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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 PENGERTAN JUDUL
Dari judul “Sekolah Menengah Internasional di Jakarta dengan Penekanan pada Green
Architecture”, dapat diuraikan sebagai berikut :
Sekolah
1. Bangunan atau lembaga mengajar serta tempat untuk memberi
pelajaran (menurut tingkatannya) – dasar – lanjutan – tinggi. 1
2. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang merupakan bagian dari jalur
formal yang berjenjang dan berkesinambungan. Adapun jenjang sekolah
terdiri dari : Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi. 2
Sekolah Menengah
1. Jenjang sekolah setelah Sekolah Dasar dan sebelum Perguruan Tinggi. 3
Internasional
1. Menyangkut bangsa-bangsa atau negeri - negeri seluruh dunia antar
bangsa.¹
Green Architecture
Tatanan arsitektur yang melestarikan lingkungan global dan meminimalkan kerusakan
yang terjadi pada elemen udara, air, tanah dan energy.

4

Dengan demikian pengertian dari “Sekolah Menengah Internasional di Jakarta
dengan Penekanan pada Green Architecture”, adalah suatu tempat, bangunan atau
lembaga dimana didalamnya terdapat kegiatan belajar mengajar dengan jenjang
menengah (setelah sekolah dasar dan sebelum universitas) dan berkesinambungan

1

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia.
PN. Balai Pustaka, Jakarta: Dep. P&K, 1989
2
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
3
www.wikipedia.com
4. Ir. Triatman, M.Arch, Ikatan Arsitek Indonesia
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dengan guru dan murid yang berasal dari bangsa-bangsa seluruh dunia yang berada di
Jakarta dengan penekanan pada Green Architecture.
I.2 LATAR BELAKANG
a. Pendapatan Perkapita Warga Jakarta
Jakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Sebagai kota besar
dengan berbegai kegiatan perekonomian, pendapatan perkapita di Jakarta tergolong
tinggi. Pendapatan perkapita warga Jakarta yang cukup tinggi ini dapat membantu
keberadaan Sekolah Menengah Internasional yang akan direncanakan. Keberadaan
Sekolah Menengah Internasional di Jakarta ditujukan bagi warga Jakarta khususnya
yang berpendapatan menengah keatas.
Tabel Pendapatan Perkapita Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2008
NO.

KOTAMADYA

2006

2007

1

Jakarta selatan.

53.828.552

61.284.582

2

Jakarta timur.

31.587.519

41.229.107

3

Jakarta pusat.

144.817.007

163.894.313

4

Jakarta barat.

34.265.000

39.253.382

5

Jakarta utara.

63.302.801

71.142.031

Tabel 1.1
Tabel pendapatan perkapita DKI Jakarta
Sumber:
Jakarta
dalam
Angka
2008,
Biro
Pusat
Statistik
Sumber:
Jakarta
dalam
Angka
2008,
Biro
Pusat
Statistik

b. Jumlah Warga Negara Asing di Jakarta
Warga Negara Asing (WNA) di Jakarta adalah orang yang memegang paspor
asing

selain

paspor

Indonesia,

yang

menandakan

orang

tersebut

berkewarganegaraan asal negara pembuat paspor tersebut. Paspor Asing
dikeluarkan kepada orang yang menurut Undang-Undang Negara tersebut dianggap
cukup umur (di atas usia 17 tahun). Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan
salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia. Sebagai kota besar di Jakarta
terdapat berbagai macam suku budaya dan suku bangsa. Tidak hanya terdapat
Warga Negara Indonesia tetapi juga banyak Warga Negara Asing di Jakarta. Warga
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Negara Asing yang tinggal di Jakarta antara lain mempunyai kepentingan sebagai
anggota perwakilan diplomat / konsuler, tenaga ahli / teknisi yang bekerja pada
pemerintahan, tenaga ahli / teknisi yang bekerja pada perusahaan asing atau
sebagai perwakilan lainnya yang menetap di Republik Indonesia. Berdasarkan data
terakhir pada tahun 2007 jumlah penduduk Jakarta 8.4 juta jiwa, dengan 39.699
warga negara asing.

WILAYAH

JUMLAH PENDUDUK

Jakarta Pusat

931.505

Jakarta Utara

1.421.272

Jakarta Barat

1.635.367

Jakarta Selatan

1.886.465

Jakarta Timur

2.593.862

Kep. Seribu
TOTAL

Tabel 1.2

21.439
8.489.910

Jumlah Penduduk di DKI Jakarta bulan Januari 2008

Sumber: Jakarta dalam Angka 2008, Biro Pusat Statistik

NO.

Wilayah

Pria

Wanita

Total

1

Jakarta selatan.

1045

881

1926

2

Jakarta timur.

867

870

1737

3

Jakarta pusat.

6951

6283

13189

4

Jakarta barat.

9208

8487

17695

5

Jakarta utara.

2679

2473

5152

DKI Jakarta

20750

18949

39699

Tabel 1.3
Jumlah Warga Negara Asing di DKI Jakarta
berdasarkan Kotamadya
Sumber: Jakarta dalam Angka 2008, Biro Pusat Statistik
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NO.

KELOMPOK USIA

JUMLAH

PROSENTASE

1

5 - 9 tahun.

2893

34.7%

2

10 -14 tahun.

2268

27.2%

3

15 -19 tahun.

3176

38.1%

Jumlah

8337

100%

Tabel 1.4
Komposisi jumlah Warga Negara Asing di DKI Jakarta
menurut Usia Sekolah
Sumber: Jakarta dalam Angka 2008, Biro Pusat Statistik

c. Kerusakan Lingkungan
Pemanasan global atau sering disebut dengan global warming
merupakan suatu ancaman yang sangat besar bagi bumi kita. Pemanasan global
ini disebabkan dari sudah menipisnya lapisan ozon yang melindungi bumi. Hal ini
menyebabkan sinar matahari yang masuk ke bumi sudah tidak ada yang
menghalangi, sehingga suhu di bumi semakin hari semakin bertambah tinggi.
Penipisan ozon ini di sebabkan oleh banyak factor, dan salah satu faktornya
adalah efek dari bangunan. Salah satu bulletin tentang arsitektur menyatakan
bahwa arsitek merupakan musuh utama penyebab global warming. Max Fordam
seorang konsultan energy Inggris menyatakan bahwa bangunan mengonsumsi
50% total konsumsi minyak nasional negara-negara maju yang energy
dependent (Indonesia 36-45%). Hal ini memperlihatkan betapa rentannya peran
arsitek dalam menyumbang CO2 yang memicu pemanasan global.
Karya arsitektur pada masa ini mengandalkan konsumsi energi secara
besar -besaran baik pada masa pembangunannya maupun pada masa
operasionalnya. Untuk memperoleh kenyamanan visual dan thermal (kontrol
lingkungan), penggunaan AC (Air Conditioning) dan lampu yang boros energy
menjadi jalan keluarnya. Penemuan elevator pengganti tangga atau peralatanperalatan ME lainnya membuat manusia menjadi terbiasa,
menggunakan energy berlebihan.

Padahal Untuk mencapai kenyamanan

thermal maupun visual dalam bangunan,
(temperatur, kelembaban,

tanpa sadar

kondisi lingkungan internal

tingkat iluminasi) dapat diatur tanpa ataupun
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dengan

menggunakan

peralatan

teknologi

mekanikal

elektrikal

yang

menggunakan energy dari sumber yang tidak dapat diperbarui.
Green Architecture bukan aliran atau gaya dalam arsitektur seperti post
modern, kubisme, art deco dan gothic. Seringkali Green Architecture dipandang
sebagai gaya atau aliran, namun hal yang sebenarnya adalah Green Arc/ 9e
\hitecture merupakan suatu filosofi atau pendekatan terhadap desain. Green
Architecture diterapkan pada bangunan untuk meminimalkan dampak negative
yang diakibatkan oleh bangunan terhadap lingkungan sekitar.5
I.3 KEBERADAAN SEKOLAH INTERNASIONAL DI JAKARTA
Sesuai dengan kemajuan kota Jakarta, saat ini Jakarta sudah mempunyai
beberapa sekolah asing yang berada di wilayah Jakarta maupun du sekitar Jakarta.
Sekolah-sekolah tersebiu antara lain:
1. Jakarta International School
2. Sekolah Pelita Harapan
3. Jakarta Islamic School
4. Sekolah Global Jaya
Selain itu juga di Jakarta terdapat sekolah Intenasional yang berdiri di bawah
kedutaan-kedutaan asing yang ada di Jakarta, seperti British International School,
Sekolah Jepang Jakarta, dll.
Bila dilihat dari semua sekolah yang berada di Jakarta, belum ada sebuah
sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan ini dapat
ditransformasikan ke dalam kurikulum sekolah tersebut dan juga desain fisik dari
bangunan sekolah. Oleh karena itu saat ini di Jakarta perlu dibangun sebuah sekolah
internasional yang peduli terhadap lingkungan.
I.3.1 Studi Kasus Jakarta International School
Jakarta International School (JIS) didikan pada tahun 1951, merupakan
sekolah bebas bagi anak-anak ekspatriat atau warga negara asing yang
bermukim di Jakarta. Sekolah ini pada awalnya merupakan Joint Embassy School

5

Indonesia Architecture Magazine, 23th edition, the green architecture and property development,
2008
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dengan kampus pertamanya terletak di Jalan Patimura Blok 1 / 2 Kebayoran
Baru Jakarta, Sekolah ini dikelola oleh yayasan di bawah kedutaan besar
Amerika Serikat, dan didukung oleh kedutaan-kedutaan besar lainnya di Jakarta.
Jumlah murid yang terdapat di Jakarta International School yaitu 3.146 orang
terdiri dari:
a. Prep School dan Elementary School sejumlah 1.246 orang (39,6 %).
b. Middle School sejumlah 714 orang (22,7 %).
c. High School sejumlah 1.186 orang (37,7 %).
Kira-kira 36 % siswa JIS berasal dari Amerika Serikat dan 64% lainnya
berasal dan 52 negara lain seperti ; Jepang, Korea, Australia Canada, Philipina,
India, dsb.
Dalam fungsinya sebagai Sekolah Intemasional, JIS merupakan anggota
dari Nasional Association of Independent Schools (NAIS) dan East Asia Regional
Council of Overseas Schools (EARSCOS) dan diakui keberadaannya oleh Western
Association of Schools and Colleges (WASC) dan The European Council of
International Schools (ECIS) yang selalu bekerja sama dalam meningkatkan mutu
pendidikan dan kegiatan-kegiatan persahabatan lainnya.
I.4. SEKOLAH MENENGAH INTERNASIONAL YANG DIRENCANAKAN
Yang membedakan Sekolah Menengah Internasional dengan sekolah-sekolah
internasional lainnya adalah pengolahan peruangan, fisik dan lansekap bangunan yang
digunakan sebagai fasilitas kegiatan pendidikan akademis dan non-akademis siswa.
Sekolah ini direncanakan sebagai tempat pendidikan dan pengajaran bagi siswa WNI dan
WNA yang ada di Jakarta. Pada sekolah yang direncakan ini tidak hanya terdapat fasilitas
belajar indoor, tetapi juga terdapat fasilitas belajar outdoor. Dengan kegiatan belajar
outdoor para siswa diharapkan dapat lebih mudah menangkap pelajaran yang diberikan.
Sekolah ini tidak hanya mengajarkan pendidikan formal yang sesuai dengan
kurikulum, tetapi juga mengajarkan kegiatan non-formal yang sesuai dengan bakat dan
kreativitas yang dimiliki oleh para siswa.selain dapat membantu penyaluran bakat dan
kreativitas para siswa, kegiatan belajar non-formal juga dapat menumbuhkan hubungan
sosial antar siswa dan masyarakat sekolah lainnya. Sekolah-sekolah yang ada saat ini
sering kali hanya memberikan fasilitas yang sesuai dengan kurikulum sekolahnya saja.
Sekolah tidak membuat fasilitas untuk menampung bakat dan krativitas siswa
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Sekarang ini banyak sekali para siswa yang

mudah jenuh saat menerima

pelajaran Di sekolah. Rasa jenuh ini dapat diakibatkan oleh berbagai hal, antara lain;
suasana kelas yang monoton, fasilitas sekolah yang tidak memadai, tidak ada praktek
langsung dalam penyampaian materi, dll. Hal ini tentu dapat membuat pendidikan di
Indonesia semakin memburuk dikarenakan para siswanya yang sulit menerima
pelajaran. Oleh karena itu saat ini perlu direncanakannya Sekolah Menengah
Internasional yang mampu memberikan fasilitas akademis dan non-akademis yang dapat
menampung seluruh kegiatan para siswa
Untuk desain bangunannya menyesuaikan pada karakteristik remaja yang
memerlukan kebebasan dalam berbagai hal dan juga menggunakan konsep Green
Architecture. Dengan bentuk bangunan kontemporer (masa kini) sehingga menimbulkan
citra modern, dengan ruang luar secara maksimal dan menyesuiakan dengan iklim tropis
yang ada di Indonesia. Perencanaan Sekolah Menengah internasional di Jakarta adalah
sebagai berikut :
a. Komposisi antar ruang diatur secara detail sesuai dengan tuntutan perilaku
pengguna.
b. Bentuk bangunan yang kontemporer dengan menggunakan konsep Green
Architecture.
c. Penataan ruang sedemikian rupa sehingga terjadi komunikasi dua arah
antara guru dan murid.
d. Ruang belajar yang tidak hanya indoor tetapi juga outdoor.
e. Pola bangku pada layout ruang dibuat senyaman mungkin desain tidak
terlalu formal.
f.

Kondisi fisik bangunan menyesuaikan dengan iklim tropis Indonesia.

g. Penyediaan fasilitas pendukunga pengembangan bakat dan kreatuvitas
siswa.
I.5. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN
I.5.1 Permasalahan
a. Bagaimana merencanakan Sekolah Menengah Internasional di Jakarta
yang berbeda dengan sekolah-sekolah internasional yang sudah ada di
Jakarta?
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b. Bagaimana merencanakan Sekolah Menengah Internasional dengan
penekanan pada Green Architecture?
I.5.2 Persoalan
a. Bagaimana merancang komposisi massa dan organisasi ruang yang
sesuai dengan kurikulum sekolah menengah internasional?
b. Bagaimana merancang komposisi massa dengan menggunakan konsep
Green Architecture?
I.6. Tujuan dan sasaran
I.6.1. Tujuan
a. Menciptakan sebuah pengolahaan fisik bangunan Sekolah Menengah
Internasional di Jakarta yang dapat menampung kegiatan belajar mengajar
baik pendidikan formal maupun kegiatan non-formal dengan menggunakan
konsep Green Architecture.
b. Mendapatkan lokasi Sekolah Menengah Internasional di Jakarta yang tepat
sebagai bangunan sebagai tempat pendidikan.
I.6.2. Sasaran
a. Mendapatkan rancangan fisik Sekolah Menengah Internasional di Jakarta
yang dapat memenuhi kebutuhan siswa, guru dan seluruh civitas akademika
sekolah.
b. Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan Sekolah Menengah
Internasional di Jakarta meliputi peruangan, penentuan lokasi dan tapak,
system sirkulasi, pola tata massa, bentuk tata ruang eksterior dan interior
yang sesuai dengan konsep Green Architecture.
I.7. LINGKUP PEMBAHASAN DAN BATASAN
I.7.1. Lingkup pembahasan
Pembahasan berada dalam lingkup ilmu arsitektur mengenai Sekolah
Menengah Internasional di Jakarta.
I.7.2. Batasan
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Secara keseluruhan pembahasan pada konsep ini dibatasi pada unsur- unsur
yang berkaitan dengan masalah arsitektural pada bangunan Sekolah Menengah
Internasional di Jakarta yang direncanakan.

I.8. METODA PEMBAHASAN
Dalam metode pembahasan terdapat tiga tahapan, yaitu :
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu :
·

Survey literature ( sekunder )
Biasa disebut sebagai studi pusaka, mencari sumber- sumber
literature yang berhubungan dengan bangunan yang direncanakan.
Data berupa studi literature dari berbagai informasi yang dapat
dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan permasalahan yang
ada seperti pada buku, majalah dan bahan tulisan lain yang berkaitan
dengan objek yang direncanakan.
Literature-literatur tersebut antara lain :
o

Mengenai bangunan sekolah

o

Mengenai pendidikan

Studi literature tersebut untuk kemudian dapat dijadikan sebagai
kajian teoritik dan sebagai arahan data.
·

Survey institusional
Mencari data-data ke kantor pemerintahan, yang berkaitan dengan
bangunan yang akan direncanakan.

·

Survey lapangan ( primer )
Melihat langsung ke lokasi, tempat bangunan direncanakan.
Mengumpulkan data- data seperti kepadatan lalu lintas, luas site, dan
lain-lain.

2. Pembahasan
Secara umum metode yang digunakan dalam pembahasan adalah metode
analisis dan sintesa, menganalisis adanya permasalahan pada Sekolah
Menengah Internasional yang direncanakan, kemudian disimpulkan sebagai
titik tolak penyusunan konsep perencanaan dan perancangan.
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3. Perumusan konsep
Penyusunan hasil analisis ke dalam suatu konsep yang merupakan hasil analisis
antara komponen pembahasan dimana hasilnya nanti merupakan dasar bagi
perancangan fisik Sekolah Menengah Internasional.
I.9. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
·

TAHAP I : Pendahuluan
Mengemukakan judul, pengertian judul, latar belakang,
permasalahan

dan

persoalan,

tujuan

dan

sasaran,

lingkup

pembahasan dan batasan, dan metode pembahasan.
·

TAHAP II : Tinjauan Teori
Membahas tinjauan teori tentang pendidikan di Indonesia yaitu
sekolah nasional dan sekolah internasional dan tentang konsep green
architecture.

·

TAHAP III : Tinjauan Kota Jakarta
Memaparkan tinjauan kawasan Jakarta, serta memaparkan
tentang keberadaan warga negara asing yang ada di Jakarta.

·

TAHAP IV : Sekolah Menengah Internasional yang Direncanakan
Memaparkan tentang kesimpulan berdasar tinjauan teori dan
tinjauan data untuk menghasilkan Sekolah Menengah Internasional
yang telah ditentukan.

·

TAHAP V : Analisis Pendekatan Konsep Perencanaan dan
Perancangan
Menganalisis

tata

ruang

fasilitas

Sekolah

Menengah

Internasional melalui analisis kegiatan, agar dapat menentukan
konsep kebutuhan ruang, analisis penyatuan pola kegiatan, pola
penyatuan ruang, analisis hubungan dan organisasi ruang, analisis
kebutuhan jumlah ruang dan besaran ruang. Kemudian dapat
ditentukan konsep besaran ruang, serta analisis yang merupakan
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proses penentuan konsep perancangan yang meliputi konsep
lansekap, konsep tata letak dan massa, konsep struktur, konsep
utilitas, dan konsep penampilan bangunan.
Menganalisis

juga

pemilihan

site

dengan

pendekatan

kontekstual dengan melakukan studi karakteristik kawasan sehingga
didapat segmen kawasan yang sesuai karakternya dengan fasilitas
yang direncanakan, kemudian dari segmen terpilih ditentukan site
terpilih.
·

TAHAP VI : Konsep Perencanaan dan Perancangan
Menyusun konsep perencanaan dan perancangan sebagai acuan
transformasi desain fisik bangunan Sekolah Menengah Internasional.
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B A B II
TINJAUAN TEORI
II.1 PENDIDIKAN SECARA UMUM
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional,
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.
Pendidikan bertujuan mengembangkan peserta didik agar mampu menolong
dirinya sendiri. Untuk itu peserta didik perlu mendapatkan pengalaman dalam
mengembangkan konsep-konsep, prinsip, intelektual, inisiatif, kreatifitas, emosi, dan
lain-lain. Untuk mencapai tujuan pendidikan, dilakukan melalui suatu proses
belajar,dimana dalam melalui fase-fase proses belajar tersebut diperlukan usaha-usaha
menciptakan kondisi-kondisi ekstrem yang dapat menggugah motivasi belajar peserta
didik.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan
masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang
tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan
dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar
kebudayaan melewati generasi. 6

6 www.wikipedia.com
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II.1.2 PENDIDIKAN DI INDONESIA
II.1.2.1 Lembaga Pendidikan di Indonesia
a.Definisi Lembaga Pendidikan Nasional
Di Indonesia jenjang sekolah terdiri dari : Pendidikan pra sekolah, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Perguruan
Tinggi.

Klasifikasi

sistem

pendidikan

di

Indonesia

berdasarkan

tingkat

perkembangan kepribadian yang bersangkutan dan tingkat kerumitan bahan
pengajaran. Berdasarkan pengelolaan sekolah di Indonesia dibedakan menjadi 3
jenis yaitu :
· Sekolah Negeri
Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah baik tingkat pusat

maupun

daerah.
· Sekolah Swasta
Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan/ yayasan
tertentu tanpa mendapat bantuan dari pemerintah kecuali pengawasan dalam
penyelenggaraan.
· Sekolah Subsidi
Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan / yayasan
tertentu yang mendapat bantuan dari pemerintah berupa tenaga guru atau
pembiayaan dalam penyelenggaraan.
Sekolah yang diselenggarakan dan dikelola oleh tiap tiap pengelola biasanya
memiliki suatu ciri khas tertentu, baik pada materi pengajarannya, metode
belajar

mengajar

yang

diterapkan

sesuai

dengan

keinginan

pihak

pengelolanya.7
b. Syarat Pendirian Sekolah Swasta
Untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan dalam hal ini yang berupa
sekolah harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi :8
· Diselenggarakan oleh suatu penyelenggara sekolah/ yayasan yang bersifat
amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
· Penyelenggaraan sekolah harus mempunyai program yang jelas baik jangka
panjang maupun jangka pendek.

7 www.depdiknas.co.id
8 Fresly Willyater Panjaitan, 2005, Sekolah Dasar Internasional di Jakarta,TA,UNS
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· Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh pemerintah.
· Pada saat pembukaan, sekolah swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan
paling sedikit seorang tenaga pengajar tetap yang berwenang mengajar pada
jenis/ tingkat sekolah yang bersangkutan.
· Tersedia calon murid yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
orang.
· Tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah milik pemerintah.
· Menempati serta menggunakan fasilitas sekolah yang memenuhi persyaratan.
II.1.3 SEKOLAH MENENGAH INTERNASIONAL
Sekolah internasional merupakan sekolah dengan standar mutu
internasional. Proses belajar mengajar di sekolah ini menekankan pengembangan
daya kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk memacu ide-ide baru yang belum
pernah ada. Sekolah Menengah Internasional dibagi menjadi 2 yaitu Junior High
School (JHS) dan Senior High School (SHS). JHS setaraf dengan SMP di Indonesia.
JHS merupakan pendidikan untuk remaja berusia antara 12-14 tahun. SHS juga
merupakan pendidikan remaja tetapi untuk usia 14-17 tahun.
Sekolah ini didirikan dan diselenggarakan oleh suatu yayasan yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Indonesia, untuk keperluan
pendidikan dan pengajaran terutama bgi anak - anak WNA. Yang dapat diterima
menjadi murid di Sekolah Internasional adalah:
· Anak-anak WNA anggota (home based staff) perwakilan diplomatik konsuler
negara asing yang bersangkutan.
· Anak-anak WNA anggota perwakilan badan-badan PBB.
· Anak-anak WNA tenaga ahli / teknisi yang bekerja pada Pemerintah RI, dengan
izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
· Anak-anak WNA tenaga ahli / teknisi yang bekerja pada perusahaan / badan
swasta di Indonesia atas izin pemerintah RI.
· Anak-anak WNA tenaga ahli / teknisi yang bekeija pada perkumpulan atau
perusahaan asing di Indonesia atas izin PemerintahRI.
· Anak-anak WNA yang tidak tinggal menetap di Indonesia, yang berada di
Indonesia dalam rangka menjalankan usaha yang bersifat swasta / komersil
dengan izin khusus dan Pemerintah RI.
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Jenjang pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh sekolah asing di
Indonesia adalah prasekolah, dasar dan menengah. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang - undang No. 48 /1960 pasal 5 ayat 1, sekolah asing
tidak diperkenankan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran lebih tinggi
dan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah. Sedangkan untuk sistem
pendidikan, dan penyelenggaraan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.9
II.1.3.1 Sistem Pendidikan Sekolah Internasional
Sistem pendidikan intra kurikuler, atau yang lebih dikenal dengan istilah
kurikulum mempunyai kekhasan pada Sekolah Intemasional. Pada dasarnya
kurikulum Sekolah Internasional ditentukan berdasarkan sistem pendidikan yang
berlaku di salah satu negara asing yang dipilih oleh yayasan. Hal yang sama terjadi
pada bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa nasional salah satu negara
yang dipilih oleh yayasan.
II.1.3.2 Kurikulum Sekolah Menengah Internasional Berwawasan Lingkungan
a. Mddle Years Programe
MYP (Middle Years Programe) adalah kurikulum yang didesain untuk
memenuhi kebutuhan belajar siswa umur 11 sampai 17 tahun (tahun ke 7 sampai
tahun ke 10). Kurikulum ini memberi kebebasan siswa untuk mengembangkan
pengetahuan, sikap dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi
di abad 21 ini. Program ini memberikan pendidikan untuk kehidupan dan
mengajarkan mereka menghubungkan pengajaran yang ada di sekolah dengan
realita di dunia luar.10 KONSEP MYP mempunyai tiga konsep dasar, yaitu :
1. Kepedulian antar budaya
Kepedulian antar budaya ini mengacu pada pengembangan sikap, pengetahuan
dan keterampilan siswa sebagaimana mereka belajar tentang kebudayaan
mereka sendiri dan orang lain. Ini tidak hanya membudayakan toleransi dan
rasa hormat tetapi juga mengedepankan empati dan rasa saling mengerti.
2. Pendidikan holistik

9 www.depdiknas.co.id
10 www,wikipedia.com
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Pendidikan holistik membantu siswa untuk melihat pengetahuan mereka
sebagai komponen yang berhubungan dengan yang lain. Jadi pembelajaran
holistik memperlihatkan hubungan antar subjek. Siswa akan menyadari bahwa
mereka belajar suatu subjek adalah berhubungan dengan apa yang mereka
pelajari pada subjek lain.
3. Komunikasi
Komunikasi adalah dasar untuk belajar. Jadi siswa harus dapat berkomunikasi
secara baik dalam mengekspresikan apa yang dimengerti dan ide mereka.
Tiga konsep dasar tadi membawa model kurikulum MYP yang
mengandung 5 elemen pusat yang disebut Area Interaksi yang dikelilingi oleh 8
subjek studi.
Lima area interaksi itu antara lain adalah:11
a. Pendekatan belajar (approaches to learning)
Melalui pendekatan belajar guru melengkapi siswa dengan alat yang
memungkinkan mereka untuk bertanggungjawab atas belajar mereka
sendiri , mengembangkan kesadaran atas bagaimana cara belajar yang
terbaik, dengan proses pemikiran dan strategi belajar.
b. Komunitas dan pelayanan (community and service)
Komponen ini mewajibkan siswa untuk mengambil peran aktif dalam
komunitas dimana mereka tinggal yang mendorong rasa tanggung jawab
dalam hubungan bermasyarakat.
c. Homo faber
Siswa bereksplorasi dengan berbagai macam cara proses dan produksi
kreativitas manusia, pembelajaran ini mengapresiasi dan mengembangkan
diri mereka sendiri dalam kapasitas manusia untuk mempengaruhi,
bertransformasi, menikmati dan membuktikan kualitas hidup.
d. Lingkungan (environment)
Bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa atas ketergantungan
mereka dengan lingkungan sehingga mereka mengerti dan menerima
tanggung jawab mereka.
e. Kesehatan dan pendidikan sosial (health and social education)

11Pelita Harapan, 2008, Handbook ‘Shine’, Cikarang
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Area ini berhubungan dengan fisik, sosial dan kesehatan emosional
dan intelegensi sebagai aspek kunci dalam menumbuhkan kepastian untuk
kelengkapan dan kehidupan yang sehat.
Delapan subjek studi dari Middle Years Programe yaitu :
Kurikulum terdiri dari delapan subjek pelajaran, yaitu :
·
·
·
·
·
·
·
·

language A
language B
physical education
science
arts
mathematics
technology
humanies
Gambar 2.1
Lingkaran kurikulum MYP
Sumber : www.globaljaya.edu

b. Diploma Programe

Diploma Programe adalah program kurikulum yang ditujukan bagi siswa
berusia 16-19 tahun. Pada program ini siswa dididik untuk siap menghadapi
tantangan pelajaran di universitas.12
Diploma Programe menuntut setiap program untuk:13
· Bertanya pertanyaan yang menantang / kritis
· Learn how to learn (belajar bagaimana mengajarkan)
· mengembangkan pengetahuan tentang identitas dirinya sendiri dan tentang
kebudayaan dari mana siswa berasal
· mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan saling pengertian terhadap
siswa lain yang berasal dari berbagai negara
dan kebudayaan

Mata Pelajaran yang diajarkan :
· language A
· second language

12 www.wikipedia.com
13 Pelita Harapan, 2008, Handbook ‘Shine’, Cikarang
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· experimental sciences
· the arts
· mathematic and computer sciece
· individuals and societies

Gambar 2.2
Lingkaran kurikulum DP
Sumber : www.globaljaya.edu

Tiga kebutuhan pokok dalam diploma programe adalah :
1. karangan panjang
2. teori pengetahuan
3. kreativitas, action dan service
c. Penilaian
Guru mengadakan penilaian berkelanjutan rangkaian program mata
pelajaran dihitung dengan criteria spesifik yang disamakan dengan objek tiap
subjek. MYP da diploma programe menyediakan referensi criteria model
penilaian. Ini berarti hasil siswa ditentukan oleh prestasi berlawanan dengan
standart biasa yaitu posisi tiap siswa dalam rangking. Guru bertanggung jawab
dalam penstrukturan penilaian tugas yang valid dan bervariasi yang membolehkan
siswa untuk mempertunjukkan kesuksesan dalam setiap mata pelajaran tiap
subjek grup. Seperti diantaranya:
a. Pemecahan masalah dan investigasi
b. Debat organisasi
c. Eksperimen
d. Analisis
d. Pencerminan
Strategi penilaian baik kuantitatif dan kualitatif memungkinkan timbal
balik dalam proses berpikir sama halnya dengan selembar tugas yang telah
selesai. Hal ini juga sebagai perhatian terhadap penilaian diri sendiri dan penilaian
perbandingan dalam program. Sekolah bisa memohonkan grade terakhir untuk
divalidkan langsung ke International Baccalaureate (IB).
d. Mata Pelajaran yang berbasis lingkungan
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Beberapa mata pelajaran yang memberikan gambaran tentang
lingkungan antara lain :
· Biologi
Mata

pelajaran

biologi pada

dasarnya mempelajari

tentang

kehidupan. Obyek kajian biologi sangat luas dan mencakup semua makhluk
hidup. Makhluk hidup yang di maksud tidak hanya manusia dan hewan tetapi
juga tanaman. Mata pelajaran biologi mengajarkan setiap siswa untuk lebih
mengenal dan mengetahui secara mendalam tentang semua makhluk hidup.
Baik dari perilaku, fisiologi dan penciptaan makhluk hidup. Pada mata
pelajaran ini tidak hanya diberikan materi pelajaran tetapi juga diberikan
praktek-praktek. Khusunya untuk praktek mengenai tanaman para murid
diharapkan akan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan mengetahui
berbagai jenis tananam dan cara hidup beserta pertumbuhannya murid
sekolah internasional dapat mengetahui lebih mendalam mengenai tanaman
apa saja yang cocok digunakan di media atap bangunan atau tanaman yang
dapat digunakan sebagai tampak bangunan. Melalui pelajaran ini murid dapat
mempelajari berbagai tanaman yang ada di sekitar bangunan sekolah yang
mempunyai konsep Green Architecture.
· Fisika
Fisika adalah sains atau ilmu tentang alam dalam makna yang terluas.
Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup
ruang dan waktu. Para fisikawan atau ahli fisika mempelajari perilaku dan sifat
materi dalam bidang yang sangat beragam, mulai dari partikel submikroskopis
yang membentuk segala materi (fisika partikel) hingga perilaku materi alam
semesta sebagai satu kesatuan kosmos. Beberapa sifat yang dipelajari dalam
fisika merupakan sifat yang ada dalam semua sistem materi yang ada, seperti
hukum kekekalan energi. Sifat semacam ini sering disebut sebagai hukum
fisika. Fisika sering disebut sebagai “ilmu paling mendasar”, karena setiap ilmu
alam lainnya (biologi, kimia, geologi, dan lain-lain) mempelajari jenis sistem
materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Misalnya, kimia adalah ilmu
tentang molekul dan zat kimia yang dibentuknya. Sifat suatu zat kimia
ditentukan oleh sifat molekul yang membentuknya, yang dapat dijelaskan oleh
ilmu fisika seperti mekanika kuantum, termodinamika, dan elektromagnetika.
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Pada mata pelajaran ini setiap siswa dapat mengetahui gejala-gejala
kerusakan alam yang saat ini sedang menjadi issue global yaitu global
warming. Selain itu setiap siswa juga dapat menghitung seberapa besar
perbedaan suhu antara bangunan dengan roof garden atau tidak. dengan
begitu setiap siswa diharapkan akan peka terhadap kerusakan lingkungan yang
saat ini sedang terjadi dan akan menjadi lebih peduli terhadap lingkungannya.
Siswa juga dapat mengetahui alasan mengapa bangunan sekolah berada pada
arah hadap utara-selatan, mengatahui dari mana arah angin berhembus dan
dikaitkan dengan bangunan sekolah yang ada.
· Kimia
Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi dan sifat zat
atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi
serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari.
Kimia sering disebut sebagai "ilmu pusat" karena menghubungkan berbagai
ilmu lain, seperti fisika, ilmu bahan, nanoteknologi, biologi, farmasi,
kedokteran, bioinformatika, dan geologi [1]. Koneksi ini timbul melalui berbagai
subdisiplin yang memanfaatkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu.
Sebagai contoh, kimia fisik melibatkan penerapan prinsip-prinsip fisika
terhadap materi pada tingkat atom dan molekul. Pada pelajaran ini setiap
siswa akan mengetahui lebih mendalam tentang zat-zat apa yang berbahaya
bagi lingkungan, zat-zat apa yang dihasilkan dari asap pabrik yang
menyebabkan pemanasan global.
· Geography
Geography memiliki beberapa definisi yang antara lain : 1) Geografi
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan
fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam
konteks keruangan. 2)Geografi merupakan suatu ilmu tentang permukaan
bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. 3)
Gegografi adalah suatu studi tentang hubungan – hubungan yang ada antara
kehidupan dengan lingkungan fisiknya. Inti dari semua definisi geografi
tersebut adalah mempelajari tentang keadaan

bumi dan lingkungannya.

Dalam mata pelajaran ini siswa dapat mengetahui gejala-gejala tentang
kerusakan bumi dan dapat mengetahiu bagaimana cara mengantisipasinya
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yang salah satunya adalah tentang mengapa bangunan sekolah yang mereka
tempai mempunyai konsep ‘hijau’.
· Reduce, reuse and recycle education
Reduce, reuse and recycle education mempelajari tentang bagaimana
peduli terhadap lingkungan dengan mengurangi, menggunakan kembali dan
mengolah barang-barang yang tidak terpakai. Misalnya penggunaan kembali
kertas-kertas yang sudah terpakai tetapi sisi belakangannya masih kosong dan
dapat digunakan kembali. Dengan begitu siswa dapat mengurangi timbunan
sampah kertas.
· Outdoor experiental programe (field trip, trip observation)
Outdoor experiental programe (field trip, trip observation) kegiatan
outdoor diluar lingkungan sekolah terutama di daerah pedesaan atau daerah
yang lingkungannya masih bersih sehingga siswa dapat menyadari seberapa
kotornya lingkungan kota dan sangat nyamannya lingkungan yang bersih.
Dengan begitu setiap siswa akan lebih sadar terhapa kebersihan lingkungan.
Subjek Mata pelajaran Sekolah Menengah Internasional
Sumber: dokumen pribadi
Middle years programe
EXAMINABLE

Diploma
programe

Grade 7-8
· english

Grade 9-10
· english

language

language

· mother’s

· mother’s

language

language

· indonesian

· indonesian

language

language

Grade 11- 12
· english language
· mother’s language
· indonesian language
· business management
· information

for global society (ITGS)

· mathematics

· mathematics

· Biology

· biology

· physics

· chemistry

· world history

· chemistry

· physics

· geography

· biology

· mathematics,

· economy
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· visual art

NON
EXAMINABLE

SUBJECT

DESCRIPTION

· computer studies Tabel 2.1
· Mempelajari

GRADE

ilmu-ilmu

7-8

Subjek Mata pelajaran Examinable Sekolah Menengah Internasional

tentang

komputer

khususnya

program

komputer khususnya yang
berkaitan

dengan

pelajaran
· theory of knowledge

· Mempelajari

tentang

bagaimana

cara

menginformasikan

teori

yang

didapat

11-12

kepada

orang lain
· etno and modern · Mempelajari
music

musik

tentang

dan alat musik

7-12

tradisional dan modern
· drawing

and · Mempelajari

painting

dan seni lukis

· sport

· Mempelajari

seni

rupa

olah

raga

7-12
7-12

sesuai dengan pilihan
· reduce, reuse and · Mempelajari
recycle education

tentang

mencintai

lingkungan

dengan

mengurangi,

menggunakan

kembali

dan

barang-

mengolah

barang yang tidak terpakai
· english literature

· Mempelajari
bahasa

26

7-12

inggris

11-12

tentang
lebih

7-12

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

mendalam
· Theatre

· Mempelajari seni peran

· Dance

· Mempelajari seni tari

· International

· Mempelajari

relations

tentang

7-12

7-12

hubungan-hubungan
internasional di berbagai
11-12

bidang
· Business studies

· Mempelajari

tentang

11-12

bisnis internasional

Tabel 2.2
Subjek Mata pelajaran Non Examinable Sekolah Menengah Internasional

AFFECTIVE
EDUCATION

SUBJECT
·

DESCRIPTION

GRADE

Religion studies and ·

Mempelajari tentang

7-12

moral education

keagamaan dan
pendidikan moral

·

·

Outdoor
experiental
programe

Kegiatan outdoor
mengajarkan siswa agar

(field

trip,

cinta lingkungan

7-12

trip

observation)
·

Life

and ·

skills

leadership skills

Mempelajari tentang
Kepemimpinan

11-12

·

·

Thingking
comunication

and

presentation
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Comunity

service

and

services

lerning
7-12

Tabel 2.3
Subjek Mata pelajaran Affective Education Sekolah Menengah Internasional
Sumber: dokumen pribadi

e. Hubungan Antara Kurikulum Berbasis Lingkungan den Green Architecture

Kurikulum berbasis

Green architecture

lingkungan

Peduli
lingkungan
Penyampaian materi lingkungan hidup kepada para siswa dapat dilakukan
melalui kurikulum secara terintegrasi atau monolitik. Pengembangan materi,
model pembelajaran dan metode belajar yang bervariasi, dilakukan untuk
memberikan pemahaman kepada siswa tentang lingkungan hidup yang dikaitkan
dengan

persoalan

lingkungan

sehari-hari

(isulocal).

Pengembangan kurikulum tersebut dapat dilakukan antara lain:
1. Pengembangan model pembelajaran lintas mata pelajaran.
2. Penggalian dan pengembangan materi dan persoalan lingkungan hidup yang
ada di masyarakat sekitar.
3. Pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya.
4. Pengembangan kegiatan kurikuler untuk meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran siswa tentang lingkungan hidup.
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Dalam salah satu kegiatan yang digelar Kementerian Negara Lingkungan
Hidup (KLH) bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)
berupaya memberikan gambaran, pemahaman dan pengetahuan kepada
masyarakat terhadap pentingnya pendidikan pelestarian lingkungan hidup di
sekolah. salah satu alternatif solusi yang efektif dan efisien dalam upaya
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian
fungsi lingkungan hidup. Untuk mendorong dan membentuk sekolah-sekolah di
Indonesia agar turut melaksanakan upaya-upaya pemerintah menuju pelestarian
dan pembangunan lingkungan berkelanjutan maka pemerintah melalui KLH pada
tahun 2006 telah mencanangkan Program Adiwiyata. pengembangan kurikulum
berbasis lingkungan, lingkungan berbasis partisipatif dan pengembangan saranasarana pendukung.
Perencanaan Sekolah Menengah Internasional dengan penekanan pada
konsep Green Architecture dapat diartikan bahwa bangunan sekolah tersebut
merupakan

sekolah

ramah

lingkungan,

menghemat

energi

dan

turut

mengantisipasi pemanasan global dan pelestarian lingkungan hidup. Konsep
Green Architecture ini dapat terlihat pada desain fisik bangunan.
II.1.4 STUDI KASUS SEKOLAH PELITA HARAPAN
Sekolah Pelita Harapan didirikan pada tahun 1993. Sekolah ini
mempunyai 3 kampus yang tersebar di wilayah Jabodetabek, yakni SPH Dukuh
Lippo di Tangerang, SPH Kota Lippo di Bekasi, dan SPH Royal Sentul Highland di
Bogor. Sekolah ini berada di bawah Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Selain
sekolah Yayasan Pendidikan Pelita Harapan juga memiliki Universitas Pelita
Harapan.
Jam

belajar

Sekolah

Pelita

Harapan dimulai pukul 07.00 sampai
dengan pukul 15.00. Khusus untuk murid
TK hanya sampai pukul 11.00. Murid SD
sampai pukul 13.00. Untuk SMP dan SMA
sampai

pukul

15.00.

Agar

mereka

memperoleh perhatian yang cukup dari

Gambar 2.3

guru, setiap kelas hanya berisi 12 murid

Kegiatan belajar
Sumber : www.sph.edu
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untuk play group dan TK. Sedangkan tingkat SD hingga SMA setiap kelas maksimal
berisi 22 siswa. Mereka dipandu seorang guru utama dan seorang guru pembantu.
Bandingkan dengan sekolah negeri yang tiap kelas bisa disesaki 40 murid dan
hanya diajar seorang guru. Berhubung sasaran pendidikan untuk memahami
sekaligus mampu mempraktekkan setiap jenis mata pelajaran, maka yang
dipentingkan adalah praktek. Untuk murid SMA, misalnya, seusai belajar di kelas
biasanya sampai tengah hari mereka lantas di giring ke laboratorium hingga senja.
Agar kelak para siswa menjadi manusia berkapasitas internasional, maka
bahasa Ianggris dijadikan bahasa pengantar, di kelas dan dalam pergaulan seharihari. Kalau murid belum mengerti dan kebetulan gurunya tak bisa berbahasa
Indonesia, mereka dibantu penerjemah. Khusus buat murid TK dan SD memang
belum diwajibkan bergaul secara Inggris. Namun mereka sudah diberi materi itu
sebanyak delapan kali dalam satu minggu. Kelompok ini juga sudah diperkenalkan
dengan komputer. Caranya, mereka disuruh menekan tuts-tuts komputer untuk
mengeluarkan huruf, angka, gambar buah, atau binatang, di layar monitor.14
II.1.5 STUDI KASUS JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL
II.1.5.1 Gambaran Umum
Jakarta International School (JIS) didikan pada tahun 1951, merupakan
sekolah bebas bagi anak-anak ekspatriat atau warga negara asing yang bermukim
di Jakarta. Sekolah ini pada awalnya merupakan Joint Embassy School dengan
kampus pertamanya terletak di Jalan Patimura Blok 1 / 2 Kebayoran Baru Jakarta,
Sekolah ini dikelola oleh yayasan di bawah kedutaan besar Amerika Serikat, dan
didukung oleh kedutaan-kedutaan besar lainnya di Jakarta. Jumlah murid yang
terdapat di Jakarta International School yaitu 3.146 orang terdiri dari :
a. Prep School dan Elementary School sejumlah 1.246 orang (39,6 %).
b. Middle School sejumlah 714 orang (22,7 %).
c. High School sejumlah 1.186 orang (37,7 %).
Kira-kira 36 % siswa JIS berasal dari Amerika Serikat dan 64% lainnya
berasal dan 52 negara lain seperti ; Jepang, Korea, Australia Canada, Philipina,
India, dsb.

14 www.sph.edu
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Dalam fungsinya sebagai Sekolah Intemasional, JIS merupakan anggota
dari Nasional Association of Independent Schools (NAIS) dan East Asia Regional
Council of Overseas Schools (EARSCOS) dan diakui keberadaannya oleh Western
Association of Schools and Colleges (WASC) dan The European Council of
International Schools (ECIS) yang selalu bekerja sama dalam meningkatkan mutu
pendidikan dan kegiatan-kegiatan persahabatan lainnya.15
Karena Jakarta International School merupakan sekolah yang sangat besar
dan mempunyai keragaman siswa dan guru dan segala bangsa di dunia, maka
dapat muncul beberapa masalah sebagai berikut:
a. Permasalahan Non - Fisik
·

Terdapat atau munculnya aneka macam perilaku, gaya berpenampilan
siswa-siswa yang berasal dan berbagai latar belakang bangsa dan budaya.

·

Disebabkan banyaknya anak-anak dan para duta negara atau diplomat asing
menyebabkan faktor keamanan merupakan salah satu faktor yang sangat
penting.

b. Permasalahan Fisik
·

Komposisi massa bangunan sekolah yang terpisah – pisah dengan jarak yang
cukup jauh mengakibatkan sulitnya kontrol terhadap kegiatan siswa-siswa.

·

Perlunya perlakuan istimewa dan perawatan khusus terhadap fasililtas dan
sarana yang ada di sekolah tersebut.

·

Pada jam-jam tertentu, seperti jam masuk dan pulang sekolah menyebabkan
kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi, karena bayaknya siswa yang dijemput
dengan kendaraan pribadi.

II.1.5.2 Lokasi Sekolah
Dalam perkembangannya, JIS menempati 3 lokasi, yaitu Kampus Cilandak
untuk tingkat Middle School dan High School, Kampus Pondok lndah dan Kampus
Patimura untuk tingkat Prep dan Elementary School.

Luas area untuk tiap kampusnya sebesar:
15 www.jis.com
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·

Kampus Cilandak

: 93.000 m2

·

Kampus Pondok lndah

: 36.000 m2

·

Kampus Pattimura

: 17.000 m2

II.1.5.3 Filosofi
Jakarta International School mempunyai filosofi bahwa anak-anak
memerlukan lingkungan pendukung yang baik, komunikatif dan terpilih sebagai
penunjang program pendidikan, sehingga akan mewujudkan alam kerja sama yang
baik antara guru dan siswa.
JIS mempercayai bahwa:
·

Lingkungan sekolah harus dapat mewujudkan rasa saling hormatmenghormati dan toleransi antar sesame murid dan guru walau berbeda
dari latar belakang dan bangsa yang berbeda.

·

Budaya dan lingkungan Indonesia akan mendukung perkembangan
pendidikan siswa.

·

Lingkungan sekolah yang baik dapat memberikan masa depan positif
terutama dalam proses belajar yang baik bagi anak-anak di masa yang akan
datang.16

II.1.5.4 Pengelolaan.
JIS dalam pelaksanaannya dikelola oleh suatu tim yang terdiri dad :
Headmaster, Deputy Headmaster dan Principal, Vice Principal, College
Advisor,Activities Director, Athletic Director, Counselor.Karena dalam kepemilikan
JIS adalah yayasan non komersiil, sehingga dana diperoleh dari biaya pendidikan
dan bantuan-bantuan kedutaan-kedutaan besar.

STRUKTUR ORGANISASI JIS

16 www.jis.com
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Headmaster

Deputy Headmaster

Principals*

Bussines

Curriculum

Director

manager

coordinator

admission &

of

Human

Facilities

resources

manager

development

Staff

Staff

Staff

School
psychoologist

Principals
·

Elementary School
Principal

Vice
Counselor

principals
Staff

·

Middle school
Principal
Vice

Counselor

principals
Staff
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High school
Principal

Vice

Vice

Athletic &

Activities

Director of

principals

Principals

aquatiqs

director

college

academic

Administrative

director

Staff

Staff

Staff*

placement

Staff

Staff

* Staff dalam struktur organisasi termasuk guru – guru, sekretaris dan pegawai
lainnya.
II.1.5.5 Sistem Pendidikan.
Kurikulum yang digunakan pada JIS adalah North American Curriculum.
Pada tingkat High School juga disediakan program International Baccalaureate (IB)
guna mempersiapkan para siswa untuk masuk perguruan tinggi di seluruh dunia.
Selain itu untuk siswa yang negaranya tidak berbahasa Inggris disediakan program
ESOL atau English for Speaker of Other Languages.
Standart bagi sekolah ini mengikuti ketentuan dan International School
Services, sebuah asosiasi yang berkedudukan di New Jersey, Amerika Serikat.
Asosiasi mi mengorganisir sekolah-sekolah internasional yang dianggap memenuhi
syarat di seluruh dunia.
Sedangkan kurikulum JIS dapat dibagi menjadi :
a. Elementary Curriculum.
No.

Subject / mata pelajaran

1

LanguageArts.

2

Mathematics.
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3

Social.

4

FineArts.

5

PerformingArts.

6

Physical education.

7

Music.

8

Computer.

9

Language and Indonesia.
Tabel 2.4
Elementary Curiculum
Sumber: www.jis.com

b. Middle school Curriculum.
No.

Subject / mata pelajaran

1

English

2

Language arts

3

Mathematics

4

Social studies

5

Sciene

6

Physicalo education

7

Visual and performing arts

8

Computer

9

Music
Tabel 2.5
Middle School Curiculum
Sumber: www.jis.com

c.High School Curriculum
Karena pada sistem belajar High School menggunakan sistem kredit,
maka diberlakukan sistem persyaratan ujian, yaitu:
Persyaratan Ujian untuk Tingkat 9, 10, 11 High School.

No.

Subject / mata pelajaran

Credits

1

English

4

2

Social studies

3
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3

Modern languages

2-3

4

Mathematics

3

5

Sciene

3

6

Physical education

1

7

Indonesian languages and geography

1/2

8

Health scienes

1/2

9

Fine arts

1/2

10

Computer studies

1/2

11

Elective

3–5

Total

20 - 24
Tabel 2.6
High School Curiculum
Sumber: www.jis.com

II.1.5.6 Sarana dan Prasarana.
Fasilitas dan prasarana yang disediakan untuk pemakaian siswa yang
terdapat di Jakarta international School dapat dibedakan menjadi:
a. Prep School dan Elementary School
·

62 buah ruang kelas (19 buah wang kelas untuk Kampus Pattimura dan
43 buah wang kelas untuk Kampus Pondok lndah) lengkap dengan air
conditioner (AC).

·

Perpustakaan

·

2 buah ruang komputer untuk kampus Pondok lndah dan 1 buah untuk
kampus Pattimura.

·

Ruang laboratorium

·

Ruang laboratorium bahasa

·

Ruang musik

·

Ruang khusus untuk ketrampilan (fine arts)

·

Theater

·

Tempat bermain
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Gambar 2.4
Kegiatan belajar
Sumber : www.jis.com

·

Ruang gymnasium

·

Kolam renang

·

Ruang terbuka untuk rekreasi

·

Cafetaria

·

Ruang kesehatan (nursery room)

·

Tempat minum (drinking fountain)

·

Lockers

·

Transportasi antarjemput bewpa bis dengan seorang wanita pengasuh
anak.
Semua perlengkapan yang disediakan bagi siswa prep and elementary

school menggunakan skala yang disesuaikan dengan ukuran para pemakainya,
seperti drinking fountain, washtafel, toilet, tempat duduk dan perlengkapan lain
yang berhubungan langsung dengan anak-anak sebagai pemakai.
b. Middle School dan High School.
·

100 ruang kelas dengan air conditioner (AC)

·

perpustakaan untuk masing-masing tingkat middle school dan high
school

·

ruang laboratorium science (fisika, biologi dan kimia)

·

studio seni (keramik, seni lukis, seni batik)
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·

kamar gelap

·

ruang musik

·

ruang drama

·

ruang konferensi untuk masing-masing tingkatan.

·

ruang komputer

·

ruang theater

·

gymnasium dengan weight training room dan shower

·

ruang dansa

·

lapangan tennis

·

lapangan olahraga dan athletik track

·

kolam renang

·

cafetaria dan ruang makan resmi

·

ruang kesehatan (nursery room)

·

telepon umum

·

tempat minum (drinking fountain)

·

toko perlengkapan sekolah dan toko souvenir

·

bank

·

gazebo-gazebo

·

transportasi berupa bis antar jemput.

Site plan Jakarta International School
a. Kampus Cilandak

Gambar2.5
JIS Cilandak
Sumber www.jis.com
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b. Kampus Pattimura

Gambar 2.6
JIS Pattimura
Sumber www.jis.com

c. Kampus Pondok Indah

Gambar 2.7
JIS Pondok Indah
Sumber www.jis.com

II.2 GREEN ARHITECTURE
Dekade 1980-1990 merupakan tonggak bersejarah dimana dalam masa ini
terjadi pengungkapan saintifik tentang fenomena kerusakkan pada planet bumi dan
atmosfer yang akan terus berlanjut. Jurnal saintifik (1985) melaporkan terjadinya lubang
besar pada lapisan ozon di atmosfer di atas Antartica yang selanjutnya dikenal dengan
fenomena Ozone Depletion (pelubangan ozon). Fenomena ini terjadi akibat konsentrasi
gas CFC(chlorofluorocarbon) di atmosfeer yang akan terus menerus terjadi apabila tidak
ada langkah-langkah pencegahan yang serius. Tahun 1988 para ahli klimatologi sepakat
menyatakan bahwa suatu problema riil sedang terjadi. Pengukuran di volkano di Hawaii
membuktikan adanya peningkatan suhu bumi yang terus berlangsung yang
menimbulkan peningkatan temperatur global yang akan mempengaruhi pola iklim dan
kerusakkan serius pada bumi.
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Gejala yang dikenal dengan istilah Global Warming atau Greenhouse Effect ini
merupakan akibat dari peningkatan polusi udara yang berasal dari industry manufaktur,
transportasi, bangunan dan penggunaan energi secara besar besaran pada semua sektor
untuk menunjang kehidupan modern manusia. Mengingat 50% konsumsi energi fosil
dunia adalah berhubungan dengan kebutuhan energi bangunan, berarti 50% gas buang
karbon dioksida yang menimbulkan kontaminasi udara, atau 25% dari seluruh gas
greenhouse berasal dari bangunan. Keprihatinanini yang mendorong timbulnya
pemikiran baru dalam perancangan arsitektur yang kemudian dikenal sebagai arsitektur
hijau atau Green Architecture.
Negara tropis seperti indonesia, penggunaan energi bahan bakaar minyaknya
(BBM) dan listrik pada umumnya lebih rendah dibangdingkan dengan kawasan subtropis yang dapat mencapai total 60 persen dari total konsumsi energi. Penghematan
energi melalui rancangan bangunan menurut Guru Besat Arsitektur Universitas
Tarumanegara Tri Harso Karyono mengarah pada penghematan penggunaan listrik, baik
dari penggunaan [endingin udara, penggunaan penerangan buatan, maupun
penggunaan peralatan listri lainnya. Dengan menggunakan stategi rancangan tertentu,
bangunan dapat memodifikasi iklim luar yang tidak nyaman menjadi nyaman tanpa
harus banyak menggunakan energi listrik.
Memodifikasi iklim luar pada bangunan berarti melibatkan lingkungan sekitar
bangunan. Dalam perspektif lebih luas, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan
global alami yang meliputi unsur bumi, udara, air, dan energi yang perlu dilestarikan.
Arsitektur Hijau (green architecture) merupakan salah satu tipologi arsitektur yang
berorientasi pada konservasi lingkungan global alami.17
II.2.1 Pengertian Green Architecture
Profesi arsitek saat ini sedang mengalami tekanan yang kuat untuk melakukan
perubahan besar dalam metode merancang dan juga melakukan absorbsi teknologi yang
cepat agar dapat menghasilkan rancangan yang kontemporer yang berorientasi pada
Arsitektur Hijau (green architecture), yang lebih tanggap pada isu-isu lingkungan. Saat ini
Best Practice selalu dikaitkan dengan etika arsitek dalam mengantisipasi pemanasan
global, penghematan energy, dan pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggungjawab.
17 Indonesia Architecture Magazine, 23th edition,2008, the green architecture and property development, 2008
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‘Green’

dapat

diinterpretasikan

sebagai

sustainable

(berkelanjutan),

earthfriendly (ramah lingkungan), dan high performance building (bangunan dengan
performa sangat baik). Ukuran ‘green’ ditentukan oleh berbagai faktor, dimana terdapat
peringkat yang merujuk pada kesadaran untuk menjadi lebih hijau. Di negara-negara
maju terdapat award, pengurangan pajak, insentif yang diberikan pada bangunanbangunan yang tergolong ‘green’. 18
Yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana mendesain sebuah
bangunan yang ‘green’ sekaligus memiliki estetika bangunan yang baik? Karena bisa saja
bangunan memiliki fasilitas yang mendukung konsep green, namun ternyata secara
estetika terlihat kurang menarik. Dalam hal ini, peran arsitek menjadi penting. Standar
bangunan yang ‘green’ juga bisa menuntut lebih banyak dana, karena fasilitas yang
dibeli agar bangunan menjadi ‘green’ tidak murah, misalnya penggunaan photovoltaic
(sel surya pembangkit listrik). Teknologi agar bangunan menjadi ‘green’ biasanya tidak
murah.
Indikasi arsitektur disebut sebagai ‘green’ jika dikaitkan dengan praktek
arsitektur antara lain penggunaan renewable resources (sumber-sumber yang dapat
diperbaharui, passive-active solar photovoltaic (sel surya pembangkit listrik), teknik
menggunakan tanaman untuk atap, taman tadah hujan, menggunakan kerikil yang
dipadatkan untuk area perkerasan, dan sebagainya. Konsep ‘green’ juga bisa
diaplikasikan pada pengurangan penggunaan energi (misalnya energi listrik), low energy
house dan zero energy building dengan memaksimalkan penutup bangunan (building
envelope). Penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari, air, biomass, dan
pengolahan limbah menjadi energi juga patut diperhitungkan.Arsitektur hijau tentunya
lebih dari sekedar menanam rumput atau menambah tanaman lebih banyak di sebuah
bangunan, tapi juga lebih luas dari itu, misalnya memberdayakan arsitektur atau
bangunan agar lebih bermanfaat bagi lingkungan, menciptakan ruang-ruang publik baru,
menciptakan alat pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Budi Pradono
menjelaskan tentang konsep ‘green’ dalam rancangannya melalui contoh, misalnya pada
rancangan Bloomberg Office, dimana diterapkan desain yang mendukung pencahayaan
alami dapat bermanfaat untuk keseluruhan lantai kantor, penggunaan alat yang dapat

18 Budi Pradono, 2006
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mendeteksi cahaya alami untuk mengurangi penggunaan pencahayaan buatan, yang
merupakan salah satu contoh efisiensi pencahayaan.19
II.2.2 Penerapan Peduli Lingkungan pada Bangunan
a. Material
Penggunaan material pada tahap pembangunan biasanya dilihat dari jenis
material yang dipakai berdasarkan fungsi dan harga tanpa memikirkan asal-usul dan
proses pembuatannya. Sebaiknya dalam pemilihan material diketahui dengan jelas
bahan dasarnya, cara membuatnya dan pengolahannya. Material yang berasal dari
sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya kayu atau bambu, sebaiknya
diambil dari pohon atau tanaman industri yang memeng dipelihara untuk memenuhi
kebutuhan konstruksi. Penggunaan logam atau baja yang mengambil bahan mentah
dari proses penambangan yang mengeruk isi bumi dengan merusak habitat di
atasnya sebaiknya dikurangi penggunaannya.
b. Reuse dan recycle
Penggunaan material bekas yang layak pakai pada suatu bangunan dapat
mewujudkan sebuah banagunan menjadi ramah lingkungan. Penggunaan material
bekas juga dapat memberikan berbagai keuntungan, salah satunya adalah harga
menjadi lebih murah. Selain penggunaan material bekas dapat juga menggunakan
material daur ulang. Penggunaan material daur ulang tentu saja dapat mengurangi
konsumsi penggunan bahan mentah dan energi, mengurangi limbah, dan dapat
menjaga kondisi bumi agar tidak semakin rusak.
c. Penggunaan air
Meskipun hampir 60 persen dari permukaan bumu kita terdiri dari air, 97
persennya merupakan air laut. Air yang tersimpan dalam bnetuk es dan glasier
sebanyak 2,4 persen. Sementara air sungai dan air danau hanya 0,6 persen. Untuk
bertahan hidup manusia memerlukan air bersih yang biasanya bersumber dari air
sungai, danau dan air tanah. Dari fakta tersebut sebaiknya dilakukan penghematan
terhadap penggunaan air bersih, baik untuk penggunaan sehari-hari maupun untuk
penggunaan konstruksi.

19 Indonesia Architecture Magazine, 23th edition, the green architecture and property development, 2008
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d. Membuat sumur resapan
Ini merupakan usaha jangka panjang dalam hak konservasi air. Kewajiban
penggunaan sumur resapan sebenarnya telah diatur dalam Perda, yaitu setiap warga
diharuskan menyediakan sumur resapan kertika mendirikan bangunan.
e. Pencahayaan alami
Penggunaan cahaya buatan dari lampu merupakan elemen lain dalam
bangunan yang tak kalah menguras energi, penggunaan lampi memenag tidak dapat
dihindari, namun tentu saja dapat dikurangi penggunaannya. Oleh karena itu
perhitungan matang dalam penggunaan pencahayaan buatan merupakan langkah
yang krusial. Penghematan bukan berarti mengesampingkan faktor fungsional dan
kenyamanan. Tetap memperhatikan standar itensitas cahaya yang diperlukan untuk
menerangi suatu kegiatan.20
II.2.3 Prinsip Green Architecture
a. Hemat Energi
Dalam mendesain atau merancang bangunan sebaiknya tidak hanya
mempertimbangkan pembiayaan pada operasional bnagunannya saja, tetapi juga
mempertimbangkan

pada

pembiayaan

awal

pembangunan

dan

proses

pembuatannya. Desain bangunannya juga harus mampu memodifikasi iklim
lingkungan sekitarnya agar dapat berguna dalam bangunan bukan dengan merubah
lingkungan yang sudah ada.
Strategi perancangan bangunan hemat energi :
1. Lokasi site
-

Ketinggian lokasi yang berpengaruh pada pemanfaatan angin dan
sinar matahari.

-

Pemanfaatan potensi lingkungan semaksimal mungkin.

-

Pemanfaatan topografi, dimensi dan aliran air tanah.

2. Perletakan dan orientasi bangunan
-

Pemanfaatan panjang bangunan pada sumbu timur dan barat.

-

Perancangan overhang pada sisi-sisi riskan bangunan.

-

Perletakan ruang-ruang service pada area beban tinggi (barat),

-

Mengurangi bukaan langsung arah barat.

20 Rumah Ide, special edition, 2008, sustanable constriction,2008
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-

Penanaman vegetasi sebagai peneduh dan penyegar ruang pada
area penerima beban panas dan angin yang besar.

3. Penyediaan pergantian ruang
-

Menyediakan ventilasi yang bekerja terus menerus.

-

Meletakkan ruang-ruang berjendela dengan pertimbangan ventilasi
silang.

-

Apabila ruang dirancang menggunakan AC, minimalkan

volume

ruang dan hindarkan bukaan langsung
4. Elemen bahan bangunan untuk atap, dinding dan lantai
-

Pemilihan bahan lokal yang sudah mempunyai kemampuan adaptasi
terhadap iklim lokal.

-

Ketahanan bahan pada akibat-akibat tak terduga dalam opersional
bangunan.

-

Kemudahan dan ketahanan dalam pemasangan.

-

Kesesuaian biaya yang tersedia.

5. Pemilihan struktur dan konstruksi bangunan
-

Pertimbangan kondisi tahan gempa

-

Pertimbangan kondisi tahan angin

-

Pertimbangan kondisi tahan api

6. Program dan penataan massa bangunan
-

Penentuan jumlah dan bentuk serta ketingggian massa yang tidak
mengurangi potensi alam.

-

Perletakan tidak menghambat laju angin.

-

Perletakan tidak menghalangi ruang lain untuk mendapatkan sinar
matahari kecuali memang tidak diperlukan.

-

Perletakkan tidak menggangu akses ke ruang lain.

7. Utilitas dan perabot penunjang kegiatan
-

Pertimbangkan sistem utilitas dari awal, instalasi plumbing dan
sanitasi, listrik, dll.

-

Sesuaikan perabot dengan luasan dan volume peruangan yang ada.

-

Ruang-ruang khusus (KM/WC, kamar mandi, dll) yang membutuhkan
instalasi khusus, hendaknya diperhitungkan dari awal.

-
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b. Tidak menggunakan material yang merusak lingkungan.
Material yang dianggap 'hijau' biasanya termasuk dalam bahan bangunan
yang dapat diperbaharui seperti bahan tanaman bambu (karena bambu dapat
tumbuh dengan cepat), jerami dan kayu yang berasal dari hutan yang bersertifikat
dan harus dikelola secara lestari, EPA (Badan Perlindungan Lingkungan Hidup)
menyarankan

untuk

menggunakan

barang

industri

daur

ulang,

seperti

pembongkaran puing dalam proyek konstruksi. Bahan Bangunan harus diolah
kembali tetap dengan penggunaan energi pengolahan secara minimal.
c. Terdapat ruang terbuka hijau dalam bangunan
Kota-kota di Indonesia memiliki masalah dengan keterbatasan lahan untuk
Ruang Terbuka Hijau. Dimana lahan sudah habis terbangun karena sifat land hungry
(lapar lahan), yaitu sifat mengonsumsi lahan perkotaan untuk dijadikan built-space
(lahan terbangun). Akibatnya jumlah lahan terbuka hijau makin lama makin
berkurang. 21Menurut Evawani untuk memperoleh lahan terbuka di Kota Jakarta
misalnya, dengan lahan seluas 66.126 Ha dan ruang hijau 9 persen atau 5.951 Ha saja
perlu membebaskan sekitar 13.000 Ha lahan bila ingin memenuhi patokan lazim 30
persen lahan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007
tentang Tata Ruang. Dimana disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa
minimal jumlah RTH adalah 30 persen dari luas kota dengan perincian 20 persen
untuk RTH Publik dan sisanya 10 persen untuk RTH Privat. Hal ini menunjukkan
bahwa Jakarta masih memerlukan sekitar 21 persen lahan RTH yang sudah tentu
sangat sulit untuk memenuhinya. Mengingat jumlah lahan yang tersedia di Jakarta
sangat terbatas, di samping itu semangat untuk mengubah lahan terbuka menjadi
lahan terbangun masih sangat gencar.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Mal Namba Park di Jepang,
atap hijau Namba Park dapat mengurangi panas dan menurunkan suhu di permukaan
hingga 170 Celcius. Hal ini mengurangi penggunaan energi listrik untuk mendinginkan
suhu ruang. Selain itu dapat berfungsi sebagai ruang rekreasi untuk menikmati
hijaunya taman. Suasana yang hijau dan nyaman dapat menurunkan stress bagi
penguna bangunan.22

21 Shansi Phisolima, 2008, Hotel Mice dengan Penekanan Pada Green Architecture, TA, UNS
22 Sinar Harapan, Sulitnya Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta, 15 April 2004
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Adapun fungsi dari ruang hijau (vegetasi) antara lain:
·

Sebagai zona relaksasi & zona hijau hunian.

·

Sebagai penyedia oksigen.

·

Sebagai filter:

·

-

suara (tanaman rimbun & tinggi),

-

debu (tanaman semak & rambat),

-

udara (tanaman perdu) ,

-

bau (tanaman wangi).

Sebagai penahan air, yang dapat disimpan (sebagai cadangan air saat
musim hujan).

Di bawah ini terdapat tiga klasifikasi jenis tanaman pada suatu taman/ ruang
hijau dalam sebuah kawasan dan atau bangunan, yaitu:
·

Tanaman kering, merupakan tanaman gurun yang membutuhkan sinar
matahari tinggi, sedikit air, dan tingkat kelembapan yang rendah. Yang
termasuk jenis tanaman kering antara lain jenis-jenis kaktus.

·

Tanaman air, merupakan tanaman yang media hidup utamanya yaitu
air. Yang termasuk dalam jenis tanaman air antara lain, Nymphaea
(teratai), Cyperus papirus (papyrus), Nelumbo nucifera (lotus),
Equisetum hyemale (paku ekor kuda), Thalia dealbata (kana air), Pistia
Tratiotes (kubis air), dan sebagainya.

·

Tanaman Tropis, terbagi menjadi beberapa klasifikasi tanaman, yaitu:
-

Peneduh, seperti Cerbera manghas (bintaro), Jatropha integerrina
(Batavia), Pisonia alba, flamboyan, asoka, beringin, dan sebagainya.

-

Pergola, atau dapat digolongkan dalam tanaman merambat.
Beberapa contoh diantaranya yaitu alamanda, mandevila, bugenvil,
Ficus pumilia (dolar), Ipumea pennata (songgolangit), dan
sebagainya.

-

Tanaman berdaun indah, seperti Aglonema, keladi hias, sansivera/
lidah mertua, suplir, paku sarang burung, paku pedang, palem
kuning, kuping gajah, dan sebagainya.

-

Tanaman

Berbunga,

seperti

Anthurium,

Adenium,

mawar,

euphorbia, krisan, salvia, soka, krosandra, dan tanaman berbunga
lainnya.
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Gambar 2.8
Contoh tanaman peneduh, tanaman merambat, tanaman
berdaun indah dan tanaman berbunga (kiri – kanan).

-

Border
plant, seperti lili paris, kucai jepang, Ophiopogon sp, dan Cuphea
hyssopifolia (cendrawasih).

-

Ground cover, seperti sutra bombay, rumput jepang, rumput manila,
Hemigraphis excotica, dan Peperomia obtusifolia (dolar hijau).23

Gambar 2.9
Contoh border plant (kiri) & ground cover (kanan).

d. Pencahayaan

Sumber : dok pribadi

alami
Matahari merupakan salah satu sumber energi alami di alam semesta.
Sebagai salah satu sumber energi di alam semesta matahari dapat difunakan sebagai
sumber cahaya maupun sumber energi. Dalam penggunaannya sebagai sumber
cahaya alami pada suatu banguanan, matahari dapat menimbulkan beberapa
masalah dalam penggunaannya. Seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam
bangunan harus dapat di atur sesuai dengan kebutuhan dalam ruang.
1. Dasar-dasar pencahayaan alami

23 Muna Widasari, 2008, Fashion Center di Jakarta dengan Penekanan Pada Arsitektur Berkelanjutan,TA,UNS
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Bangunan perlu mendapatkan cahaya sebanyak dan sedalam mungkin,
semakin banyak cahaya yang masuk kedalam bangunan maka energi listrik yang
digunakan untuk pencahayaan semakin sedikit
· Setiap kegiatan memiliki perbedaan kebutuhan cahaya, oleh karena itu harus
ditentukan jenis cahaya yang cocok untuk setiap kegiatan. Misalnya
penggunaan cahaya tinggi untuk zona kegiatan penting dan penggunaan
cahaya ambient untuk zona pergerakan.
· Menghindari kondisi dimana bangunan menghasilkan suatu bayangan untuk
tempat kerja yang memerlukan cahaya, atau setidaknya meminimalkan
bayangan terhadap ruangan yang memerlukan penerangan.
2. Pengaruh Detail Bangunan Terhadap Pencahayaan Alami
· Tinggi dan Lebar Jendela
· Tinggi jendela merupakan hal penting dalam desain pencahayaan. Semakin
besar ukuran jendela semakin banyak cahaya yang masuk kedalam suatu
bangunan. Posisi jendela yang lebar memberikan tingkat illuminasi yang lebih
tinggi.
· Kedalaman Ruang
· Semakin tinggi letak jendela semakin dalam cahaya masuk kedalam ruangan.
· Clerestories
· Clerestories ( bukaan ) yang terdapat pada dinding dapat digunakan untuk
menghasilkan / memantulkan cahaya dan mengontrol cahaya sinar matahari
secara langsung. Bukaan ini biasanya dibuat diatas jendela.
3. Jarak antar Bangunan
Jarak antar bangunan dapat mempengaruhi penacahayaan alami kedalam
bangunan. Pada daerah panas ,lembab/campuran, sudut penjarakan minimum
agar cahaya dapat tetap masuk kedalam bangunan adalah 40°- 45°.
4. Skylight
Skylight kaca atap merupakan alat yang sangat baik untuk mendapatkan
cahaya, cahaya dari kaca atap dapat dikontrol melalui penggunaan dinding
miring, dinding yang dalam, dan alur kaca pada jendela. Hal ini menghilangkan
pandangan dari kubah dan meminimalkan masalah pemantulan terselubung (
atap ).
5. Overhang
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Overhang sangat berguna untuk mengontrol sinar matahari dan air
hujan. Dan juga dapat mempengaruhi tingkat illuminasi cahaya yang masuk
kedalam ruangan, serta memantulkan cahaya dari permukaan yang ada
dibawahnya.
e. Penghawaan alami
Penghawaan alami merupakan suatu usaha untuk mendapatkan suasana
yang nyaman didalam ruangan, dapat dilakukan dengan mengontrol suhu ruangan,
kelembaban, tingkat penerangan, kualitas udara, dan menyeimbangkan kondisi
buruk dari luar yang mempengaruhi iklim mikro bangunan. Salah satu cara
menghasilkan penyegaran alami terbaik adalah mengusahakan udara terus bergerak
didalam ruangan.
Penggunaan teknologi AC untuk mengkondisikan ruang sesuai dengan
keinginan,

membutuhkan

energi

listrik

yang

sangat

berharga

untuk

pengoperasiannya. Walaupun sistem AC saat ini tidak menyebabkan penipisan Ozon,
tetapi peningkatan kebutuhan akan energi listrik ini ikut mempengaruhi polusi
atmosfir dan perubahan klimatologi ( green house effect ) dimana CO2 dilepaskan ke
udara selama proses produksi oleh pusat – pusat pembangkit listrik.
Sumber energi listrik yang terbatas dan biaya pemakaian listrik yang tinggi
memberikan tantangan untuk membuat suatu desain bangunan yang nyaman
dengan memanfaatkan kondisi alam. Selain itu, penggunaan cara penyejuk udara
alami tidak hanya menghasilkan suatu kenyamanan dan penghematan energi serta
biaya, tetapi juga menyederhanakan konstruksi, pembangunan dan perawatannya.
1. Dasar- dasar Penghawaan Alami
Berikut ini dasar – dasar melakukakn penghawaan alami yang baik :
· Kecepatan udara yang tinggi pada temperatur dan kelembaban yang tinggi
akan menimbulkan pendinginan, yang akan mempengaruhi kenyamanan.
Angin dengan kecepatan ± 0,9 – 9 km / jam tidaklah mengganggu bahkan
sering dirasakan nikmat.
· Pendinginan melalui pengudaraan hanya dapat dilakukan bila temperatur
udara lebih rendah dari temperatur kulit ( 35° - 36°C ). Oleh karena itu
metode pengudaraan untuk memperbaiki iklim ruangan hanya dapat
dilakukan didaerah tropis lembab, karena disini temperatur tidak pernah
mencapai temperatur kulit.
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· Pendinginan tidak dapat dilakukan bila dalam kondisi ekstrim kelembaban
udara hampir mencapai 100 %.
· Gerakan udara didalam ruangan dapat dihasilkan dengan memanfaatkan
angin, tergantung pada orientasi bangunan dan pengaturan ventilasi silang
dengan lubang – lubang udara pada kedua sisi yang berlawanan.
· Udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi kedaerah bertekanan rendah.
Secara vertikal udara akan mengalir dari bagian rendah kebagian tinggi.
· Masuknya udara setiap saat adalah hal penting dari pada banyaknya
pertukaran udara setiap jamnya. Dan juga kecepatan udara didalam ruangan
ditingkatkan, yang dapat dilakukan bila lubang keluar lebih besar daripada
lubang masuk.
· Iklim Makro disekitar bangunan dapat dimodifikasi melalui tata lanscape,
perencanaan tapak, dan penempatan bangunan, bentuk dan lapisan
permukaan bangunan , perlindungan matahari melalui bayangan dari bukaan
jendela, penyekat panas dari kondisi didalam bangunan. Dengan tumbuhan
tidak hanya memperindah sekitar bangunan saja, tetapi dapat menurunkan
temperatur 2° - 3°C.
2. Pengaruh Detail Bangunan terhadap Penghawaan Alami
Faktor detail – detail bangunan dapat mempengaruhi masuknya angin / udara
kedalam bangunan , faktor detail itu antara lain :
· Bukaan Bangunan
· Gerakan udara kedalam bangunan melalui bukaan / jendela juga dipengaruhi
oleh orientasi bukaan, ukuran, rasio dan tipe bukaan, yang dapat mengubah
kelembapan, perbedaan tekanan dan karakteristik tenaga dari aliran udara.

Gambar 2.10
Pengaruh bukaan pada pergerakan angin Sumber : dok
pribadi
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· Penempatan dan Orientasi
Inlet harus diletakkan pada zone tekanan positif dan outlet diletakkan
pada zone tekanan negatif.hal ini akan menghasilkan kondisi terbaik
dalam pangaliran udara.penempatan bukaan juga harus diletakkan pada
tempat yang tepat, sehingga udara mengalir pada daerah – daerah
dimana manusia berada dan tidak mengganggu are yang lainnya.
· Inlet dan Outlet merupakan alat ventilasi. Inlet berperan untuk
menemukan

pola

gerakan

udara

sedangkan

outlet

berperan

menentukan kecapatan aliran udara. Semakin besar bukaan outlet
semakin besar gerakan udara didalam suatu ruangan. Rasio inlet dan
outlet berpengaruh pada kcepatan aliran udara didalam ruanagan.
Kecapatan semakin meningkat sebanding dengan peningkatan rasio
keduanya.
· Tipe Bukaan
Untuk penghawaan alami, bukaan harus dapat memasukkan udara
secara maksimal kedalam bangunan. Aliran udara dapat diarahkan
kedalam bangunan sesuai dengan bentuk / tipe bukaan yang digunakan.

Dibuka ke atas

Dibuka ke samping
Gambar 2.11
Jenis Bukaan

· Bentuk

Sumber : Shandi P,2008

bangunan
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Luas permukaan pada setiap sisi bangunan dipertimbangkan dalam
mendesain bangunan, karena luas permukaan menentukan perolehan
panas dari matahari.24
II.2 4 Tujuan Green Architecture
Green Architecture merupakan konsep desain yang berfokus pada peningkatan
efisiensi penggunaan sumber daya alam dan bahan-bahan bangunan yang berasal dari
alam. Konsep green architecture juga dapat mengurangi dampak kesehatan manusia
dan lingkungan hidup.
Bangunan yang hijau secara keseluruhan dapat mengurangi dampak lingkunagn binaan
pada kesehatan manusia dan lingkungan sekitar oleh :
-

Efisiensi penggunaan energi, air dan sumber daya lainnya.

-

Melindungi kesehatan pengguna bangunan sehingga dapat meningkatkan
produktuvitas.

-

Mengurangi limbah industri

Terkait dengan konsep hijau pada bangunan, efektitih hijau bnagunan dapat
mengakibatkan:
-

Mengurangi biaya operasi dengan meningkatkan produktivitas dan menggunakan
lebih sedikit energi dan air.

-

Meningkatkan kesehatan masyarakat (pengguna bangunan) karena perbaikan
kualitas udara indoor.

-

Berkurangnya dampak kerusakan lingkungan

II.2.5 Tinjauan Preseden Bangunan Berwawasan Lingkungan
a. Songjiang Hotel, Shanghai, China
Songjiang Hotel merupakan salah satu hotel bintang lima yang berada di
Shanghai, China. Ruangan dengan konsep desain terinspirasi oleh air dan
pemandangan alam. Desain yang inovatif dari 400 kamar hotel resort berdiri dua
tingkat lebih tinggi dan termasuk di bawah tempat umum dan guestrooms. Terdapat
fasilitas ruang pertemuan untuk 1000 orang, restoran, kafe dan fasilitas olahraga.
Keberlanjutan terpisahkan dengan menggunakan desain mulai dari atap hijau untuk

24 Panitia seminar Arsitektur Surya , ( 2000 ), kumpulan makalah Arsitektur Surya, UK Petra, Surabaya.
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bangunan di atas tanah untuk tingkat ekstraksi energi panas bumi. Sebuah tema air
berjalan baik melalui desain visual dan fungsional. Dua tingkat bawah akan rumah
dan restoran guestrooms menghadapi sepuluh meter akuarium mendalam. Tingkat

Gambar 2.12
Songjian hotel
Sumber : www.greenroofs.com

terendah hotel akan berisi liburan kompleks dengan kolam renang dan air berbasis
olahraga. Sebuah pusat olahraga ekstrim seperti untuk kegiatan panjat tebing dan
bungee jumping akan cantilevered atas tambang dan diakses oleh lift khusus dari air
tingkat. Penggunaan konsep green architecture pada bangunan hotel ini dapat
menekan semaksimal mungkin biaya operasional bangunan. Dapat dilihat dari
penggunaan atap bangunan yang hijau dan juga penggunaan konsep air mengalir
pada bangunan.25
b. Namba Park, Osaka, Japan
Namba Park yang terletak di Jepang ini merupakan pusat perbelanjaan
namun konsepnya lebih ditekankan pada aspek lingkungan. Banyak disediakan ruang
hijau pada bangunan ini. Dengan keberadaanya di tengah kota Osaka yang padat, si
arsitek ingin menyeimbangkan kepadatan kawasan tersebut dengan mendesain
sebuah bangunan yang hidup atau tampak seperti organisme yang bergerak
mengikuti pergerakan tumbuhan yang ada pada bangunan tersebut.26

25 www.greenroof.com
26 www.greenroof.com
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Gambar 2.13
Siteplan Namba Park Japan.
Sumber : www.greenroof.com

Gambar 2.14
Top view of Namba Park Japan
Sumber : www.greenroof.com

Gambar 2.15
Interio rof Namba Park Japan
Sumber : www.greenroof.com
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Gambar 16
Penyediaan ruang hijau pada bangunan di Namba Park.
Sumber : www.greenroof.com
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