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BAB VI 

PENDEKATAN PERANCANGAN 

GEDUNG KULIAH SISTEM KOMPUTER UNIVERSITAS DIPONEGORO 

 

 

6.1. Pendekatan Aspek Kinerja  

Aspek kinerja yang diterapkan pada kampus ini menggunakan passive design dan active 

solution. Dengan kedua kolaborasi tersebut, diharapkan dapat menghemat penggunaan energi 

dalam perancangan kampus ini. Active solution membantu mengoptimalkan efisiensi energi yang 

teah didapat dari passive design dan membantu mengkondisikan kenyamanan untuk penggunanya, 

seperti kenyamanan dalam pencahayaan dan penghawaan. 

6.1.1. Sistem Pencahayaan  

Sistem pencahayaan pada kampus ini akan menggunakan dua sistem pencahayaan, yaitu 

alami dan buatan untuk mendapatkan efisiensi energi.  

Dalam upaya menghemat energi dan biaya maka ruang-ruang yang ada dimungkinkan untuk 

mendapatkan pencahayaan alami. Pencahayaan alami dimaksimalkan dengan tetap menjaga agar 

kenyamanan ruang tetap terjaga. Cahaya alami dapat masuk ke ruangan dengan suhu ruang yang 

nyaman bagi penggunanya memerlukan passive design yang dikombinasikan dengan active solution 

pada beberapa ruang khusus.  

Active solution disini menggunakan lampu sensor cahaya yang memiliki parameter untuk 

mengukur kenyamanan cahaya ruang. Saat cuaca mendung ataupun sore, cahaya alami dalam ruang 

berkurang, pada saat itu lampu akan secara otomatis menyala melalui sensorUntuk ruang service 

seperti janitor, gudang dan toilet menggunakan sensor gerakan untuk mengontrol lampu. Saat 

ruangan kosong (tidak ada gerakan) maka lampu akan mati, namun saat ruangan digunakan 

(terdapat gerakan) maka lampu akan otomatis menyala.  

Pencahayaan buatan menggunakan lampu flourescent dengan menggunakan ballast 

elektronik, yang disebut dengn Lampu hemt energi atau Compact Flourescent Lamp (CFL). Untuk 

passive design, penggunaan sun shading di luar jendela yang dilengkapi dengan shading devices yang 

dapat mengurangi kelebihan cahaya (yang menyebabkan silau) pada interior bangunan. Sun shading 

disini untuk mencegah cahaya matahari langsung masuk ke bangunan. Pada beberapa ruang yang 

mendapatkan sedikit cahaya matahari, dapat menggunakan light shelves yang mampu merefleksikan 

cahaya matahari kedalam ruangan karena terdapat kaca reflektif di dalamnya.  

Tata letak monitor diatur agar tidak terkena cahaya matahari langsung, diberikan vertical 

blind (gorden) selain itu vertical blind juga diaplikasikan di titik-titik tempat cahaya masuk. 

Penempatan lampu meja harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pantulan pada layar 

monitor. Layar kaca yang baik dengan menggunakan layar kaca datar akan memantulkan refleksi 

sinar yang lebih beraturan sehingga monitor yang digunakan pada setiap laboratorium monitor layar 

kaca datar. 
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Gambar 6.1 Kombinasi antara passive design dan active solution yang diterapkan pada sun 

shading yang diengkapi dengan shading devices maupun light shelves.  

Sumber : Zero Energy Building, BCA Academy Brochure 

 

6.1.2. Sistem Penghawaan/Pengkondisian Ruang  

Active solution disini menggunakan displacement cooling, yaitu pendinginan dari bawah. 

Sistem ini lebih hemat energi dibandingkan dengan sistem Ac biasa.Selian itu, juga menggunakan 

sistem radiant cooling, yaitu pendinginan yang tertanam di dalam struktur bangunan menyediakan 

pendinginan yang merata dan nyaman pada ruang.  

Diagram sistem radiant cooling untuk bangunan komersial pada umumnya ini 

menggambarkan dua konfigurasi pemasangan: REHAU CCTC (Concrete Core Temperature Control 

atau Kontrol Suhu Inti Beton) di lantai atas dan konstruksi standar di dalam lempeng dengan 

penyekat (isolasi) di bagian bawah lantai. Saluran pasokan dari sumber energi diwarnai merah; 

saluran balik diwarnai biru. 

   

Gambar 6.2 Sistem Radian Cooling pada bangunan  

Sumber : Smart and Green Building, Schneider Electric 

 

1. Pipa RAUTHERM S  

2. Manifol PRO-BALANCE® 

3. Termostat / sensor kelembaban  

4. Pengontrol sistem  

5. Sensor permukaan  

6. Sensor udara luar ruang  

7. Kontrol utama  

8. Katup  

9. Sensor suhu  

10. Pompa sirkulator  

11. Katup pencampur  

12. Pasokan energi (misalnya pompa panas 

geothermal) 
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Pada penghawaan laboratorium dikondisikan menggunakan AC Central tipe kaset yang 

dipasang di langit-langit agar suhu yang ada dalam ruangan dapat terjaga. Dalam laboratorium tidak 

menggunakan penghawaan alami, hal ini dilakukan agar peralatan yang ada dalam ruangan tidak 

terkena debu dan suhu ruang tetap stabil. 

 

6.1.3. Sistem Jaringan Air Bersih dan Kotor  

Air bersih berasal dari PDAM dan berasal dari sistem Panen Air Hujan (Rainwater 

Harvesting) . Air dari memanen air hujan ini dapat digunakan untuk menyiram tanaman, operasional 

toilet, mushola dll. Ada tiga komponen dasar yang harus ada dalam sistem pemanenan air hujan 

yaitu:  

1. catchment, yaitu penangkap air hujan berupa permukaan atap  

2. delivery system, yaitu sistem penyaluran air hujan dari atap ke tempat penampungan    

melalui talang  

3. storage reservoir, yaitu tempat penyimpan air hujan berupa tong, bak atau kolam. 

 

Gambar 6.3 Rainwater Harvesting System 

 Sumber : www.tataruangindonesia.com 

Selain ketiga komponen dasar tersebut, dapat dilengkapi dengankomponen pendukung 

seperti pompa air untuk memompa air dari bak atau kolam penampung. Kemudian apabila 

tampungan telah terisi penuh maka kelebihan air hujan yang dipanen dapat disalurkan pada sumur 

resapan atau diinjeksikan ke lapisan akuifer tanah secara gravitasi. Injeksi air tanah merupakan salah 

satu upaya konservasi air yang bermanfaat untuk mengendalikan penurunan muka air tanah dan 

land subsidence.  

Kekurangan yang ada untuk sistem ini adalah kualitas air hujan yang belum memenuhi 

standar WHO. Ada dua isu terkait kualitas air hujan, yaitu isu bacteriological water quality dan isu 

insect vector. Pertama, isu bacteriological water quality. Air hujan dapat terkontaminasi oleh 

kotoran yang ada di catchment area (atap) sehingga disarankan untuk menjaga kebersihan atap. 

Kedua, isu insect vector. Serangga dapat berkembang biak dengan meletakkan telurnya dalam air. 

Oleh karena itu sebaiknya tong penampung air ditutup rapat untuk menghindari masuknya serangga 

seperti nyamuk. 

http://www.tataruangindonesia.com/
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Untuk air kotor, dibedakan menjadi black water dan grey water. Air kotor padat yang berasal 

dari kloset, urnal, bidet dan alat buangan lainnya diteruskan meunuju shaft air kotor padat 

disalurkan ke STP (Sewage Traetment Plant) dengan bahan kimia yang bersifat menghancurkan dan 

mengencerkan limbah. Setelah melewati STP, limbah dianggap sudah layak dibuang di roil kawasan 

yang kemudian dilanjutkan ke roil kota. 

Untuk grey water yang berasal dari wastafel, sink dapur, dan lainnya dapat ditreatment 

kemudian digunakan kembali. 

6.1.4. Sistem Jaringan Listrik  

Secara umum sumber listrik yang digunakan adalah listrik dari PLN dan solar cell. Sekarang 

ini, solar cell sudah dapat berbentuk panel yang dapat diaplikasikan pada atap bangunan, dinding, 

bahkan kaca untuk jendela. Jaringan listrik yang ada pada laboratorium menggunakan satu UPS  dan 

satu powermeter disetiap ruang laboratorium agar bila terjadi listrik padam maka daya listrik yang 

ada di ruang laboratorium tidak secara langsung mati sehingga tidak merusak komputer yang ada. 

 

Gambar 6.4 skema jaringan listrik 

Sumber : http://2.bp.blogspot.com/-20hkho_Txsc/ 

 

Gambar 6.5 Sistem Solar Cell untuk membantu mengurangi listrik PLN  

Sumber : Smart and Green Buildings Schneider Electric 

 

 



 

 61 

6.1.5. Sistem Pembuangan Sampah  

Sistem pembuangan sampah yang digunakan menggunakan 2 cara yaitu collection (pengumpulan) 

dan layanan core. Tiap ruang disediakan tempat sampah dengan kompartemen terpisah. 

Kemudian melakukan tahap kedua yaitu mengumpulkan tempat sampah dari semua ruang 

ke tempat sampah yang lebih besar (kapasitas 1 lantai). Di tiap lantai, tiap kategori limbah 

didepositkan pada peluncuran terpisah. Layanan sinks, kertas Shredders, dan perawatan lainnya, 

tiap item dapat dimasukkan dalam layanan seperti lemari.  

Selanjutnya sampah disetiap lantai diterjunkan kebawah melalui sink yang sudah terdiri atas 

beberapa katehori sampah. Sampah kertas didaur ulang. Sampah yang lain diangkut oleh mobil 

pengangkut sampah menuju TPA kota.  

 

Gambar 6.6 Compactors bila di bangunan bertingkat  

Sumber : www.kompasiana.com 

6.1.6. . Sistem Proteksi Kebakaran  

a. Sistem Proteksi Aktif Kebakaran (Active Fire Protction System)  

Sistem proteksi aktif kebakaran adalah suatu sistem pencegahan dan pemadaman kebakaran yang 

bertumpu kepada peralatan mekanis dan elektronis.Aspek-aspek dalam sistem proteksi aktif 

kebakaran adalah : 

1. Fire detection, berguna untuk mengetahui timbulnya api sedini mungkin. Yang termasuk dalam 

Fire detector adalah : 
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o Detektor Asap (Smoke Detector) Detektor asap merespon terhadap keberadaan asap di 

dalam udara, dan bergantung kepada pergerakan asap.  

o Detektor Panas (Heat Detector) Detektor panas bereaksi terhadap kenaikan temperature 

udara di dalam bangunan secara signifikan.  

o Detektor Nyala (Flame Detector) Detektor nyala bereaksi terhadap emisi radiasi 

elektromagnetik yang dihasilkan oleh nyala api. 

Detector tersebut berhubungan dengan sistem yang secara otomatis bekerja bila detector 

bereaksi. Sistem secara otomatis menyalakan : 

o Sistem alarm 

o Sistem pemadaman otomatis melalui sprinkler. Alat ini akan bekerja bila suhu 

udara di ruangan mencapai 60oC-70oC. Penutup kaca pada sprinkler akan pecah dan 

menyemburkan air. Setiap sprinkler head dapat melayani luas area 10-20m2 dengan 

ketinggian ruangan 3 meter.Jarak antara dua sprinkler head biasanya 4 meter di 

dalam ruangan dan 6 meter di koridor.Sprinkler biasanya diletakkan di dalam 

maupun unit hunian apartemen, dan koridor. 

2. Fire suppression, adalah Sistem fire supression di dalam bangunan bertujuan untuk 

memadamkan api ketika api masih kecil. Aspek dalam fire supression adalah : 

o First-aid Appliance adalah alat pemadam api awal yang dapat dipergunakan oleh penghuni 

dalam pemadaman titik-titik api sebelum kedatangan pasukan pemadam kebakaran. 

Hose Reels  

Panjang selang hose reels rata-rata adalah 30m dengan jangkauan semburan air 6m. 

Dalam suatu kompartemen, minimal harus terdapat 1 buah hose reel. 

Portable Fire Extinguisher 

 Jumlah dan lokasi dari peralatan pemadam api portable bergantung pada ukuran dan 

fungsi bangunan. penempatan setiap 20-25 meter dengan jarak jangkauan seluas 200-

250 cm. Terdapat beberapa jenis, yaitu air, foam, powder. 

b. Sistem Proteksi Pasif Kebakaran  

Sistem proteksi kebakaran pasif merupakan sistem perlindungan terhadap kebakaran yang 

bekerjanya melalui sarana pasif yang terdapat pada bangunan. Biasanya juga disebut sebagai sistem 

perlindungan bangunan dengan menangani api dan kebakaran secara tidak langsung. Caranya 

dengan meningkatkan kinerja bahan bangunan, struktur bangunan, pengontrolan dan penyediaan 

fasilitas pendukung penyelamatan terhadap bahaya api dan kebakaran. Yang termasuk di dalam 

sistem protrksi pasif ini antara lain :  

 Perencanaan dan disain site, akses dan lingkungan bangunan  

 Perencanaan struktur bangunan  

 Perencanaan material konstruksi dan interior bangunan  
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 Perencanaan daerah dan jalur penyelamatan (evakuasi) pada bangunan Perencanaan jumlah 

pintu, lebar pintu dan jarak pintu yang memenuhi syarat dalam keadaan darurat. Pintu 

darurat ini sebaiknya langsun mengarah ke luar bangunan agar orang dapat keluar secepat 

mungkin. Untuk ruang umum, lebar pintu darurat dapat ditentukan 1,5 m / 100 

orang.Perencanaan tangga darurat untuk bangunan yang berlantai lebih dari satu. 

 Manajemen sistem penanggulangan kebakaran 

6.1.7. Sistem Komunikasi  

Terdapat dua sistem komunikasi yang digunakan, yaitu sistem internal dan eksternal. Penggunaan 

telepon otomatis dengan sistem PABX (Private Automatic Branch Exchange) untuk kemudahan 

pelayanan telekomunikasi dengan back up sistem manual dengan bantuan operator. Wifi (jaringan 

komunikasi tanpa kabel) dan LAN (Local Area Network) yaitu sistem komunikasi data, berupa 

pertukaran informasi dan data antar komputer dalam satu bangunan atau kompleks bangunan untuk 

kepentingan mahasiswa, dosen, maupun pengelola. 

 

Gambar 6.7 Blok Diagram PABX 

Sumber : http://ikhwansyahkurniawan.web.ugm.ac.id/ 

 

 
Gambar 6.8 Bagan Jaringan Internet 

Sumber : http://ikhwansyahkurniawan.web.ugm.ac.id/ 

 

 

http://ikhwansyahkurniawan.web.ugm.ac.id/
http://ikhwansyahkurniawan.web.ugm.ac.id/
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6.1.8. Sistem Penangkal Petir  

Sistem penangkal petir yang digunakan adalah sistem franklin (sistem konvensional). Sistem yang 

dimaksud adalah sebuah batang runcing dari bahan cooper Spit yang dipasang pada bagian atas 

bangunan, dihubungkan dengan batang tembaga menuju elektroda tanah (mencapai permukaan air). 

Daerah yang dilindungi dari sambaran petir berbentuk kerucut dengan ujung penyalur petir pada 

puncaknya. 

 

6.1.9. Sistem Keamanan  

Sistem keamanan yang dipakai menggunakan cctv yang diletakkan di titik-titik tertentu di lingkungan 

kampus. Nantinya cctv akan terhubung dengan sistem BMS (Building Management System) dan BAS 

(Building Automation System). 

 
Gambar 6.9 Sistem Keamanan dengan CCTV 

Sumber : Smart and Green Buildings Schneider Electric 

 

6.1.10 Penerapan Sistem Automasi Gedung  

 Untuk mengoptimalkan sistem pengoperasian dan distribusi pemakaian energi seluruh 

peralatan mekanis (M&E) yang terdapat di dalam gedung seperti: sistem HVAC, sistem penerangan, 

sistem transportasi vertikal/ horisontal (lift dan escalator), sistem plumbing (air bersih/ kotor dan 

kotoran), distribusi beban listrik, dan lain lain, secara tepat dan efisien agar penghematan energi dan 

sinergi tercapai, maka pemilihan sistem operasi yang terintergrasi secara utuh (total) menjadi suatu 

pilihan yang tepat.   
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Gambar 6.10 Sistem Automasi Gedung 

Sumber : httpwww.kmccontrols.comimagesmiscBAS-Behind-the-Scenes2.jpg 

 

 Suatu sistem operasi gedung yang terintegrasi dalam satu sistem manajemen pengendalian 

terpadu dikenal dengan sistem BMS gedung (building management system). Tujuan dari sistem 

manajemen adalah meningkatkan efisiensi pemakaian beban dan menghilangkan pemakaian energi 

yang sia-sia (idle). Agar pengoperasian seluruh sistem M&E dapat berjalan secara automatic (mandiri) 

maka pada sistem bangunan dikembangkan suatu sistem BAS (building automation system), karena 

dengan sistem manual tidak akan mencapai suatu kondisi optimum, misalnya pengaturan 

temperatur dan penerangan interior dengan sensor sesuai dengan perubahan dinamis beban panas 

dan kuat penerangan yang disyaratkan sehingga dapat menghidup-matikan penerangan secara 

automatis, dan Iain-lain. Sistem BAS juga dilengkapi dengan suatu sistem monitoring (kontrol) 

terintegrasi dengan schedulle maintenance, sehingga waktu servis dapat ditentukan sesuai dengan 

kondisi performance peralatan mekanis yang dioperasikan. Penerapan sistem BMS dan BAS 

selanjutnya banyak dibahas sebagai bagian dari sistem bangunan pintar atau intelligent building 

systems. 

 

6.1.11 Penerapan Sistem Transportasi Vertikal 

Beberapa sistem transportasi vertikal yang dapat diaplikasikan adalah tangga, ramp, elevator, 

eskalator atau lift. Untuk bangunan berlantai banyak, lebih sering digunakan lift. Lift lebih sering 

digunakan untuk bangunan perkantoran maupun universitas karena memberikan kemudahan dan 

kenyamanan bagi mahasiswa dan pengguna.  

 
Gambar 6.11 skema lift 

Sumber : http://azamlift.blogspot.com/2015/01/elevator-lift.html 
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 Pada sistem geared atau gearless (yang masing-masing digunakan pada instalasi gedung 

dengan ketinggian menengah dan tinggi), kereta elevator tergantung di ruang luncur oleh beberapa 

steel hoist ropes, biasanya dua puli katrol, dan sebuah bobot pengimbang (counterweight). Bobot 

kereta dan counterweight menghasilkan traksi yang memadai antara puli katrol dan hoist ropes 

sehingga puli katrol dapat menggegam hoist ropes dan bergerak serta menahan kereta tanpa selip 

berlebihan. Kereta dan counterweight bergerak sepanjang rel yang vertikal agar mereka tidak 

berayun-ayun. 

 

6.2. Pendekatan Aspek Teknis  

6.2.1. Sistem Struktur  

Pendekatan sistem struktur Gedung Jurusan Sistem Komputer Undip berdasarkan pada jenis tanah 

dan topografi. Alternatif sistem struktur yang digunakan adalah struktur rangka (rigid frame) dengan 

kontruksi beton bertulang. Pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang. Untuk 

mengantisipasi gempa dengan menggunakan sistem penahan gempa lateral (dinding geser).  

Sistem struktur berdasarkan persyaratan teknis (bentang yang dibutuhkan) yaitu memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

 Kekokohan/ strenght, yaitu kekuatan struktur berkaitan dengan sifat bahan, dimana struktur 

harus dapat memiliki kekuatan untuk memikul beban  

 Kestabilan/stability, yaitu bangunan harus dapat berdiri dengan kokoh dan stabil 

  Keamanan/safety, yaitu struktur bangunan harus aman, dari bencana maupun bahaya.  

 Keawetan/durability, struktur harus dapat bertahan lama.  

6.2.2. Sistem Modul  

Pendekatan Modul Struktur 

 Modul ruang vertikal. Modul ruang vertikal ditentukan oleh fungsi ruang itu sendiri. 

Penggunaan sistem pengondisian udara buatan mempengaruhi jarak modul vertikal.  

 Modul Ruang Horizontal. Modul Ruang horizontal ditetntuka oleh luar kegiatan yang akan 

berlangsung. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan: sistem struktur yang akan digunakan, 

fleksibilitas ruang yang akan digunakan, pada bangunan berdasarkan penyediaan ruang yang 

direncanakan.  

 

6.3. Penekanan Aspek Visual Arsitektural  

Merencanakan dan merancang bangunan berdasar aspek visual arsitektural berpedoman pada 7 

unsur pokok dalam arsitektur adalah :  

 1. Sumbu (Axis) berkaitan dengan orientasi 

 2. Place (Posisi) berkaitan dengan hirarki  

 3. Skala berkaitan dengan proporsi  

 4. Shape (Wujud) berkaitan dengan geometry  

 5. Texture berkaitan dengan focal point  

 6. Warna berkaitan dengan focal point  

 7. Keseimbangan berkaitan dengan harmoni dan sinergi  

Massa bangunan ditata sesuai dengan keterkaitan hubungan dan fungsi antar kelompok bangunan 

serta memperhatikan potensi lingkungan yang ada. Pengelompokan masa bangunan sejenis pada 

zona tertentu agar memudahkan hubungan aktifitasnya. Beberapa jenis perletakan massa bangunan, 

yaitu:  
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 1. Dipusatkan : Terdapat pusat, ruang dominan dimana sejumlah ruang- ruang sekunder 

dikelmpokan.  

  2. Linier : Suatu urutan linier dari ruang-ruang yang berulang  

 3. Radial : Suatu ruang pusat dimana organisasi ruang linier berkembang menurut 

bentuk jari-jari  

 4. Cluster : Ruang-ruang dikelompokanoleh letaknya atau secara bersama- sama 

menempati letak visual bersama / berhubungan.  

 5. Grid : Ruang-ruang diorganisir dikawasan struktur / grid tiga dimensi lain.  

Dalam penekanan desain Eco-Architecture, unsur matahari dijadikan faktor pertimbangan utama 

dalam perletakan massa bangunan. Jumlah massa, konfigurasi massa, orientasi massa pada matahari 

akan membentuk selubung bangunan. Massa dibagian timur maupun barat, massa yang memiliki 

zoning ruang-ruang yang memerlukan kenyamanan dalam pencahayaan memerlukan treatment 

yang berbeda, seperti menggunakan double skin ataupun sun shading. Bangunan juga memiliki 

ruang terbuka hijau lebih banyak.  

Active solution disini akan terlihat pada pemakaian teknologi-teknologi pada bangunan, seperti 

penggunaan photovoltaic pada atap, maupun di beberapa dinding. Desain secara passive yang 

diwujudkan pada ‘bentuk’ bangunan dipadukan dengan teknologi-teknologi yang ada, akan 

membentuk visual tersendiri. 

 


