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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Deskripsi 

     Laporan Dasar Program dan Perancangan (DP3A) mengangkat judul “Redesain 

Sekolah Alam Indonesia Cipedak, Jakarta Selatan dengan Pendekatan Seven Green 

Principles”. Penjelasan terkait dalam judul tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:  

Redesain : Kegiatan merancang kembali sebuah desain yang sudah ada 

untuk mencapai tujuan yang lebih baik (Helmi, 2008). 

Sekolah Alam : Konsep pendidikan yang menggunakan alam sebagai bahan 

ajar utama dan tetap mengikuti kurikulum yang berlaku secara 

nasional (Suhendi dan Murdiani, 2011).  

Sekolah Alam 

Indonesia 

: Sekolah Alam Indonesia merupakan sekolah alam pertama 

yang didirikan di Indonesia dan diinisiasi oleh Bapak Lendo 

Novo dengan visinya yaitu menciptakan “generasi pemimpin 

yang memiliki karakter peduli lingkungan 

(sekolahalamindonesia.sch.id, 2019). 

Cipedak, Jakarta 

Selatan 

: Salah satu kelurahan di Jakarta Selatan, tepatnya berada di 

Kecamatan Jagakarsa (id.wikipedia.org, 2021). 

Seven green 

principles 

: Program yang saat ini sedang dikembangkan oleh Sekolah 

Alam Indonesia dan diharapkan dapat diterapkan di segala 

aspek, baik metode pembelajaran maupun desain Sekolah 

Alam Indonesia (Fauzi Akbar, 2020).   

     Pengertian judul secara keseluruhan ialah merancang kembali desain Sekolah Alam 

Indonesia Cipedak, Jakarta Selatan yang merupakan sekolah alam pertama di Indonesia 

dengan konsep pendidikan menggunakan alam sebagai bahan ajar utama. Perancangan 

kembali tersebut mengoptimalkan penerapan program seven green principles. 

 

1.2.Latar Belakang 

     Pendidikan merupakan hal terpenting yang dapat dijadikan sebagai modal dasar 

dalam berkehidupan di masyarakat. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan kedua 

setelah keluarga. Sekolah konvensional pada umumnya hanya mengajarkan siswa 

berdasarkan teori dengan media pembelajaran yang monoton. Berbeda dengan sekolah 
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konvensional, sekolah alam merupakan tempat pendidikan alternatif dimana anak tidak 

hanya diajarkan mengenai teori saja, melainkan memberi kebebasan kepada siswa 

untuk mengembangkan panca indra mereka dengan melakukan observasi secara 

langsung dengan alam sebagai media belajar. 

     Sekolah Alam Indonesia (SAI) merupakan sekolah alam pertama yang didirikan di 

Indonesia pada tahun 1998 dan berlokasi di Jalan Damai, Ciganjur, Jakarta Selatan. 

Pada tahun 2001, lokasi Sekolah Alam Indonesia berpindah ke Jalan Anda Nomor 7x, 

Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 2013, Sekolah Alam 

Indonesia memindahkan lokasi pusatnya di Jalan Pembangunan Nomor 51, Cipedak, 

Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terdapat empat kategori kelas yaitu KB, TK, SD dan 

ISTC/ABK. Kurikulum SAI mengintegrasikan antara kurikulum Kemendikbud dengan 

kurikulum ciri khas sekolah alam. SAI berupaya menjadikan sekolah sebagai miniatur 

peradaban yang ramah lingkungan, tidak hanya untuk guru, siswa dan orang tua, akan 

tetapi juga bagi alam di sekitarnya. SAI berharap konsep pembelajarannya dapat turut 

menginspirasi dan menggerakkan masyarakat sekitar agar melakukan hal yang sama.  

     Era globalisasi saat ini memunculkan berbagai isu kerusakan lingkungan dan 

arsitektur yang dirancang tanpa memperhatikan keselarasan antara bangunan dengan 

alam serta lingkungan sekitarnya. Menanggapi hal tersebut, SAI menggagas program 

seven green principles (sebagai proses adaptasi sumber daya alam dan kepedulian akan 

kondisi lingkungan yang semakin menurun). Seven green principles tersebut meliputi 

waste responsibility, zero emission, water conservation, green farming, renewable 

energy, green landscape and architecture, pawon show. 

 

 
Gambar 1. Diagram Seven Green Principles 

Sumber: Sekolah Alam Indonesia, 2019 
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     Faktor utama yang menjadi orientasi program ini ialah adanya kondisi perubahan 

iklim yang berpengaruh ke berbagai aspek kehidupan, tidak hanya manusia namun juga 

hewan dan tumbuhan. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu cara terpenting ialah 

menjaga kualitas dan kelestarian alam lingkungan secara berkesinambungan. Program 

seven green principles saat ini sedang dikembangkan di segala aspek, baik pada metode 

pembelajaran maupun desain.  

     Metode pembelajaran Sekolah Alam Indonesia sudah terkonsep dengan baik, namun 

dari segi desain masih dalam tahap perbaikan dan pengembangan. Hal tersebut 

dikarenakan Sekolah Alam Indonesia baru berpindah lokasi ke Cipedak, Jakarta Selatan 

pada tahun 2013 dan masih memanfaatkan beberapa bangunan eksisting terdahulu, 

kecuali ruang kelas serta masjid. Walaupun begitu, desain ruang kelas dan masjid masih 

memiliki banyak kekurangan serta lanskap yang belum dapat mengoptimalkan potensi 

lokasi maupun komunitas sekitar. Berbagai kekurangan terkait tercapainya program 

seven green principles dapat terlihat dengan masih banyaknya penggunaan penghawaan 

buatan, tidak terdapat sistem konservasi air, tidak terdapat pemanfaatan energi 

terbarukan, masih banyaknya jumlah kendaraan parkir, dan terdapat kantin serta 

minimarket yang menambah jumlah sampah plastik namun belum adanya pengolahan 

sampah tersebut secara maksimal.  

     Sebagai perintis munculnya berbagai sekolah alam lainnya di Indonesia, mendesain 

ulang Sekolah Alam Indonesia Cipedak, Jakarta Selatan diharapkan dapat menjadi 

teladan desain yang konsepnya dapat dipelajari dan diterapkan oleh sekolah alam 

lainnya dengan menyesuaikan potensi serta iklim lokasi masing-masing. Penerapan 

desain dengan program seven green principles yang merupakan sebuah “gerakan 

bersama” juga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam, lokasi dan 

komunitas sekitar sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara lingkungan, 

manusia serta bangunan.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana redesain Sekolah Alam Indonesia Cipedak, Jakarta Selatan dengan 

pendekatan program seven green principles? 

b. Bagaimana mengoptimalkan potensi lokasi dan komunitas sekitar agar dapat 

memberikan dampak positif satu sama lain? 
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1.4. Tujuan dan Sasaran 

1.4.1. Tujuan 

     Mendesain ulang Sekolah Alam Indonesia Cipedak, Jakarta Selatan sesuai 

program seven green principles dengan mengoptimalkan potensi lokasi dan 

komunitas sekitar.  

1.4.2. Sasaran 

     Menghasilkan desain Sekolah Alam Indonesia Cipedak, Jakarta Selatan 

yang saling memberikan dampak positif antara satu sama lain (lingkungan, 

alam,  bangunan, civitas sekolah dan masyarakat sekitar).  

 
1.5. Lingkup Pembahasan 

1.5.1. Ruang Lingkup Pembahasan 

     Mendesain ulang Sekolah Alam Indonesia Cipedak, Jakarta Selatan sesuai 

dengan program seven green principles sehingga dapat mencapai visi yaitu 

“menciptakan generasi pemimpin yang memiliki karakter peduli lingkungan”. 

1.5.2. Batasan Pembahasan 

     Mendesain ulang Sekolah Alam Indonesia Cipedak, Jakarta Selatan dengan 

mengoptimalkan potensi lokasi dan komunitas sekitar sesuai program seven 

green principles. 

 

1.6. Metode Pembahasan 

1.6.1. Observasi  

     Mendatangi Sekolah Alam Indonesia Cipedak, Jakarta Selatan untuk 

mengamati secara langsung dan menyeluruh mengenai kondisi fisik maupun 

non-fisik pada lokasi tersebut. 

1.6.2. Studi Literatur  

     Mencari berbagai informasi berupa data sekunder yang berasal dari buku, 

jurnal, web, media sosial, dan sumber referensi lainnya yang memiliki 

keterkaitan dengan Sekolah Alam Indonesia, Cipedak, Jakarta Selatan. Data 

tersebut berdasarkan pendekatan program seven green principles yang disertai 
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kajian preseden atau kajian tipologi pada bangunan serupa dan tambahan 

pembahasan lain yang terkait dengan judul.  

1.6.3. Analisis Data  

     Berbagai data hasil observasi lapangan dan studi literatur  

dianalisis untuk menemukan ide-ide dasar perancangan yang sesuai dengan 

tema perancangan maupun kondisi dan potensi lokasi.  

1.6.4. Penerapan Konsep Desain  

     Hasil ide-ide dasar perancangan yang didapatkan dari observasi, studi 

pustaka hingga hasil analisis data, diakumulasikan dan diaplikasikan sesuai 

konsep arsitektur ekologi yang kemudian dituangkan dalam bentuk gambar 

perancangan dan model 3D.  

 
1.7. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

     Berisikan penjelasan singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, lingkup dan metode pembahasan, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

     Berisikan penjelasan beberapa teori yang membahas terkait program seven green 

principles dalam penerapannya pada redesain Sekolah Alam Indonesia, Cipedak, 

Jakarta Selatan. 

BAB III GAMBARAN UMUM (SKALA MAKRO, MESSO, DAN MIKRO) 

     Berisikan tentang gambaran umum lokasi perancangan, berupa data fisik yang 

diperoleh di lapangan atau data non-fisik berupa aktivitas yang berada di lokasi hingga 

lingkungan sekitar.  

BAB IV ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

     Berisikan analisa konsep makro, messo, dan mikro yang dijadikan dasar sebagai 

perencanaan serta perancangan desain. Hal tersebut menjadi fokus untuk mencapai 

keberhasilan dalam menjawab tujuan dan penyelesaian permasalahan. 

 


