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ABSTRAK
Pengembangan sekolah pesantren dapat dianggap sebagai sebuah solusi maju untuk mendorong
perkembangan pendidikan pesantren. Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an khusus
Akhwat di Pesantren Labbaik adalah salah satu keinginan untuk maju dan berkembangnya
pendidikan pesantren agar mampu bersaing dengan sekolah umum. Lokasi perancangan berada
di Jalan Bumi Pratama Khatulistiwa, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Metode
perancangan yang digunakan adalah melalui beberapa tahap gagasan (pemrogaman, wawancara,
studi kepustakaan, dan kajian literatur), tahap analisis, konsep dan tahap pra rancangan. Sekolah
pesantren khusus Akhwat membagi fungsi menjadi dua yaitu fungsi pendidikan dan fungsi
hunian. Penyusunan fasilitas ke dalam perancangan mendapat tambahan analisis dari tapak,
struktur dan utilitas. Hasil analisis perancangan berupa gambar pra rancangan. Perancangan
sekolah ini berfokus pada fungsi dan fasilitas masing-masing bangunan. Kawasan sekolah ini
terdapat 7 (tujuh) bangunan, yaitu SMPIT, SMAIT, Masjid serta Aula Pertemuan, Asrama
Santriwati SMPIT serta SMAIT dan Area Makan SMPIT serta SMAIT. Masjid dan Aula Pertemuan
merupakan pusat dari keseluruhan bangunan yang diletakkan ditengah selain berfungsi untuk
para santriwati melakukan pendidikan islam juga dapat menampung aktivitas seperti
mengadakan acara.
Kata Kunci: Sekolah Menengah, Pesantren, Kabupaten Kubu Raya

ABSTRACT
The development of education by the government does not have too much impact on the
development of the pesantren education which runs slowly. Therefore, the development of
pesantren schools can be considered as an advanced solution to encourage the development of
pesantren education. Integrated Islamic High School Tahfidzul Qur’an specifically Akhwat in the
Pesantren Labbaik is one of the desires for advancing and developing pesantren education to be
able to compete with public schools. The design location is on Jalan Bumi Pratama Khatulistiwa,
Kubu Raya Regency, West Kalimantan. The design methods used are through some of the ideas
(programming examples, interviews, literary studies, and Literature studies), analysis stage, predraft concept, and stage). The special boarding school Akhwat divides the function into two; the
education function and the residential function. The preparation of facilities into the design gets
additional analysis from the site, structure and utility. The results of the design analysis are predesigned drawings. The design of this school focuses on the functions and facilities of each
building. This School Area has 7 (seven) buildings, namely SMPIT, SMAIT, Mosque and Meeting
Hall, Santriwati Dormitory SMPIT and SMAIT and SMPIT and SMAIT Dining Areas. The Mosque
and the Meeting Hall are the centers of the whole building which is placed in the middle. Apart
from functioning for female students conducting Islamic education, it can also accommodate
activities such as holding events.
Keywords: Middle School, Pesantren, Kubu Raya Regency

1. Pendahuluan
Perkembangan dunia pendidikan semakin dinamis dengan adanya globalisasi. Perkembangan
tersebut secara tidak langsung berdampak pada bidang pengetahuan, teknologi, budaya dan
perekonomian. Pendidikan merupakan salah satu faktor kemajuan suatu bangsa. Ditegaskan dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan
Pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif,
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Kemerosotan pesantren justru terjadi akhir-akhir ini, setelah Indonesia merdeka, ketika
pemerintah membuka dan mengembangkan sekolah-sekolah umum dan memberikan fasilitas utama
bagi para alumni pendidikan umum untuk menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan. Sejak
itu asumsi masayarakat tentang pendidikan dan sekolah mulai dikaitkan dengan penyediaan
lapangan kerja tentang pendidikan dan sekolah mulai dikaitkan dengan penyediaan lapangan kerja.
Melihat fenomena tersebut, maka bermuncul model pesantren yang memiliki sekolah formal.
Keberadaan sekolah umum di pesantren ini diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Seperti halnya sekolah formal lainnya maka diperlukan indikator untuk mengukur efektivitas sekolah
tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal dan pesantren adalah dua lembaga yang berbeda
tetapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama, dan pada perkembangannya pendidikan formal
menjadi salah satu kegiatan yang ada di pesantren dan harus diikuti oleh para santri pada setiap
jenjangnya, dan adanya pendidikan formal ini menjadi salah satu magnet pertambahan jumlah santri
di suatu pesantren. Hal ini juga membuktikan bahwa pesantren bukan lagi lembaga pendidikan yang
dianggap ketinggalan zaman dan kumuh, tetapi dapat bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan
lain yang ada diluar sana. Dari hal di atas diduga bahwa pendidikan formal mempunyai pengaruh
yang kuat terhadap eksistensi sebuah pesantren. Pesantren yang mempunyai lembaga pendidikan
formal mempunyai santri yang lebih banyak dibandingkan pesantren yang tidak mempunyai lembaga
pendidikan formal karena orang tua lebih memilih memasukkan anaknya ke pesantren yang
mempunyai lembaga pendidikan formal.
Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an khusus Akhwat di Pesantren Labbaik
dirancang agar dapat mewadahi kebutuhan pendidikan Islam yang mulai tertinggal karena dianggap
kolot dengan menggabungkan pendidikan formal agar dapat berjalan beiringan dengan kemajuan
globalisasi yang menganggap sekolah umum selalu lebih unggul.
2. Kajian Literatur
Pesantren Labbaik merupakan salah satu pesantren modern dibawah naungan Kemendiknas
(Kementrian Pendidikan Nasional) dimana penyelenggaraan sistem Pendidikannya menggunakan
Sekolah Islam Terpadu, terdiri dari Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) dan Sekolah
Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT), yang dimana para santri Akhwat tidak hanya belajar ilmuilmu umum di SMPIT maupun SMAIT tetapi mereka juga mendapatkan pembinaan keagamaan
khususnya Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan asrama.
Menurut Muhab (2010), Sekolah Islam Terpadu (SIT) pada hakekatnya adalah sekolah yang
mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Konsep
operasional SIT merupakan akumulasi dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan
ajaran agama Islam, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Istilah “Terpadu” dalam
SIT dimaksudkan sebagai penguat (taukid) dari Islam itu sendiri. Maksudnya adalah Islam untuk
menyeluruh, integral, bukan parsial. Hal ini menjadi semangat utama dalam gerak dakwah di bidang
pendidikan ini sebagai “perlawanan” terhadap pemahaman sekuler dan dikotomi.
Menurut Mualimin (2017), secara administratif pendidikan Islam Terpadu berada di bawah
Kementerian Pendidikan danKebudayaan di karena menggunakan nama SD, SMP, dan SMU. Berbagai
alasan mengapa para pendiri Sekolah Islam terpadu (IT) memilih menggunakan nama SD, SMP, dan
SMU. Karena di mata masyarakat, nama SD, SMP, dan SMU lebih banyak menjadi pilihan
dibandingkan dengan nama lain, madrasah misalnya. Karena menggunakan nama tersebut, maka
model kurikulum yang digunakan cara modifikasi mata pelajaran umum yang disisipkan mata
pelajaran keagamaan.
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar
Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, ukuran ruang kelas adalah (7m x 9m) ditambah
selasar (2m x 9m), ukuran ruang laboratorium IPA adalah (8m x 15m) ditambah selasar (2m x 15m),
ukuran ruang perpustakaan adalah (7m x 15m) ditambah selasar (2m x 15m).
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar
Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas, ukuran ruang kelas adalah (8m x 9m) ditambah
selasar (2m x 9m), ukuran ruang laboratorium (Fisika, Kimia, dan Biologi) adalah (8m x 15m)
ditambah selasar (2m x 15m), ukuran ruang perpustakaan adalah (7m x 15m) ditambah selasar (2m x
15m).
3. Lokasi Perancangan
Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang terdapat di Negara Republik Indonesia
yang merupakan satu bagian wilayah di kepulauan Kalimantan. Ibu Kota provinsi Kalimantan Barat
adalah Kota Pontianak. Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan kabupaten
Pontianak dan kabupaten Kubu Raya. Wilayah kota Pontianak memiliki banyak sungai/parit yang
secara keseluruhan berjumlah 33 sungai atau parit. Sungai/parit tersebut biasa dimanfaatkan oleh
sebagian warga masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan sebagai penunjang sarana transportasi.
Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya (2019), Kabupaten Kubu Raya merupakan
dataran rendah dengan ketinggian rata- rata ± 84 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi
0˚13’40,83” sampai dengan 1˚00’53,09” Lintang Selatan, serta 109˚02’19,32” sampai dengan
109˚58’32,16” Bujur Timur. Pembangunan Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an khusus
Akhwat di Pesantren Labbaik telah ditentukan oleh pihak Yayasan Labbaik yaitu di Kabupaten Kubu
Raya, Kecamatan Kuala Mandor-B. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7
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Tahun 2016, dari rencana pola ruang yang telah diuraikan, Kecamatan Mandor-B diperuntukan
menjadi Kawasan pengembangan pariwisata I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi
Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Terentang, Rasau Jaya dan Kuala Mandor B, yang terdiri
atas: kawasan pengembangan wisata inti difokuskan sebagai wisata hiburan dan rekreasi, wisata
religi, wisata konvensi dan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) dan wisata buatan;
dan kawasan penyangga wisata difokuskan sebagai wisata agro, wisata minat khusus, wisata kuliner,
wisata budaya, wisata sejarah dan ekowisata.
Area lokasi perancangan memiliki luas 5,38 ha. Berbatasan dengan tanah kosong pada sisi utara,
timur, dan barat serta berbatasan dengan sungau kecil pada sisi selatan. Menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Koefisien
Dasar Bangunan sebesar 60%, Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 40%, Koefisien Lantai Bangunan
sebesar 4,8 dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sebesar 10m. Menurut Tautan lingkungan lokasi
perancangan Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an khusus Akhwat di Pesantren
Labbaik disajikan pada Gambar 1.

sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 1: Tautan Lingkungan Site Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat
di Pesantren Labbaik
4. Landasan Konseptual

Landasan konseptual menyajikan proses analisis terhadap kajian arsitektur yang terdiri dari
analisis internal, eksternal, gubahan bentuk, struktur, dan utilitas. Sekolah Menengah Islam Terpadu
Tahfidzul Qur’an khusus Akhwat di Pesantren Labbaik menciptakan wadah yang dapat memfasilitasi
aktivitas dan kebutuhan bagi pelaku aktivitas di dalamnya.
Berdasarkan analisis fungsi yang telah dilakukan, bangunan sekolah dan pesantren memiliki
fungsi antara lain fungsi umum dan bangunan. Fungsi primer sebagai pendidikan yaitu SMPIT dan
SMAIT, karena bangunan terpisah maka kebutuhan ruang juga terpisah. Ruang pada bangunan SMPIT
terdiri dari ruang pengelola, ruang-ruang kelas, ruang laboratorium terdiri dari dua yaitu
laboratorium IPA dan laboratorium komputer, dan kantin. Ruang pada bangunan SMAIT terdiri dari
ruang pengelola, ruang-ruang kelas, ruang laboratorium terdiri dari laboratorium fisika, kimia,
biologi, bahasa, serta computer, dan kantin. Selanjutnya adalah fungsi sekunder sebagai fungsi
tambahan berupa Masjid serta Aula Pertemuan, Asrama Santriwati, dan Area Makan Santriwati.
Masjid merupakan pusat massa yang bergabung dengan ruang aula pertemuan, pada aula
pertemuan dilengkapi dengan ruang persiapan, dan ruang sound, ada juga ruang tamu yang
disediakan jika kedatangan tamu penting, area wudhu pria dan wanita membentuk massa sendiri.
Asrama santriwati terdiri dari ruang tidur santriwati, ruang tidur pembina, dan terdapat ruang-ruang
yang dapat digunakan secara umum, yaitu dapur asrama, unit kesehatan asrama, ruang komunal,
dan ruang terbuka tepat berada di tengah bangunan. Area makan santriwati khusus Akhwat SMPIT
dan SMAIT dibagi menjadi dua. Terdapat ruang-ruang yang digunakan dalam bangunan, yaitu ruang
area makan dan minum dilengkapi dengan area prasmanan, toilet khusus santriwati, dapur, gudang
peralatan dan makanan, toilet khusus juru masak. Kebutuhan ruang-ruang sekolah dan pesantren
dijelaskan dan dijabarkan secara rinci pada Tabel 1.
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Tabel 1: Program Ruang Sekolah dan Pesantren pada Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an
Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik

Sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Selanjunya adalah dengan melakukan perhitungan luas dan ukuran setiap ruang-ruang yang
telah dianalisis, untuk mendapatkan luas dan ukuran masing-masing ruangan dilakukan dengan cara
menghitung seluruh perabotan yang digunakan di dalam ruangan ditambah dengan sirkulasi
pergerakan manusia di dalam ruangan. Keterangan besaran ruang pada perancangan sekolah dan
pesantren dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2: Besaran Ruang Sekolah dan Pesantren pada Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an
Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik

Sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Tahap analisis eksternal terbagi menjadi lima. Analisis-analisis tersebut adalah analisis
perletakan, analisis sirkulasi, analisis orientasi, analsisis vegetasi, dan analisis zonasi. Berdasarkan hasi
analisis zonasi (lihat Gambar 2) bagian A, zona bewarna pink merupakan zona semi privat. Zona ini
merupakan area pendidikan dan area hunian. Zona semi privat di depan site diperuntukkan area
pendidikan agar pelaku kegiatan dapat menjangkau dengan mudah, karena dekat dengan gerbang
masuk bangunan. Sedangkan, zona semi privat di belakang site diperuntukkan area hunian, agar tidak
dapat diakses pelaku lainnya selain santriwati dan pembina santriwati. Zona bewarna biru yaitu zona
semi publik. Letak zona semi publik diletakkan tepat di tengah karena menjadi pusat dan penghubung
semua bangunan. Fasilitas yang bersifat semi publik ini berguna untuk jumlah pelaku yang besar,
menurut analisis aktivitas pelaku semua pelaku menggunakan zona bewarna biru ini. Zona bewarna
kuning yaitu zona servis. Zona servis kawasan ini terletak di area belakang. Pertimbangan zona servis
di belakang menghindari kebisingan yang berpotensi mengganggu kegiatan zona lainnya.
Fokus awal peletakan massa bagian depan kawasan adalah Sekolah Pertama dan Atas. Fungsi
pendidikan diletakkan di area depan kawasan agar memudahkan pelaku seperti pengelola sekolah,
dan tamu untuk menjalankan aktivitas pendidikan. Posisi Masjid dan Aula Pertemuan terletak di
pertengahan kawasan ini, menunjukkan gedung Masjid dan Aula Pertemuan sebagai pusat semua
bangunan di kawasan. Setelah itu, disisi kiri dan kanan gedung Masjid dan Aula Pertemuan diletakkan
gedung Asrama Santriwati dan Area Makan Santriwati.
Volume 7 / Nomor 1 / Maret 2019

Hal 219

Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura
Jenis sirkulasi yang digunakan pada kawasan terbagi menjadi dua, yaitu untuk kendaraan dan
pejalan kaki, sirkulasi dalam bangunan menggunakan paving block, tujuan menggunakan pavling
block karena pengguna bangunan sering berinteraksi dengan berjalan kaki, selain itu, agar
kendaraan yang masuk ke dalam lingkungan Sekolah Pesantren dapat menjaga kecepatan
kendaraannya.
Orientasi perancangan ini mengacu pada kondisi iklim, view sekitar tapak, pencahayaan, dan
penghawaan. Masing-masing gedung memiliki arah orientasi yang berbeda berdasarkan peruntukan
fasilitas dari gedung tersebut. Gedung pendidikan yaitu SMPIT dan SMAIT orientasi bangunannya
mengahadap jalan utama masuk yaitu Jalan Anton Palm Center, untuk memudahkan para pelaku
aktivitas untuk masuk ke bangunan. Orientasi masjid dan aula pertemuan menghadap kiblat, asrama
santriwati dan area makan santriwati SMAIT orientasinya menghadap ke arah timur, asrama
santriwati dan area makan santriwati ke arah barat.
Analisis vegetasi dilakukan berdasarkan data tapak yaitu iklim, dan sirkulasi. Analisis iklim
mengarah kepada matahari pagi (timur) dan matahari sore (barat). Berdasarkan hal tersebut maka
bagian barat site ditanami pohon tanjung/pohon trembesi karena memiliki daun yang rapat dan
rimbun, cocok sebagai vegetasi peneduh, menghadap sinar matahari sore. Bagian timur banyak
ditanami vegetasi peneduh tetapi tidak menutupi bangunan. Analisis sirkulasi mengikuti arah
sirkulasi jalan di dalam bangunan. Vegetasi yang digunakan sebagai pengarah jalan adalah pohon
palem, dan pohon pucuk merah.

sumber: (Analisis Penulis, 2019)

Gambar 2: Analisis Eksternal Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat
di Pesantren Labbaik

Analisis bentuk Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an khusus Akhwat di Pesantren
Labbaik mendapat pengaruh bentuk dasar dari analisis eksternal. Bentuk gedung pendidikan adalah
huruf “L” yang dimaksudkan dengan alasan privasi dengan gedung pengelola berada di depan gedung
kelas siswi, dan juga untuk pengawasan pengelola sekolah lebih mudah. Dengan bentuk gedung
huruf “L” ini juga bisa mendapatkan pencahayaan dan penghawaan alami yang cukup terutama pada
ruang kelas. Pada gedung masjid dan aula pertemuan ditambahkan tiga buah massa entrance untuk
para pelaku aktivitas masuk, entrance dari arah depan yang mengarah pada area parkir untuk
memudahkan pengunjung seperti tamu untuk masuk, kiri dan kanan untuk para santriwati yang yang
mengarah ke bangunan asrama.
Pemisahan massa untuk area makan santriwati. Massa dipisahkan dari asrama santriwati agar
mengurangi tingkat kebisingan di asrama. Terdapat pengurangan pada masing-masing asrama yaitu
bagian tengah massa bangunan diberi void berfungsi area terbuka hijau,dan juga berfungsi agar
pencahayaan dan penghawaan alami dapat masuk. Setiap bangunan diberi banyak bukaan berupa
jendela dan ventilasi yang lebar. Analisa bentuk ditunjukkan pada Gambar 3.
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sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 3: Konsep Bentuk Sekolah dan Pesantren pada Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an
Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik

Sekolah dan Pesantren Labbaik ini berada di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Diketahui
Kabupaten Kubu Raya termasuk dalam wilayah sedimen alluvial yang secara fisik merupakan tanah
gambut. Jenis tanah gambut ini mempunyai daya dukung tanah yang rendah. Berdasarkan analisis
pemilihan pondasi, maka perancangan ini menggunakan pondasi cerucuk. Pondasi Cerucuk adalah
pondasi yang didesain untuk membangun diatas kondisi tanah yang kurang mendukung dengan
kondisi tanah yang kurang stabil dimana elevasi muka air tanah yang cukup tinggi. Untuk diameter
kayu cerucuk yang digunakan berukuran 0,1 m dengan banyak 9 kayu cerucuk, dan kedalaman hingga
menyentuh tanah keras. Dan juga site berada di kawasan kelapa sawit. Analisis struktur atas terdiri
dari kolom, plat lantai, balok, dinding, pintu dan jendela, lantai, plafond dan atap. Plat lantai yang
secara umum digunakan di berbagai kota di Kalimantan Barat adalah lantai kayu dan lantai beton.
Analisis pemilihan lantai perancangan Sekolah Pesantren.

sumber: ( Analisis Penulis, 2019)

Gambar 4: Konsep Struktur (Pondasi, Lantai, Dinding dan Plafond) Sekolah dan Pesantren pada Sekolah
Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik
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Dari hasil analisis perbandingan penutup lantai maka perancangan Sekolah Pesantren
menggunakan konstruksi lantai beton dengan perbandingan lantai beton lebih kuat terhadap beban
dan tidak mudah bocor karena air. Selain itu, lantai beton lebih efektif dan mudah pengaplikasian
finishing lantai. Elemen berikutnya adalah konstruksi bangunan rangka, alternatif sistem rangka ada
dua yaitu rangka baja, dan rangka beton bertulang. Bangunan kawasan Sekolah Pesantren tidak
menggunakan bentang besar, maka sistem rangka pada perancangan ini adalah rangka beton
bertulang. Biaya pemeliharaan beton bertulang hampir sangat rendah, dan memiliki ketahanan yang
tinggi terhadap api dan air. Tidak berkarat karena air dan pada kasus kebakaran dengan intensitas
rata-rata, struktur dengan ketebalan penutup beton tertentu hanya mengalami kerusakan pada
permukaannya saja. Material dinding yang digunakan pada bangunan adalah bata ringan, dapat
menghemat penggunaan perekat karena tidak memerlukan siar yang tebal. Untuk waktu
pelaksanaannya lebih cepat daripada pemakaian bata biasa. Dinding bata ringan juga diberi finishing
cat. Konsep Struktur (Pondasi, Lantai, Dinding dan Plafond) Sekolah dan Pesantren pada Sekolah
Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik mengacu pada
Gambar 4.
Pada analisis struktur atap perancangan Sekolah Pesantren terdapat 4 (empat) alternatif yaitu
sistem rangka batang, sistem kabel, struktur membrane, dan struktur cangkang. Struktur atap yang
digunakan pada perancangan Sekolah Pesantren ini adalah rangka batang (truss) baja ringan.
Konstruksi rangka atap dengan menggunakan baja ringan yang disusun untuk dapat menopang
beban di atasnya. Biaya perawatan lebih murah dan tahan lama. Konsep Struktur (atap, rangka,
kolom dan balok) Sekolah dan Pesantren pada Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an
Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik dapat dilihat pada Gambar 5.

sumber: ( Analisis Penulis, 2019)

Gambar 5: Konsep Struktur (Atap, Rangka, Kolom dan Balok) Sekolah dan Pesantren pada Sekolah Menengah
Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik

Konsep fisika bangunan yang diterapkan pada bangunan dan lingkungan sekitarnya adalah
menggunakan pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan alami berasal dari jendela dan ventilasi
yang menghadap ke luar, untuk asrama santriwati diberi void yang berada di tengah-tengah massa
bangunan. Pada area jemur dan cuci pakaian bangunan asrama santriwati diaplikasikan shading
dengan material besi hollow dengan diberi finishing cat. Penghawaan pada bangunan menggunakan
penghawaan alami dan buatan. Penghawaan alami dengan memasukkan udara melalui jendela dan
ventilasi dengan sistem silang Void yang berada di asrama santriwati juga membantu sirkulasi udara
dalam bangunan tersebut. Penghawaan buatan menggunakan kipas angin, AC Split, dan AC Standing.
Sistem utilitas yang dipertimbangkan untuk digunakan pada bangunan terdiri dari Sistem
Jaringan Air Bersih, Sistem Sanitasi, Sistem Jaringan Listrik, Sistem Tata Udara dalam Bangunan,
Sistem Pemadam Kebakaran/Fire Protection, Sistem Keamanan, Sistem Informasi dan Komunikasi,
dan Penangkal Petir.
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Air bersih kawasan berasal dari air gambut lalu dilakukan water treatment air gambut agar dapat
digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Instalasi air bersih menggunakan satu sistem, yaitu sistem
up feed untuk lebih menghemat biaya pemipaan dan tekanan air lebih besar sehingga distribusi ari
bersih menuju ruang servis lebih cepat. Perancang memisahkan tangki air/ground water
tank
3
berdasarkan
jumlah
gedung
dan
fasilitas
yang
berbeda.
Ukuran
tangki
air
SMAIT
yaitu
120
m
,
SMPIT
yaitu 75 m3, asrama
santriwati masing-masing 360 m3, area makan santriwati masing-masing 45 m3,
3
dan masjid 450 m . Sistem pendistribusian air bersih kawasan Sekolah Pesantren menggunakan air
gambut sekitar site karena pada site belum masuk aliran air pdam. Air gambut yang digunakan telah
melalui proses (water treatment) agar bisa digunakan sebagai Air bersih. Tahapan proses pengolahan
terdiri dari beberapa tahap yaitu netralisasi dengan pemberian kapur/gamping, aerasi dengan
pemompaan udara, koagulasi dengan pemberian tawas, pengendapan, dan penyaringan. Sistem air
bersih diperoleh dengan cara memompa air gambut sekitar site ke area water treatment, setelah
melewati pengelolaan air gambut dan menjadi air bersih siap digunakan untuk kebutuhan seharihari, air bersih tersebut dipompa ke dalam Ground Water Tank, dan dialirkan ke seluruh bangunan.
Aliran air limbah, limbah padat dialirkan ke septic tank kemdudian ke sumur resapan.
Sedangkan limbah cair dialirkan ke grease trap (khusus limbah dapur) kemudian ke bak control dan
berakhir di sumur resapan. Sumber utama listrik berasal dari PLN dan dialirkan ke masing-masing
bangunan, apabila terjadi pemadaman listrik, maka digunakan bantuan generator listrik. Jaringan
listrik menjelaskan mengenai instalasi pencahayaan dan kelistrikan perabot. Sekolah Pesantren
menggunakan penerangan dengan lampu sorot LED untuk penerangan ruangan dan menggunakan
lampu merkuri untuk menyinari lanskap seperti parkir kendaraan dan jalan.
Ruangan dilengkapi dengan penghawaan buatan seperti kipas angin (di setiap ruang kelas,
beberapa di ruang pengelola sekolah, area makan santriwati, area sholat, dan ruang-ruang asrama
santriwati), AC Split (beberapa ruang pengelola sekolah), AC Standing (di aula pertemuan). Sistem
keamanan terhadap kebakaran menggunakan sistem deteksi dan alarm kebakaran,2 APAR, hidran,
dan springkler. APAR (Alat Pemadam Api Manual) memiliki radius jangkauan 100 m dan terletak di
setiap
jarak 20 meter. Pemasangan hidran berjarak 35 – 38 meter atau dengan radius jangkauan 800
m2. Pemasangan spingkler beradius semburan 20 m2 setiap unitnya dengan jarak tiap unit 4,6 m.
Jaringan keamanan bangunan menggunakan sistem CCTV dengan radius yang luas. Perancang
memilih dua jenis CCTV yaitu satu arah dan radius 360 derajat.
Untuk menunjang sistem keamanan pada bangunan dan lingkungan maka digunakan CCTV.
Sistem telekomunikasi yaitu telepon bersumber pada jaringan Telkom. Penyaluran telkom berlanjut
menuju PABX, ruang pengelola dan ke unit extention phone lainnya. Instalasi tata suara bersumber
pada listrik PLN. Sumber listrik ini mengarah ke speaker selector bersamaan dengan generator set
(genset). Sistem Kedua yaitu dari power amplier menuju unit-unit speaker dalam bangunan (wall
speakerJaringan multimedia menggunakan jaringan internet nir kabel yaitu dengan jaringan wifi.
Penangkal petir yang digunakan pada bangunan adalah penangkal petir Elektrostatis, sebab tidak
banyak membutuhkan komponen maupun kabel, area perlindungan lebih luas antara 50-150 m, lebih
murah untuk area perlindungan yang luas.
5. Hasil Perancangan

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 6: Site Plan kawasan Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat
di Pesantren Labbaik
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Keseluruhan analisis menghasikan gambar site plan Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul
Qur’an khusus Akwat di Pesantren Labbaik. Berdasarkan site plan Sekolah Pesantren ini mempunyai
7 (tujuh) bangunan utama, dan 2 (dua) bangunan servis. Bangunan utama meliputi bangunan SMPIT,
SMAIT, Masjid dan Aula Pertemuan, Area Makan Santriwati SMPIT, Area Makan Santriwati SMAIT,
Asrama Santriwati SMPIT, dan Asrama Santriwati SMAIT. Bangunan servis meliputi bangunan genset,
dan pos satpam. Perancangan Sekolah Pesantren ini dilengkapi juga dengan beberapa ruang terbuka
hijau yang berada di masing-masing SMPIT dan SMAIT, dan bangunan servis, area water treatment,
dan Jogging Track yang terdapat dibelakang kawasan. Perkerasan pada sirkulasi menggunakan paving
block agar kendaraan tidak melaju dengan kecepatan tinggi di area kawasan, selain itu menghindari
jalan licin. Pada site plan, terdapat pembagian zona antara lain, zona pendidikan (SMPIT dan SMAIT),
zona kepesantrenan (Asrama Santriwati, dan Area Makan Santriwati), zona semi publik (masjid dan
aula pertemuan). Site plan mengacu pada Gambar 6.
Setelah dilakukan proses analisis dan konsep, maka dilanjutkan dengan perancangan denah.
Pada kawasan Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an khusus Akhwat di Pesantren
Labbaik, denah terdiri dari 5 (lima) denah, yaitu denah SMPIT, SMAIT, Masjid serta Aula Pertemuan,
Asrama Santriwati, dan Area Makan Santriwati. Gedung Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
(SMPIT) memiliki 2 (dua) area gedung, yaitu area ruang kelas dan area pengelola sekolah yang
menghubungkan di tengah oleh lapangan sekolah dan selasar penghubung. Gedung kelas SMPIT
terdiri dari 3 (tiga) rombongan belejar setiap angkatan, jadi terdapat 9 rombongan belajar. Satu kelas
berisikan 30 orang siswi dengan ukuran kelas sesuai standar, yaitu 8 x 9m. Gambar denah SMPIT
akan ditunjukkan pada Gambar 7.

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 7: Denah SMPIT pada Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat
di Pesantren Labbaik

Gedung Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) memiliki 2 (dua) area gedung, yaitu area
ruang kelas dan area pengelola sekolah yang menghubungkan di tengah oleh lapangan sekolah dan
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selasar penghubung. Satu kelas berisikan 30 orang siswi dengan ukuran kelas sesuai standar, yaitu 8 x
9 m . Gambar denah SMAIT akan ditunjukkan pada Gambar 8.

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 8: Denah SMAIT pada Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat
di Pesantren Labbaik

Gedung masjid memiliki 2 (dua) level lantai, yang mempunyai 3 (tiga) akses masuk, yaitu dari sisi
kiri dan kanan tempat wudhu, dan sisi lainnya mengarah pada parkir kendaraan. Pada level 1 (satu)
gedung digunakan sebagai aula pertemuan dengan daya tampung 600 orang. Pada aula pertemuan
dilengkapi dengan ruang persiapan dan ruang sound. Denah aula pertemuan dan masjid akan
ditunjukkan pada Gambar 9 dan Gambar 10. Gedung makan santriwati dapat menampung 276 orang
warga asrama. Denah area makan santriwati SMPIT dan SMAIT akan ditunjukkan pada Gambar 11.
Gedung asrama santriwati memiliki 2 (dua) level lantai. Area komunal terletak setelah teras
difungsikan untuk menerima tamu atau area berkumpul santriwati, area berkumpul lainnya yaitu
ruang terbuka hijau yang terletak ditengah bangunan, area terbuka hijau ini digunakan agar sinar
matahari dan sirkulasi udara dapat masuk ke dalam gedung, area terbuka hijau dilengkapi dengan
kursi taman. Gambar denah Asrama Santriwati SMPIT dan SMAIT akan lantai 1 ditunjukkan pada
Gambar 12 dan lantai 2 ditunjukkan pada Gambar 13.
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sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 9: Denah Aula Pertemuan pada Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat
di Pesantren Labbaik

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 10: Denah Masjid pada Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat
di Pesantren Labbaik
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sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 11: Denah Area Makan Santriwati pada Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an
Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 12: Denah Asrama Santriwati SMPIT dan SMAIT lantai 1 pada Sekolah Menengah Islam Terpadu
Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik
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sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 13: Denah Asrama Santriwati SMPIT dan SMAIT pada Sekolah Menengah Islam Terpadu
Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik

Setelah denah, berikutnya diilustrasikan gambar tampak. Gambar tampak bertujuan untuk,
mengkomunikasikan tampak luar atau eksterior suatu bangunan secara keseluruhan dari sudut
pandang tertentu. Gambar tampak terdiri dari gambar tampak bangunan utama (SMPIT) dan tampak
kawasan. Selain itu, gambar tampak kawasan juga dilengkapi dengan gambar potongan kawasan,
guna memperlihatkan elevasi pada kawasan. Gambar tampak kawasan bangunan utama (SMPIT)
ditunjukkan pada Gambar 14, gambar tampak dan potongan kawasan ditunjukkan pada Gambar 15.
Perspektif mata burung kawasan ditunjukkan pada Gambar 16.

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 14: Tampak Kawasan Bangunan Utama (SMPIT) pada Sekolah Menengah Islam Terpadu
Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik
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sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 15: Tampak dan Potongan Kawasan Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an
Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 16: Perspektif Mata Burung Kawasan pada Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an
Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik

Gambaran visual suasana eksterior kawasan Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an
khusus Akhwat di Pesantren Labbaik yang ditampilkan antara lain gerbang masuk kawasan, parkir
sekolah, gerbang masjid, view nlantai 2 masjid, halaman sekolah, jogging track, jalan setapak,
lapangan dan kantin sekolah. Suasana eksterior kawasan dapat dilihat pada Gambar 17.

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 17: Suasana Eksterior Kawasan pada Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an
Khusus Akhwat di Pesantren Labbaik
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Suasana interior adalah tahap yang menggambarkan dan memperlihatkan detail hasil
perancangan ruang dalam. Suasana interior akan memperlihatkan suasana ruang-ruang tertentu di
Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an khusus Akhwat di Pesantren Labbaik. Kegiatan
belajar praktek para siswi dilengkapi dengan ruang laboratorium. Pada ruang kelas, dimensi ruang
sudah mengikuti standar peraturan menteri dengan kapasitas siswi sebanyak 30 orang. Ruang
Laboratorium disediakan beberapa meja panjang, lemari alat laboratorium dan wasteful untuk
mencuci alat laboratorium. Terdapat juga ruang dengan dimensi 3 x 15 m dikhususkan untuk ruang
laboran dan ruang persiapan. Ruang aula pertemuan dapat menampung 600 orang/tamu. Aula
pertemuan tidak banyak diberi bukaan hanya sirkulasi masuk dan keluar, untuk mengurangi
pencemaran suara yang dapat mengganggu area sholat pada lantai 2. Bangunan Asrama santriwati
dirancang memiliki area terbuka hijau di dalam bangunan, kamar tidur santriwati berukuran 12 x 8 m
yang dapat menampung 8-9 orang dalam satu kamar, masing-masing kamar tidur dilengkapi dengan
3 (tiga) kamar mandi, dan area cuci jemur pakaian. Satu orang santriwati akan menempatkan satu
tempat tidur dilengkapi dengan lemari, memiliki dua tingkat yang dihubungkan dengan tangga,
tingkat pertama dapat digunakan area privat belajar santri lengkap dengan meja dan kursi, dan
tingkat kedua adalah perlengkapan tidur seperti kasur serta bantal. Suasana interior kawasan
ditunjukkan pada Gambar 18.

sumber: (Penulis, 2019)

Gambar 18: Suasana Interior pada Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an Khusus Akhwat
di Pesantren Labbaik

6. Kesimpulan
Sekolah Menengah Islam Terpadu Tahfidzul Qur’an khusus Akhwat di Pesantren Labbaik
didesain untuk menjadi pendidikan Islam di Kubu Raya. Kawasan Sekolah Pesantren merupakan
kawasan pendidikan agama Islam dengan massa utama bangunan sebanyak 7 (tujuh) bangunan
utama antara lain SMPIT, SMAIT, Masjid serta Aula Pertemuan, Asrama Santriwati SMPIT serta
SMAIT, dan Area Makan Santriwati SMPIT serta SMAIT, area hijau yang didesain menjadi jogging
track, satu bangunan servis yaitu ruang genset, dan area yang dikhususkan untuk water treatment.
Massa tersebut memiliki warna yang serasi yaitu coklat, kuning, dan krem dan ornamen bercorak
islam berbentuk seperti bintang, garis lengkung, dan juga kubah. Massa masjid dirancang menjadi
pusat dari seluruh massa maka ditonjolkan didalam kawasan. Bentuk dari setiap massa memiliki
kesamaan dari bagian atap (kepala) hingga dinding (badan).
Ucapan Terima Kasih
Alhamdulillah, segala Puji saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’Ala. Terima kasih saya
ucapkan kepada Bapak Jawas Dwijo Putro, ST, MSc, selaku dosen pembimbing utama; Bapak Syaiful
Muazir, PhD selaku dosen pembimbing pembantu/pendamping; serta Bapak-Ibu dosen, dan staf
jurusan Arsitektur Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak. Terima Kasih juga saya berikan kepada
Ibu saya yang selalu mendukung dan menyemangati dalam proses penyelesaian Tugas Akhir. Terima
kasih bagi setiap pribadi yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung proyek tugas
akhir ini.
Referensi
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. 2019. Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka Tahun 2019. BPS Kabupaten Kubu
Raya. Kubu Raya
Mualimin. 2017. Lembaga Pendidikan Islam Terpadu. Jurnal Pendidikan Islam. Vol 8 (I) Hal 105 UIN Sunan Kalijaga.
Yogyakarta

Volume 7 / Nomor 1 / Maret 2019

Hal 230

Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura
Muhab, Sukro. 2010. Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu: Jaringan Sekolah Islam Terpadu. JSIT Indonesia. Jakarta
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan. Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016, Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya 2016-2036. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
Kubu Raya
Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

Volume 7 / Nomor 1 / Maret 2019

Hal 231

