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SRAGEN ISLAMIC BROADING SCHOOL 

(PENEKANAN PADA KONSEP ZERO ENERGY BUILDING) 

 

Abstrak 

Islamic Boarding School merupakan lembaga pendidikan dengan konsep sekolah 

berasrama yang berbasis keislaman, dimana terdapat fasilitas pendukung seperti 

asrama sebagai tempat tinggal, masjid sebabagi tempat ibadah serta sekolahan sebagai 

tempat belajar mengajar. Islamic Boarding School ini berlokasi di Kabupaten Sragen 

yang menampung jenjang pendidikan sekolah menengah pertama hingga akhir. Sragen 

Islamic Boarding School ini dapat menjadi wadah bagi anak-anak sekolah khususnya 

di Kabupaten Sragen sendiri dan mengurangi intensitas anak putus sekolah serta 

penerapan sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum sekaligus dengan ilmu 

pengetahuan keislaman berdasarkan Al-Sunah dan Al-Qur’an. Dalam pola pendidikan 

(kurikulum) yang mengedepankan pada bidang sains dan teknologi, sebagai 

pembelajaran bagi siswa/i menghadapi dampak lingkungan serta pengembangan 

teknologi yang semakin canggih dimasa depan. Seperti yang dirasakan sekarang ini 

dengan berbagai isu-isu pemanasan global akibat perusakan lingkungan misalnya 

eksploitasi besar-besaran terhadap bahan bakar fosil yang digunakan untuk kebutuhan 

hidup masyarakat serta emisi karbon CO2 yang terus meningkat. Penerapan konsep 

Zero Energy Building ini untuk mengurangi penggunaan energi dengan memanfaatkan 

potensi energi di sekitar lingkungan seperti energi matahari, dan air. Perancangan 

bangunan tersebut mempertimbangkan inovasi-inovasi teknologi kekininan untuk 

menciptakan kenyamanan bagi pengguna tanpa menggunakan energi secara 

berlebihan. 

 

Kata Kunci : Islam, Sekolah, Asrama, Bangunan, Nol Energi, Arsitektur, Sragen 

 

Abstract 

Islamic Boarding School is an educational institution with the concept of Islamic 

boarding schools, where supporting facilities are provided such as dormitories, 

mosques because of places of worship and schools as places of teaching and learning. 

This Islamic boarding school is located in Sragen Regency, which accommodates 

junior high school education until the end. Sragen Islamic Boarding School can be a 

place for special school children in Sragen Regency itself and also to reduce dropout 

children and schools that manage general knowledge with Islamic knowledge through 

Al-Sunah and Al-Qur'an. In the pattern of education (curriculum) that puts forward the 

fields of science and technology, as learning for students who support the development 

of the environment and the development of increasingly sophisticated technology in 

the future. As is felt now with a variety of issues of global warming due to damage to 

the environment, massive exploitation of fossil fuels used for the needs of people's 

lives and carbon dioxide emissions that continue to increase. The application of the 

Zero Energy Building concept is to reduce energy use by utilizing surrounding energy 
such as solar energy and air. Building design that discusses technological innovations 

to create comfort for users without using excessive energy. 
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1. P ENDAHULUAN 

Wilayah Kabupaten Sragen masih kurang pembenahan terhadap pendidikan formal atau 

informal ini ditinjau berdasarkan data Badan Pusat Stastistika pada buku Kabupaten Sragen 

Dalam Angka 2018, menunjukan daya tampung pada tahun 2016/2017 untuk jenjang 

pendidikan SMP dan SMA mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2015/2016. 

Berikut grafik daya tampung SMP dan SMA selama 5 tahun terakhir. 

Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia sangat perkembang pesat, 

banyak sistem atau kurikulum lembaga pendidikan yang berkembang di Indonesia, salah 

satunya lembaga pendidikan yang tren yakni Islamic Boarding School.  Kapupaten Sragen 

terdapat lembaga pendidikan (sekolah) yang bersistem Islamic Broding School cukup 

banyak, salah satunya SMP SMA Negeri Sragen Bilingual Boarding School (SBBS). SBBS 

adalah sekolah unggulan bertaraf internasionalyang didirikan atas kerja sama antara 

pemerintah Kabupaten Sragen Indonesia dengan Asosiasi Pasiad (Pacific Countries Social 

and Economic Solidarity Association), Turki 

Kurikulum pada bidang sains dan teknologi yang diajarkan untuk bagi siswa/i sebagai 

generasi zaman masa depan karena zaman kedepan semakin canggih dengan teknologi 

berbagai macam inovasi. Selain itu teknologi semakin kedepan namun tidak diimbangi 

dengan respon alam yang bertolak belakang mengakibatkan kerusakan dan berdampak pada 

makhluk alam disekitarnya. Sehingga, kurikulum yang mengenai pada bidang sains dan 

teknologi sangat penting dan mendukung pada perkembangan zaman yang akan terus maju 

dengan berbagai teknologi canggih berinovasi dan akan berakibat dampak buruk pada 

lingkungan alam karena kurangnya pengetahuan mengenai tersebut serta dalam Al Qur’an 

sudah dijelaskan secara detail. 

Kerusakan yang sedang tampak dan dapat dilihat banyak orang yakni perubahan iklim 

terutama disebabkan oleh hasil pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, minyak bumi, gas, 

dan gas alam). Bahan-bahan bakar tersebut menghasilkan karbon dioksida (CO2), gas rumah 

kaca yang utama. Gas rumah kaca secara alami penting untuk kehidupan di bumi, jumlah 

mereka yang terlalu banyak dan peningkatan temperatur global membuat iklim menjadi tidak 

stabil, sehingga kesehatan kita dan kesehatan ekosistem global berada dalam bahaya. 

Aktifitas manusia telah melepaskan lebih banyak gas rumah kaca ke atmosfer, meningkatkan 

temperatur global rata-rata dan menciptakan perubahan iklim. 

Isu mengenai krisis energi yaitu energy konvensional (tak terbarukan) yang semakin 

lama akan semakin habis menjadi topik hangat yang marak diperbincangkan dalam 
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perkembangan dunia saat ini. Sejumlah ilmuan telah memprediksi bahwa dalam beberapa 

tahun mendatang, sumber-sumber tak terbarukan, seperti minyak, gas alam, dan batu bara 

akan semakin langka dan tidak dapat diakses. Hal ini akan memiliki dampak yang sangat 

besar terhadap penggunaan energi di masa depan, sehingga perlunya pengembangan sumber-

sumber energi  terbarukan alternatif dan implementasi konservasi energi (kebijakan efisiensi 

energi) dalam setiap rancangan pembangunan. 

 

2. METODE 

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan 

mengumpulkan, memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu 

pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam 

penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan yang berjudul Sragen 

Islamic Broading School dengan pendekatan konsep Zero Energy Building. Adapun 

pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1) Studi Literature 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori, standar perancangan 

dan kebijaksanaan perencanaan dan perancangan melalui buku catalog dan bahan-bahan 

tertulis lain yang bias dipertanggungjawabkan yang berkaitan tentang Islamic Broading 

School serta konsep Zero Energy Building. 

2) Studi Observasi 

Studi observasi dilakukan melalui observasi langsung dilapangan serta wawancara 

dengan pihak-pihak dan dokumentasi foto-foto terkait sehingga menjadi masukan dalam 

penerapan konsep perancangan yaitu mengenai Islamic Broading School serta konsep Zero 

Energy Building. 

3) Studi Banding 

Studi banding dilakukan untuk membuka wawasan mengenai Islamic Broading School 

serta konsep Zero Energy Building sekaligus menjadi pembanding untuk memperoleh data 

serupa menjadi gambar dalam perancangan. 

 

2.1 Tinjauan Lokasi 

Site terletak di Kecamatan Sragen dengan pertimbangan terletak di Jalan Sawo, yang 

merupakan Jalan Sekunder yang pertemuan dari Jalan Primer yakni Jalan Sukowati Raya-
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Sragen. Berada pada lokasi yang dekat dengan area permukiman dan dekat sekolah SMA 

Muhammadiyah Sragen, dekat dengan aliran anak sungai. 

Kebijakan Peraturan Daerah di lokasi alternatif 2 antara lain : 1) Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) 55 % - 65 % sehingga luas yang dapat dibangun adalah minimal 18.048 

m2 dan maksimal 21.330 m2 serta sisa lahan 11.486 m2 – 14768 m2. 2) Koefisien Lantai 

Bangunan (KLB) 1,3 – 2,2 sehingga jumlah lantai yang diperbolehkan maksimal 3 lantai. 

Berdasarkan Peta RTRW Kab Sragen, lokasi alternatif 2 merupakan zona permukiman 

 

  

Gambar 1. Lokasi Terpilih 

 

Batas-Batas Site  

1) Sebelah Utara  : Area Permukiman Warga 

2) Sebelah Selatan : Area Permukiman Warga 

3) Sebelah Barat   : Sungai dan Area Persawahan 

4) Sebelah Timur  : Persawahan dan SMA Muhammadiyah Sragen 

5) Luas Site    : 2.8 Ha atau 28.483 m2 
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2.2 Tinjauan Pustaka 

Perancangan dan perencanaan Sragen Islamic Boarding School dengan penerapan konsep 

Zero Energy Building, yang mana menjadi salah satu langkah untuk mengurangi penggunaan 

energy tak terbaharukan yakni berupa bahan bakar fosil dan emisi karbon yang terus 

meningkat setiap tahunnya. Dengan ini konsep Zero Energy Building menjadi dasar 

sehingga banguan tersebut dapat menghasilkan energi dengan sendiri dan untuk bangunan 

itu sendiri, salah satunya dengan mengggunakan energi yang tak terbarukan seperti angin, 

air, matahari dll. 

Dalam sebuah istilah Broarding School dapat diartikan sebagai sekolah berasrama, 

dimana seluruh aktivitas dan kegiatan di lakukan dalam satu komplek tersebut selama masa 

tahun ajaran baru dimulai. Sekolah berasrama ini mengintrepretasikan nilai-nilai keislaman, 

dengan persamaan sistem seperti pondok pesantren modern. Di dalam komplek Islamic 

Broarding School ini dapat belajar dan mempelajari tentang ilmu pengetahuan umum serta 

keislaman. 

Islamic Broarding School ini pengguna utamanya yakni santri yang terdiri dari putra 

dan putri, pengajar atau ustadzah, dan pengurus sekolah. Jenjang pendidikan yang akan 

didirikan yakni jenjang pendidikan tingkat Sekolah Menegah Pertama dan Sekolah 

Menengah Akhir, sebagai lembaga pendidikan menganut peraturan dari Kemendikbud 

terkait sarana prasarana dan kurikulum yang berlaku. Keislaman dalam sekolah berasrama 

ini menerapkan nilai-nilai yang berlaku dalam Islam berdasar dari Al-Qur’an dan Hadist. 

Zero Energy Building merupakan suatu konsep bangunan yang menciptakan nol emisi 

karbon dan mengomsumsi nol energi per tahun, cara ini untuk mengurangi dampak buruk 

terhadap lingkungan hidup. Permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia yakni 

terjadinya pemanasan global (Global Warming) dan perubahan iklim secara ekstrim ini 

akibat dari banyaknya karbon-karbon yang dihasilkan dari berbagai sektor industri, 

transportasi, permukiman dll. Banyaknya eksploitasi bahan bakar fosil atau energi yang tak 

terbaharui berdampak pada ekosistem lingkungan.  

Islamic Broarding School dengan penerapan konsep Zero Energy Building ini 

memaksimalkan bangunan tersebut dapat mengonsumsi energi dari bangunan itu sendiri 

dengan menggunakan potensi lingkungan sekitar seperti, energi arternatif sinar matahari, 

angin, air, bahan bakar nabati, biomasa, dan biogas. ZEB yang ramah lingkungan dapat 

menghasilkan energy dari tenaga surya (matahari) dan angin.  
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Dalam penerapan konsep Zero Energy Building terdapat strategi desain yang dibagi 

menjadi tiga, antra lain : 

1) Strategi Desain Pasif 

Pendekatan desain pasif dapat mencakup strukturbangunan itu sendiri termasuk 

orientasi bangunan, penempatan jendela, pemasangan skylight, dll. 

2) Strategi Desain Aktif 

Sistem aktif mengacu pada sistem listrik dan mekanik seperti sistem HVAC (heating, 

ventilation dan air conditioning) dan sistem pencahayaan (menggunakan lampu LED). 

3) Energi Terbaharukan 

Energi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dari banguanan tersebut 

dengan energi arternatif sperti matahari, angin, dan air. Namun tidak menutup kemungkinan 

tidak menggunakan energi listrik dari PLN, tetapi hanya sebagai energi cadangan. 

 

2.3 Kapasitas Sragen Islamic Broarding School 

Kapasitas bangunan Sragen Islamic Broarding School, dengan refrensi sekolah berasrama 

yang berada di kabupaten Sragen serta jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur masa 

sekolah. Jumlah penduduk menurut BPS Kab Sragen Tahun 2018, 67.576 jiwa (5–9 th), 

67.054 jiwa (10-14 th), dan 65.966 (15-19 th). Berikut ini daftar sekolah berasrama berada 

di Kab. Sragen antara lain : 

Tabel 1. Tabel Kapasitas Sekolah di Kab Sragen 

Jenjang 

Pendidikan 

Boarding School Baitul 

Qur’an Sragen 

Ponpres. Walisongo 

Karangmalang 

Jml 

Siswa 

Presen 

tase 

Jml 

Kelas 

Jml 

Guru 

Jml 

Siswa 

Presen 

tase 

Jml 

Kelas 

Jml 

Guru 

SMP 433 0,64% 14 15 317 0,47% 11 16 

SMA 335 0,50% 11 8 258 0,39% 11 20 

Total 778 1,14% 25 23 575 0,86% 22 36 

 

Maka dari itu kapasitas bangunan Sragen Islamic Broarding School berdasarkan refrensi 

diatas, antara lain : 

Tabel 2. Tabel Kapasitas Sragen Islamic Broarding School 

Jenjang 

Pendidikan 

Analisis Kapasitas 

Jml 

Siswa 

Presentase Jml 

Kelas 

Jml 

Guru 

SMP 420 0,64% 15 20 

SMA 420 0,63% 15 20 

Total 840 1,27% 30 40 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Besaran Ruang 

Secara keseluruhan dengan penggabungan kelompok kegiatan diatas dengan 

pengelompokan zonasi privat, semi privat dan publik serta hubungan ruangan atau 

keterkaitan antar ruang, berikut ini : 

 

Gambar 2. Analisa Hubungan Ruang 

 
Tabel 3. Total Keseluruhan Besaran Ruang 

No Kelompok Area Kegiatan Total Luas 

1 Sekolah Lantai 1 3027,12 

2 Sekolah Lantai 2 3042,6 

3 Sekolah Lantai 3 2196,072 

4 Asrama Lantai 1-4 8174,16 

5 Area Ibadah (Masjid) 1539,24 

6 Area Makan dan Kantin 1056,72 

7 Area Pendukung 1701,6 

8 Area Parkir Kendaraan 5275,2 

Total Keseluruhan 26012,7 m2 
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Berikut ini perhitungan KDB dan KLB : 

Diketahui : KDB : 55 % - 65% dan KLB 1,3 - 2,2. Maka :  

Luas lahan yang boleh dibangun  = 55 % x Luas Lahan  

= 55 % x 28.843 m2 

     = 15.863 m2 

 

Luas Bangunan Maksimal  = 2,2 x Luas Lahan 

     = 2,2 x 28.843 m2 

= 63.454 m2 

sehingga, jumlah lantai yang diperbolehkan 

 63.454/15.863 = 4 atau Jumlah 4 Lantai 

 

Berdasarkan analisa bersaran ruang dengan jumlah keseluruhan total luasan ruang 

26.012 m2 dan luas KDB 15.863 m2 dengan jumlah lantai maksimal 4 lantai maka dinyatakan 

SESUAI 

 

   

Gambar 3. Ukuran Site 
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3.2 Konsep Bangunan 

3.2.1 Konsep Tata Masa Bangunan 

Ide bentuk dari tata massa bangunan berasal tiga komponen persegi panjang yang memiliki 

fungsi bangunan yang berbeda yakni bangunan untuk tempat tinggal (asrama), banguanan 

akademik, dan bangunan masjid. Masjid sendiri menjadi di tempat dibagian tengah, supaya 

dapat dijangkau dari beberapa bangunan lainya 

Orientasi bangunan berdasarkan analisis matahari maupun angin dimana bangunan 

tersebut dapat memecahkan angin serta mendapatkan pembayangan akibat sinar matahari 

 

Gambar 4. Tata Massa Bangunan 
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3.2.2 Konsep Bangunan Eksterior 

Pada analisis material eksterior berfungsi untuk melindungi bagian dalam (indoor) bangunan 

dari keadaan cuaca diluar (outdoor) pada bangunan. Material pada luar bangunan berfungsi 

sebagai melindungi cuaca dan iklim Indonesia yaitu tropis lembab seperti hujan, radiasi 

matahari, sinar ultraviolet (UV), tekanan angin, kelembaban udara. Disamping fungsi 

eksterior sebagai pertahanan cuaca dan iklim yaitu penggunaan material eksterior memiliki 

fungsi keindahan (estetika). 

1) Konsep Atap Bangunan 

 

Gambar 5. Konsep Atap Bangunan 

 

Dasar pertimbangan penggunakan material atap tersebut, untuk penempatan solar 

panel guna menghasilkan energi dari sinar matahari pada siang hari. Fotovoltaik dikenal 

sebagai metode untuk menghasilkan tenaga listrik dengan menggunakan sel surya untuk 

mengubah energi dari matahari menjadi listrik. 

 

2) Konsep Dinding Banguan 

Green Wall berguna untuk menghasilkan oksigen, penghijauan vertikal memiliki 

manfaat mengurangi transmisi panas dan mengurangi efek Urban Heat Islands. Memasang 

penghijauan vertikal adalah berguna untuk efektivitas sistem ini dalam mengurangi 

perpindahan panas melalui dinding bangunan ke ruang bangunan interior dan kemungkinan 

penghematan energi. 

 

Gambar 6. Green Wall pada Bangunan 
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Fasade bangunan berkonsep double fasade dengan dasar pertimbangan yaitu 

menggunakan shading pada fasade bangunan yang berfungsi sebagai penyaring sinar 

matahari serta membuat pembayangan pada interior bangunan. Selain shading juga 

terdapat rongga udara pada cela-cela fasade untuk udara masuk membawa udara 

dingin lalu dibagian atas terdapat cela untuk keluar udara panas yang ada pada dalam 

bangunan 

 

Gambar 7. Fasade Bangunan Dengan Konsep Double Fasade 

 

 

Gambar 8. Eksterior Bangunan 

 

3.2.3 Konsep Bangunan Interior 

 

Gambar 9. Interior Ruang Kelas 
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Gambar 10. Interior Asrama Siswa 

 

3.2.4 Landscape Bangunan 

Konsep landscape pada bangunan dibagi menjadi dua zona yakni zona yang dapat dilewati 

kendaraan bermotor dan zona bebas kendaraan bermotor. Tanaman yang ditanam berupa 

tanaman pohon perdu yang dapat mengurangi intensitas sinar matahari, dengan tanaman 

perdu dapat membuat pembayangan. Pada area parkir kendaran bermotor sebagai peneduh 

ditanam pohon. Berikut ini komponen-komponen landscape : 

 

Gambar 11. Konsep Landscape Bangunan 

 

3.2.5 Konsep Zero Energy Building 

Konsep Zero Energy Building (ZEB) adalah suatu upaya yang lebih progresif dalam 

mengurangi pemborosan dalam pemakaian energi tak terbarukan dan emisi gas rumah kaca, 

dalam penerapannya pada suatu bangunan perlu adanya strategi-strategi desain yakni secara 

pasif maupun aktif untuk terealisasinya suatu bangunan yang Zero Energy Building. 

1) Stategi Desain Pasif 

Pendekatan desain pasif dapat mencakup strukturbangunan itu sendiri termasuk 

orientasi bangunan, penempatan jendela, pemasangan skylight, dll.  Berikut ini strategi 

desain pasif yang diterapakan dalam banguan tersebut. 
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a. Pencahayaan dan Penghawaan Alami 

Ventilasi ini menggunakan konsep ventilasi silang, dua bukaan berupa jendela atau 

pintu yang letaknya saling berhadapan di dalam satu ruangan. Ventilasi ini bekerja dengan 

udara masuk kedalam ruangan melalui jendela lalu  dikeluarkan menggunakan bukaan yang 

lainnya seperti jendela atau bukaan pada atap. Penggunaan pencahayaan alami dengan 

memasukan cahaya dari sinar matahari kedalam ruangan, untuk mengatasi cahaya matahari 

masuk kedalam ruangan secara berlebihan atau silau maka di tambahkan peneduh.  

 

Gambar 12. Simulai Pencahayaan dan Penghawaan Alami 

 

Sistem gerak double fasede menggunakan sistem sensor matahari sehingga arah sirip 

double fasade mengikuti arah matahari, serta double fasade menggunakan material kaca 

trasparan anti radiasi matahari yang berwarna coklat 

b. Sistem Mirrors Duct 

Sistem tersebut yaitu memantulkan cahaya sinar matahari melalui cerobong kaca lalu 

dipantulkan dibagian atap bangunan yang terdiri dari kaca cermin dan disebarkan keseluruh 

bangunan melalui pencahayaan pantulan pada plafond suatu ruangan 

 

   

Gambar 13. Sistem Mirrors Duct 
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2) Starategi Desain Aktif 

Sistem aktif mengacu pada sistem listrik dan mekanik seperti sistem HVAC (heating, 

ventilation dan air conditioning) dan sistem pencahayaan (menggunakan lampu LED). 

Berikut ini strategi desain pasif yang diterapakan dalam banguan tersebut.: 

a. Penggunaan Sensor 

Mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia dan dapat digunakan untuk 

mengkonversi suatu besaran tertentu menjadi satuan analog sehingga dapat dibaca oleh suatu 

rangkaian elektronik. Contohnya penggunakan sensor lampu dimana jika di ruangan tersebut 

tidak ada penggunanya maka otomatis lampu akan mati dengan sendiri. Penggunaan sensor 

ini lebih diterapkan pada sistem penerangan pada malam hari yakni lampu LED dengan 

sistem sensor 

b. Sistem HVAC 

HVAC merupakan singkatan dari Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Yang 

mana sistem pengkondisian udara ini merupakan aplikasi dari beberapa cabang ilmu 

Mechanical Engineering yaitu termodinamika, mekanika fluida, dan perpindahan panas. AC 

dengan fitur smart-controlling serta menggunakan freon R32 yang merupakan freon generasi 

terbaru yang sangat ramah lingkungan. Seperti diketahui, jika dibanding freon R410A, freon 

R32 mampu menghurangi tingkat pemanasan global sebesar 75%, tidak merusak lapisan 

ozon bumi, dan mampu menurunkan tingkat pembuangan karbon dioksida, serta mudah 

didaur ulang. 

 

Gambar 14. Sistem HVAC 

 

3) Energi Terbaharukan 

Konsep Zero Energy Building dalam penggunaan energi listrik untuk memenuhi 

bangunan tersebut tanpa mengambil energy listrik dari PLN sehingga dengan menggunakan 

energi lain dengan melihat potensi sekitar site tersebut yakni energi terbaharukan seperti 

energi sinar matahari, angin, dan air. Dalam perancangan ini berdasarkan kebutuhan 

bangunan sehingga dapat diasumsikan kebutuhan energi bangunan tersebut antara lain : 
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Sehingga dalam waktu sehari asumsi pemnggunaan kebutuhan energi listrik sebagai 

berikut :  

Tabel 4. Asumsi Kebutuhan Energi Listrik Sehari 

Total Daya Listrik 

Sekolah 677305 Watt 

Asrama 367260 Watt 

Masjid 37980 Watt 

Area Makan 73120 Watt 

Pendukung 143460 Watt 

Parkiran, Taman, Lapangan 41580 Watt 

Total Keseluruhan 
1299125 Watt 

1299.129 KWh 

 

Asumsi kebutuhan penggunaan energi listrik dalam waktu sehari yaitu 1299.13 kwh, 

sehingga untuk memperoleh energi tersebut akan disubsidi oleh energi terbaharukan dengan 

prosentrase berikut : 

Tabel 5. Pembagian Subsidi Kebutuha Energi Listrik 

No Energi Terbarukan Prosentase Total Daya Listrik 

1 Air 10 % 129.92 Kw 

2 Matahari 90 % 1169.21 Kw 

Total Keseluruhan 1299.13 Kw 

 

Asumsi kebutuhan penggunaan energy listrik dalam sehari yaitu 1299.13 kwh, Maka : 

a. Mikrohydro (Energi Air) 

Mikrohydro mensubsidi energi listrik 120 Kwh selama sehari untuk bangunan 

tersebut, komponen mikrohidro yaitu dinamoturbin, generator, kincir angin, dan aliran 

sungai. Energi yang dihasilkan ini bergantung pada debit air pada sungai tersebut, 

berdasarkan data BPS Kab Sragen tahun 2016 bahwa debit air sungai Krikilan/Sragen 

sebesar 1.507 liter/detik atau 1,5 m3/detik. Sehingga dapat diasumsikan dengan rumus P = 

V x ρa x h (ρa = 9,8 m3/detik, h = 8,5 m) maka, P = 1,5 x 9,8  x 8,5 = 124,95 Kw energi 

listrik yang dihasilkan yaitu 124,9 Kw 

 

Gambar 15. Sistem Mikrohidro 
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b. Solar Panel (Energi Matahari) 

Solar panel mensubsidi energi listrik 1176 Kw selama sehari, komponen yang 

digunakan yaitu panel surya, charge controller, batteray dan inverter. solar penel surya yang 

digunakan adalah solar Fotovoltaik (PV) 200 Wp yang dapat menampung daya listrik 200 

watt/hari. Ukuran dimensi Fotovoltaik (PV) 200 Wp 1635 mm x 990 mm atau luas 1,62 m2. 

Sehingga: 

Daya listrik yang dihasilkan Solar PV 200 Wp menyerap energi matahari secara 

maksimal pukul 10.00 – 15.00 WIB selama 5 jam, maka, 200 Wp x 5 jam = 1000 watt/hari 

atau 1 Kwh/hari. Jumlah solar panel yang dibutuhkan 1176 Kwh : 1 Kw = 1176 buah 

(Pembulatan) 

Luas keseluruhan panel yaitu panel PV 200 Wp dengan luas 1,62 m2 x 1176 buah = 

1905,12 m2. Jadi luas atap yang diperlukan untuk menempatkan solar panel seluas 1905,12  

m2.  

 

Gambar 16. Panel Surya Fotovoltaik (PV) 200 Wp 

 

Sehingga berdasarkan hitungan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Tabel 6. Subsidi Kebutuhan Energi Listrik 

No Energi 

Terbaharukan 

Keterangan Total Daya Listrik 

1 Mikrohidro P = 1,5 x 9,8  x 8,5 124 Kw 

2 Panel Surya PV 1 Kw (200 wp x 5 jam) 

dikali 1176 buah panel 

1176 Kw 

Total Keseluruhan 1300 Kw 

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan bahwa Konsep Zero Energy Building adalah konsep yang meminimalkan (atau 

meniadakan) penggunaan energy listrik bersumber dari PLN yang dapat diterapkan di 

bangunan dengan menggunakan beberapa strategi desain dan penggunaan sumber daya di 
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sekitar yaitu pancaran sinar matahari, aliran air, dan aliran angin. Strategi mengefisienkan 

penggunaan energi listrik secara pasif yaitu ventilasi alami, pencahayaan alami, Double 

Façade, Green Roof and Wall serta Sistem Mirrors Duct, dan secara aktif yaitu Penggunakan 

Sensor, Sistem HVAC. Optimasi agar penggunaan listrik bersumber dari PLN sangat 

diminimalkan atau ditiadakan antara lain dapat menggunaan panel surya, mikrohidro, dan 

turbin angin. Namun dalam penerapannya konsep ZEB ini tetap memerlukan subsidi energi 

listik dari PLN hanya sebagai cadangan , melihat kondisi yang tidak menentu terhadap 

maksilmalnya pemanfaat energi alternative tersebut. 
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