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REDESAIN SMA N 2 PEKALONGAN MENJADI SEKOLAH ADAPTIF BANJIR 
DENGAN PENDEKATAN EKO-ARSITEKTUR 

Abstrak 
 

SMA N 2 Pekalongan adalah salah satu sekolah menengah atas negeri terbaik di kota 
Pekalongan. Letak SMA N 2 Pekalongan berada dekat dengan pesisir pantai Utara di kelurahan 
Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara yang merupakan daerah rawan banjir. Setiap 
tahunnya SMA N 2 Pekalongan akan terendam banjir setinggi 30-50 cm dan mengakibatkan 
rusaknya fasilitas pendidikan yang tersedia. Rusaknya fasilitas pendidikan tersebut membuat 
kegiatan belajar mengajar tidak akan berlangsung seperti biasanya, serta dapat menyebabkan 
tidak meratanya dan menurunnya kualitas pendidikan di wilayah yang terdampak banjir. Akan 
tetapi SMA N 2 Pekalongan tidak dapat dipindahkan ke daerah aman banjir karena merupakan 
sarana pendidikan bagi masyarakat yang berada di pesisir Utara Pekalongan, serta adanya 
sistem zonasi dalam pendaftaran sekolah. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang redesain 
SMA N 2 Pekalongan menjadi sekolah adaptif banjir yang sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007, serta menggunakan pendekatan eko-arsitektur sebagai 
penyelesaian permasalahan yang terjadi. Tujuan redesain ini adalah untuk menyetarakan 
kualitas pendidikan di lingkungan yang berdampak banjir dengan lingkungan tidak terdampak 
banjir. Pendekatan eko-arsitektur diterapkan dalam redesain SMA N 2 Pekalongan dikarenakan 
eko-arsitektur memiliki konsep serta prinsip dalam menjawab permasalahan yang terjadi pada 
lingkungan tapak. Proses perencanaan dalam mewujudkan sekolah adaptif banjir ini berupa 
gagasan perencanaan, konsep site, konsep ruang, konsep eko-arsitektur, konsep massa 
bangunan, konsep tampilan bangunan, konsep struktur dan utilitas. Adanya redesain sekolah 
adaptif banjir ini diharapkan dapat menyetarakan kualitas pendidikan di daerah yang terdampak 
banjir, serta memberikan kenyamanan terhadap warga sekolah meskipun banjir melanda. 
 
Kata Kunci: adaptif, banjir, eko-arsitektur, redesain, sekolah 
 

Abstract 
 
SMA N 2 Pekalongan is one of the best public high schools in the city of Pekalongan. SMA N 
2 Pekalongan is located close to the North coast in Panjang Baru Village, North Pekalongan 
District, which is a flood-prone area. Every year SMA N 2 Pekalongan will be submerged by 
floods as high as 30-50 cm and result in damage to the available educational facilities. The 
damage to these educational facilities meant that teaching and learning activities would not 
take place as usual, and could lead to unequal distribution and a decline in the quality of 
education in flood-affected areas. However, SMA N 2 Pekalongan cannot be moved to a flood-
safe area because it is a means of education for people on the North coast of Pekalongan, as 
well as a zoning system for school registration. This condition is the background for the 
redesign of SMA N 2 Pekalongan to become a flood adaptive school in accordance with the 
Regulation of the Minister of National Education No. 24 of 2007, and uses an eco-architecture 
approach as a solution to the problems that occur. The purpose of this redesign is to equalize 
the quality of education in an environment that has an impact on flooding with an environment 
that is not affected by flooding. The eco-architectural approach is applied in the redesign of 
SMA N 2 Pekalongan because eco-architecture has concepts and principles in addressing 
problems that occur in the site environment. The planning process in realizing this flood 
adaptive school is in the form of planning ideas, site concepts, space concepts, eco-
architectural concepts, building mass concepts, building appearance concepts, structural and 
utility concepts. This flood adaptive school redesign is expected to equalize the quality of 
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education in flood-affected areas, as well as provide comfort to school residents despite the 
floods. 
 
Keywords: adaptive, flood, eco-architecture, redesign, school 
 

1. PENDAHULUAN 

Laporan Tugas Akhir ini mengambil judul Redesain SMA N 2 Pekalongan Menjadi Sekolah 

Adaptif Banjir dengan Pendekatan Eko-Arsitektur. Pengertian dari judul tersebut adalah 

melakukan perencanaan dan perancangan kembali SMA N 2 Pekalongan menjadi sekolah yang 

adaptif terhadap kondisi banjir dengan menggunakan pendekatan eko-arsitektur untuk 

merespon permasalahan kondisi tapak, iklim lingkungan setempat serta menghasilkan desain 

bangunan yang menjaga ekosistem lingkungan dan ramah lingkungan.  
Pekalongan adalah salah satu kota pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang 

berbatasan langsung dengan laut jawa bagian utara. Letak Pekalongan yang berbatasan 

langsung dengan laut jawa menyebabkan wilayah pesisir Utara Pekalongan rawan banjir yang 

disebabkan oleh naiknya permukaan air laut ke daratan serta ditambah dengan intensitas curah 

hujan yang cukup tinggi.  

Banjir berdampak langsung terhadap aspek pendidikan berupa kerusakan bangunan 

sekolah dan terpaksa diliburkannya kegiatan sekolah. Dampak dari terjadinya banjir pada aspek 

pendidikan menimbulkan kerugian berupa perbaikan sekolah yang rusak, dan kualitas 

pendidikan yang kurang. Sekolah yang tidak terdampak banjir tetap melakukan kegiatan 

pembelajaran seperti biasanya sedangkan sekolah yang terdampak banjir akan diliburkan 

sehingga kualitas pendidikan antar sekolahpun menjadi berbeda. Salah satu sekolah yang 

terdampak akibat adanya banjir di wilayah pesisir Utara Pekalongan adalah SMA N 2 

Pekalongan, yang berdiri di daerah rawan banjir. SMA N 2 Pekalongan berdiri di daerah rawan 

banjir, namun sekolah ini tidak dapat dipindahkan ke daerah aman banjir dikarenakan SMA N 

2 Pekalongan merupakan sarana pendidikan bagi masyarakat yang berada di pesisir Utara 

Pekalongan, serta adanya sistem pendaftaran sekolah dengan menggunakan sistem zonasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukannya upaya redesain agar menjadi 

sekolah yang adaptif bencana banjir. Redesain SMA N 2 Pekalongan menjadi sekolah adaptif 

banjir dengan pendekatan eko-arsitektur ini diharapkan dapat menyetarakan kualitas 

pendidikan di lingkungan yang berdampak banjir dengan lingkungan tidak terdampak banjir, 

merancang sekolah adaptif bencana banjir yang sesuai dengan Permen Pendidikan Nasional 

No 24 Tahun 2007, serta sebagai upaya arsitektur merespon permasalahan banjir yang terjadi 

di lingkungan tapak. 
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Dari latar belakang diatas terdapat satu pokok permasalahan tentang banjir yang 

merendam dan merusak fasilitas pendidikan di wilayah pesisir Utara Pekalongan, sehingga 

menyebabkan kerugian dan kurangnya kualitas pendidikan di wilayah yang terendam banjir.  

Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :  
a. Bagaimana mendesain sekolah yang adaptif terhadap bencana banjir dan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan 

prasarana sekolah menengah atas? 

b. Bagaimana pendekatan eko-arsitektur dapat merespon banjir untuk desain sekolah? 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ada 

adalah sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

b. Studi Kasus 

c. Observasi 

d. Wawancara 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gagasan Perancangan 

Perencanaan dan perancangan redesain SMA N 2 Pekalongan menjadi sekolah adaptif banjir 

dengan pendekatan eko-arsitektur adalah untuk menjawab isu mengenai permasalahan banjir 

yang merendam SMA N 2 Pekalongan setiap tahunnya, dikarenakan sekolah tersebut berdiri 

pada daerah rawan banjir. Dengan adanya isu tersebut maka sekolah adaptif banjir dengan 

pendekatan eko-arsitektur perlu diterapkan. Pendekatan eko-arsitektur ini diharapkan dapat 

menjawab dan menyelesaikan isu permasalahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan 

tapak. Beberapa konsep serta prinsip eko-arsitektur dapat menjawab isu permasalahan yang 

terjadi pada lingkungan tapak, diantaranya sebagai berikut: 

a. Desain bangunan merespon kondisi tapak lingkungan, dengan menerapkan arsitektur 

adaptif banjir berupa peninggian bangunan yang berkonsep rumah panggung 

dikarenakan bangunan berdiri pada daerah rawan banjir.  

b. Menjaga dan mempertahankan tapak senatural mungkin, dengan menjaga vegetasi serta 

tambak yang sudah ada pada bangunan SMA N 2 Pekalongan yang akan tetap 

dipertahankan.  

c. Menjaga ekosistem tapak berupa tanah, air, dan udara, dengan melakukan pengelolaan 

air, tanah dan udara agar bangunan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan 
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memanfaatkan potensi alam. Pengelolaan air dengan cara membuat ruang resapan 

untuk mengendalikan air hujan yang dapat diolah lagi untuk kebutuhan sanitasi. 

Pengelolaan tanah dengan cara pemisahan sampah organik dan anorganik untuk 

memelihara tanah. Pengelolaan udara dengan cara tersedianya ruang terbuka hijau 

sebagai tempat vegetasi hidup yang dapat menyuplai udara bersih. 

d. Memberikan dan memaksimalkan penggunaan energi berupa pengaplikasian 

penghawaan dan pencahayaan alami, dengan memberikan bukaan pada bangunan serta 

memperhatikan orientasi bangunan terhadap kondisi alam.  

e. Menggunakan material bangunan sesuai lingkungan tapak, dengan menggunakan 

material beton atau material serupa dengan beton sebagai material tahan banjir pada 

bagian bangunan yang tergenang banjir.  

f. Memperhatikan iklim dalam mendesain bangunan, dengan mendesain bangunan sesuai 

dengan kondisi iklim di Indonesia dimana curah hujannya cukup tinggi dan 

mengakibatkan banjir sehingga bangunan didesain dengan merespon hal tersebut.  

Penerapan beberapa konsep serta prinsip dari eko-arsitektur dapat mengambil peran 

dalam mengatasi isu permasalahan banjir yang terjadi.   

 3.2 Lokasi Site 

Site eksisting sekolah SMA N 2 Pekalongan terlektak di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan 

Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Sekolah 

SMA N 2 Pekalongan memiliki lahan seluas 3 ha, luas lahan tersebut sudah termasuk dengan 

tambak buatan air tawar yang dimiliki oleh SMA N 2 Pekalongan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batasan yang terdapat pada site : 

Utara : Indomaret dan Area Perdagangan dan Jasa 

 
Gambar 1. Site SMA N 2 Pekalongan 

Sumber : Dokumen Penulis, 2021 
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Selatan : IAIN Pekalongan Kampus 1 

Barat :  Tambak dan IAIN Pekalongan Kampus 2 

Timur : Kantor Kecamatan Pekalongan Utara, dan BKK Pekalongan Utara 

Site memiliki luas lahan sebesar 3 ha yang terdiri dari tambak seluas 13565,88 m² dan lahan 

kering seluas 16434, 12 m². Berdasarkan Peraturan Dearah Kota Pekalongan No 30 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, site memiliki 

KDB maksimum 60%, KDH minimum 10%, dan KLB 2. Perhitungan KDB dan KLB pada site 

adalah sebagai berikut : 

- KDB = 60% x Luas lahan 

= 60% x 16434, 12 m² 

= 9860,47 m² 

- Total luas lantai yang terbangun = 2 x 16434, 12 m² 

= 32868,24 

- Jumlah Lantai = 
,

,
 = 3 lantai 

- Tambak pada halaman belakang sekolah tetap dipertahankan sesuai dengan fungsinya 

karena tambak ikan ini dikelola oleh warga sekolah sebagai usaha budidaya ikan yang 

mendukung kegiatan sekolah dalam mempertahankan program budidaya ikan yang 

sudah ada sejak sekolah ini berdiri, sehingga SMA N 2 Pekalongan ditunjuk sebagai 

Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Kelautan (BKLK), serta Rintisan Sekolah 

Kategori Mandiri (SKM). 

 3.3 Konsep Ruang 

Untuk melakukan perencanaan dan perancangan dalam redesain sekolah yang baik dan benar 

perlu dilakukannya pengelompokan kebutuhan ruang, zoning, dan pola ruang sebagai acuan 

desain.  

Tabel 1. Kebutuhan Ruang 

Pengguna Kelompok Kegiatan Kebutuhan Ruang 
- Peserta Didik 
- Pengajar 

Belajar Mengajar - Ruang Kelas 
- R. Musik 
- Perpustakaan 
- Lab. Kimia 
- Lab. Fisika 
- Lab. Biologi 
- Lab. Komputer 
- Lab. Bahasa 

- Peserta Didik 
- Tenaga Kependidikan 

Konsultasi Pendidikan Ruang BK 
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- Peserta Didik 
- Tenaga Kependidikan 

Administrasi dan 
Pembayaran SPP 

Ruang Tata Usaha 

Seluruh Warga Sekolah 
(Guru, Peserta Didik, 
Tenaga Kependidikan, 
Kepala Sekolah, Bapak/Ibu 
Kantin, Petugas 
Kebersihan, Petugas 
Pengelolaan, Petugas 
Keamanan) 

Istirahat (Makan, Minum, 
BAK, dan BAB) 

- Koperasi 
- Kantin 
- Taman 
- Toilet 
- Janitor 

- Tenaga Kependidikan 
- Pengajar 

Kegiatan Pendukung : 
- Rapat 
- Membuat Laporan 

- R. Kepala Sekolah 
- R. Wakil Kepala 

Sekolah 
- R. Pengajar 
- R. Arsip 
- R. Rapat 

Seluruh Warga Sekolah Kegiatan Pendukung : 
- Upacara 
- Acara Sekolah 

- Lapangan 
- Aula 

Seluruh Warga Sekolah Pertolongan Pertama 
Kecelakaan  

Ruang UKS 

- Seluruh Warga 
Sekolah 

- Tamu 

Menerima Tamu atau 
Kunjungan 

Ruang Penerimaan Tamu 

- Seluruh Warga 
Sekolah 

- Tamu 

Parkir Kendaraan Parkir Motor, Mobil, dan 
Sepeda 

Peserta Didik Kegiatan Organisasi dan 
Ekstakulikuler 

Ruang Organisasi 

Seluruh Warga Sekolah dan 
Tamu 

Beribadah Musholla/ Masjid 

Staff Pendukung Service 
Sekolah 

Kegiatan Pendukung - Pantry 
- Gudang 

Staff Pendukung Service 
Sekolah 

Pengelolaan dan 
Pengontrolan Gedung dan 
ME 

- R. Genset 
- R. Panel 
- R. Pompa 
- R. CCTV 
- Ruang Pengelolaan 

Sampah 
- R. Satpam 

Sumber : Analisis Penulis, 2021 

Pengelompokan zoning pada bangunan sekolah memiliki konsep sebagai berikut: 
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Gambar 2. Analisa dan Konsep Zoning Bangunan Sekolah 
Sumber : Dokumen Penulis, 2021 

 
Pola ruang pada redesain sekolah ini akan berdasar pada pola pendidikan SMA N 2 Pekalongan 

yang bersumber dari kurikulum 2013 yaitu pola pendidikan dengan pembelajaran seacara aktif 

dan kreatif.  

 

Gambar 3. Pola Ruang Pembelajaran 
Sumber : Dokumen Penulis, 2021 

 3.4 Konsep Masa 

Konsep massa bangunan terinspirasi dari buku terbuka yang dipisah serta terdapat pengurangan 

dan penambahan. Pengambilan bentuk buku dikarenakan buku merupakan gudang ilmu dan 

merupakan salah satu ikon pendidikan. Sehingga diharapkan sekolah ini menjadi salah satu 

penunjang pendidikan di Indonesia untuk mencerdaskan dan memberi ilmu kepada generasi 

penerus bangsa.  



 
 

8 
 

 

Gambar 4. Konsep Massa Bangunan 
Sumber : Dokumen Penulis, 2021 

 

 3.5 Konsep Tampilan Arsitektur 

a. Eksterior 

Konsep eksterior bangunan redesain sekolah ini menggunakan material bangunan berupa batu 

bata ringan yang merupakan material tahan banjir dan dilapisi dengan cat netral untuk 

menekankan kesan natural, pemberian vertical garden yang berfungsi sebagai penyuplai udara 

bersih untuk bangunan itu sendiri, pemberian sun shading yang berfungsi sebagai penyaring 

sinar matahari dan kecepatan angin untuk bangunan, pemberian clerestories window dengan 

material laminated glass sebagai pengoptimalan pencahayaan alami bangunan. Penerapan 

konsep eksterior tersebut sebagai pengaplikasian pendekatan eko-arsitektur yang selaras dan 

memanfaatkan alam.  

 

Gambar 5. Penerapan Konsep Eksterior Bangunan Redesain Sekolah 
Sumber : Dokumen Penulis, 2021 
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b. Landscape 

Elemen softscape meliputi vegetasi dan air. Berikut merupakan elemen softscape yang ada 

pada site eksisting maupun yang ditambahkan pada redesain sekolah: 

Tabel 2. Elemen Softscape 

Elemen Softscape Fungsi 

Tambak Untuk kegiatan ekstrakulikuler kewirausahaan 

budidaya ikan sebagai program life skill 

Pohon Ketapang Kencana Sebagai pohon peneduh, penyerap polusi, cocok 

digunakan pada lahan rawan banjir 

Pohon Kamboja Fosil Sebagai penambah estetika pada bangunan karena 

merupakan jenis tanaman hias 

Pohon Asam Jawa Sebagai peneduh, dan cocok ditanam pada daerah 

rawan banjir 

Pohon Tanjung Sebagai penyaring kebisingan, angin dan peneduh 

Bambu Jepang Mampu menahan erosi, apabila ditanam dalam jumlah 

banyak dapat mencegah banjir. Selain itu bambu 

jepang juga berfungsi sebagai peredam kebisingan 

Rumput Gajah Mini Sebagai penutup landscape, dan lebih tahan genangan 

air dari pada rumput gajah besar 

Rumput Peking Penutup landscape ruang terbuka hijau, dan cocok 

ditanam pada daerah rawan genangan air 

Sumber : Analisis Penulis, 2021 
 

Elemen hardscape yaitu material-material buatan dan keras, elemen hardscape yang akan 

diterapkan yaitu grass block sebagai elemen perkerasan agar dapat mendukung penerapan eko-

arsitektur dalam pengelolaan tanah dan air, dikarenakan grass block dapat berfungsi sebagai 

tempat meresapnya air ke dalam tanah. 

c. Interior 

Konsep eksterior bangunan redesain sekolah ini menggunakan dinding batu bata ringan yang 

dilapisi cat warna broken white untuk memberikan kesan natural dan netral, pada ruang-ruang 

tertentu seperti laboratorium komputer, bahasa, ruang musik, dan ruang broadcasting akan 

ditambah lapisan peredam suara berupa material softboard. 

Material lantai berupa plat beton yang akan dilapisi penutup lantai berupa engineering wood, 

pemilihan engineering wood karena material yang dibuat secara fabrikasi dan menjadi salah 
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satu upaya mengurangi penggunaan material kayu alami yang cenderung akan habis dan 

menjadi tidak ramah lingkungan. Pada ruang-ruang tertentu seperti laboratorium komputer, 

bahasa, ruang musik, dan ruang broadcasting akan ditambah lapisan penutup lantai berupa 

karpet warna abu-abu. 

 

Gambar 6. Penerapan Konsep Eksterior Bangunan Redesain Sekolah 
Sumber : Dokumen Penulis, 2021 

 3.6 Konsep Sturktur 

Struktur perencanaan dan perancangan redesain sekolah adaptif banjir dengan pendekatan eko-

arsitektur ini dibagi menjadi sub struktur, super struktur, dan top struktur dengan konsep 

sebagai berikut:  

Tabel 3. Konsep Struktur 

Struktur Keterangan 

Sub Struktur Struktur pondasi menggunakan pondasi foot plat, dikarenakan mengikuti 

pondasi bangunan eksisting. Pondasi foot plat biasanya digunakan pada 

bangunan 2-4 lantai dan cocok untuk digunakan pada tanah rawan banjir. 

Super Struktur Menggunakan struktur rangka terdiri dari kolom, balok, plat lantai dan 

dinding. Dinding penutup menggunakan material jenis dinding bata 

ringan. 

Top Struktur Menggunakan dua sistem atap. Struktur atap pertama yaitu struktur plat 

beton serta terdapat sistem atap green roof sebagai pengaplikasian 

konsep eko-arsitektur. Struktur atap kedua adalah sistem atap rangka 

dengan model joglo pada bagian lobby. 

Sumber : Analisis Penulis, 2021 
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Gambar 7. Penerapan Konsep Struktur Redesain Sekolah 
Sumber : Dokumen Penulis, 2021 

3.7 Konsep Penekanan Eko-Arsitektur 

Pendekatan eko-arsitektur dapat menjawab isu permasalahan yang terjadi pada lingkungan 

tapak. Berikut merupakan penerapan penekanan eko-arsitektur yang akan digunakan :  

a. Desain bangunan merespon kondisi tapak lingkungan, dengan menerapkan arsitektur 

adaptif banjir berupa peninggian bangunan yang berkonsep rumah panggung 

dikarenakan bangunan berdiri pada daerah rawan banjir. 

 

Gambar 8. Desain Bangunan Adaptif Menyesuaikan Lingkungan 
Sumber : Dokumen Penulis, 2021 

b. Menjaga dan mempertahankan tapak senatural mungkin, dengan menjaga vegetasi serta 

tambak yang sudah ada pada bangunan SMA N 2 Pekalongan yang akan tetap 

dipertahankan. 

 

Gambar 9. Mempertahankan Vegetasi Pada Tapak 
Sumber : Dokumen Penulis, 2021 
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c. Menjaga ekosistem tapak berupa tanah, air, dan udara, dengan melakukan pengelolaan 

air, tanah dan udara agar bangunan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan 

memanfaatkan potensi alam. Pengelolaan air dengan cara membuat ruang resapan 

untuk mengendalikan air hujan yang dapat diolah lagi untuk kebutuhan sanitasi. 

Pengelolaan tanah dengan cara pemisahan sampah organik dan anorganik untuk 

memelihara tanah. Pengelolaan udara dengan cara tersedianya ruang terbuka hijau 

sebagai tempat vegetasi hidup yang dapat menyuplai udara bersih. 

  

 

 
Gambar 10. Pengaplikasian Pengelolaan Alam Sebagai Penyuplai Kebutuhan Bangunan 

Sumber : google.com, 2021 

d. Memberikan dan memaksimalkan penggunaan energi berupa pengaplikasian 

penghawaan dan pencahayaan alami, dengan memberikan bukaan pada bangunan serta 

memperhatikan orientasi bangunan terhadap kondisi alam. Selain itu, menggunakan 

energi bangunan dari sinar matahari dengan solar panel. 

 

Gambar 11. Pengaplikasian Penggunaan Energi Alam 
Sumber : Dokumen Penulis, 2021 

e. Menggunakan material bangunan sesuai lingkungan tapak, dengan menggunakan 

material beton, yaitu material dinding bata ringan yang terbuat dari beton sebagai 

material tahan banjir pada bangunan. 
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f. Memperhatikan iklim dalam mendesain bangunan, dengan mendesain bangunan sesuai 

dengan kondisi iklim di Indonesia. Memberikan desain sun shading sebagai respon 

intensitas matahari iklim kemarau di Indonesia. 

 

Gambar 12. Pengaplikasian Sun Shading Pada Bangunan 
Sumber : Dokumen Penulis, 2021 

 3.8 Konsep Inovasi Bangunan 

Pada redesain SMA N 2 Pekalongan menjadi sekolah adaptif banjir dengan pendekatan eko-

arsitektur memiliki inovasi yang dapat dijadikan keunggulan dan ciri khas atau identitas yang 

menonjol dari SMA N 2 Pekalongan, diantaranya adalah : 

a. SMA N 2 Pekalongan memiliki tambak buatan air tawar sehingga ditunjuk sebagai 

Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Kelautan (BKLK), serta Rintisan Sekolah 

Kategori Mandiri (SKM). Inovasi yang akan dilakukan adalah dengan mempertahankan 

tambak dan membuat program ektrakulikuler kewirausahaan budidaya ikan air tawar 

sebagai program life skill peserta didik untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian 

peserta didik. 

 

Gambar 13. Pemanfaatan Tambak Sebagai Ekstrakulikuler 
Sumber : Dokumen Penulis, 2021 
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b. Pada perencanaan dan perancangan redesain sekolah ini bagian atap sekolah akan diberi 

sistem green roof dan rainwater harvesting sebagai pengelolaan air, sehingga bangunan 

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memanfaatkan potensi alam. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya menjamin keberlangsungan ekosistem. 

 

Gambar 14. Bagan Sistem Rainwater Harvesting dan Sistem Green Roof 
Sumber : Dokumen Penulis, 2021 

4. PENUTUP 

Tugas akhir perencanaan dan perancangan Redesain SMA N 2 Pekalongan Menjadi Sekolah 

Adaptif Banjir dengan Pendekatan Eko-Arsitektur diharapkan dapat menghasilkan konsep 

sekolah eko-arsitektur yang ekologis, ramah lingkungan, merespon lingkungan rawan banjir, 

dan iklim setempat. Terciptanya konsep sekolah tersebut dapat menyetarakan kualitas aspek 

pendidikan di daerah terdampak banjir dengan daerah tidak terdampak banjir, serta 

memberikan kenyamanan terhadap warga sekolah meskipun banjir melanda. 
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