BAB V
KAJIAN TEORI

5.1 Kajian Teori Penekanan/ Tema Desain
Tema desain yang diterapkan pada proyek “ICT Technopark di kota
Semarang” ini adalah arsitektur high tech. Latar belakang pemilihan
penekanan/ tema desain tersebut didasari oleh fungsi bangunan yang
merupakan Technopark.
5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain
a. Pengertian
•

Pengertian Architecture High Tech
Dalam Dictionary of Architecture and Construction (Harris,

1993), High Tech diartikan sebagai suatu gaya arsitektur yang
menonjolkan building service, seperti pipa-pipa dan ducting yang
dicat warna cerah untuk lebih menghargai fungsi. Sedangkan
menurut Colin Davies (1988), arsitektur High Tech adalah arsitektur
yang mencoba mengikuti dan memanfaatkan perkembangan
teknologi bangunan sehingga arsitektur sejalan dan saling terkait
dengan perkembangan teknologi. Dari penjelasan di atas, arsitektur
High Tech adalah suatu gaya kontemporer yang mempunyai cirri
bermaterial metal dan kaca, menjelaskan konsistensi pada kejujuran
ekspresi,

mengkombinasikan

ide-ide

produksi

industrial

dan

memprioritaskan pada bangunan yang fleksibel. Penjabaran dari
arsitektur High Tech adalah :
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•

Karakter materialnya memanfaatkan perkembangan material,
pelaksanaannya cepat, ringan namun kuat

•

Jujur dalam penggunaan material, berarti benar dalam melayani
kebutuhan proyek, tepat dalam pemilihannya.

•

Perwujudan ide-ide tentang produk industri. Arsitektur High Tech
ingin mencoba “mengarahkan kembali” arah perkembangan
bangunan, bukan dengan mengembalikan teknologi bangunan
yang tradisional, namun dengan menerapkan perkembangan
teknologi dari beberapa komponen bangunan sesuai dengan
perkembangan teknologi dari beberapa komponen bangunan
sesuai dengan fungsinya

•

Fleksibilitas sebagai prioritas utama, yang dimaksudkan adalah
menciptakan ruang dalam yang seluas mungkin sehingga
memungkinkan untuk berbagai macam kegiatan sesuai dengan
fungsi kegiatan. Hal ini dapat diselesaikan dengan penempatan
zona servis.
High tech sendiri merupakan sebuah pemikiran arsitektur

modern pada abad ke-20 yang bertujuan untuk mempopulerkan
penggunaan material industri. Namun pada sekitar tahun 1970-an
saat pertama kali muncul istilah high tech sudah digunakan, pada
saat ituterjadi pengeneralisasian periode perkembangan teknologi
yang disepakati bahwa perkembangan teknologi pada tahun 1970
dikategorikan sebagai high tech, sehingga sistem teknologi pada era
1960 dikategorikan non high tech, dan pernyataan paling baru pada
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tahun 2006 bahwa semua penemuan teknologi dari tahun 2000
khingga kedepan dapat dianggap sebagai high tech.
Dapat disimpulkan bahwa architecture high tech adalah suatu
gaya bangunan yang menggambarkan semangat modern dan
teknologi yang ditampilkan dalam bentuk kejujuran struktur,
permainan warna, penggunaan teknologi terbaru dalam struktur
bangunan, serta mempunyai beberapa keunikan, sehingga ciri-ciri
high tech tidak sama dengan ciri-ciri bangunan lainnya. High tech itu
sendiri

memiliki

ciri-cirinya

memang

sama

namun

dalam

penerapannya kedalam desain bangunan lebih tampak dipengaruhi
oleh arsiteknya serta respon terhadap lingkungan sekitar.
b. Karakteristik Arsitektur High tech
Dalam tulisannya mengenai architecture high tech, “the Battle
of High Tech dan Great Building with Great Faults” Charles Jenks
juga menuliskan 6 karakteristik High-tech building, yang intinya
sebagai berikut: :
-

Inside-out, Bagian interior yang diperlihatkan keluar dengan
penggunaan material penutup yang transparan, seperti kaca.
Fungsi-fungsi yang umumnya tertutup/ditutupi namun ditonjolkan
keluar, seperti fungsi servis dan utilitas.

-

Celebration of process, Penekanan terhadap pemahaman
mengenai konstruksinya bagaimana, mengapa, dan apa dari
suatu bangunan, sehingga muncul suatu pemahaman dari
seorang awam ataupun seorang ilmuwan.
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-

Transparan, pelapisan dan pergerakan, Ketiga kualitas
keindahan ini hampir selalu ditonjolkan secara dramatis tanpa
terkecuali, kegunaan yang lebih luas dari kaca yang transparan
dan tembus cahaya, pelapisan dari pipa-pipa saluran, tangga
dan struktur, serta penekanan pada escalator dan lift sebagai
suatu unsur yang bergerak merupakan karateristik dari
bangunan high-tech.

-

Pewarnaan cerah dan merata, Hal ini ditujukan untuk
memberikan perbedaan yang jelas mengenai jenis struktur dan
utilitas,

juga

untuk

mempermudah

para

teknisi

dalam

membedakannya dan memahami penggunaannya secara
efektif.
-

A light weight filigree of tensile members, penggunaan
struktur baja pada kolom dan juga kabel-kabel sebagai
penopang beban yang lebih ekspresif dalam pemikiran menenai
penyaluran gaya-gaya pada struktur.

- Optimistic confidence in a scientific cultural, Bangunan yang
dapat mewakili kebudayaan/peradaban masa depan yang serba
scientific, sehingga pada saat itu tetap bisa dipakai dan tidak
ketinggalan zaman. Hasilnya lebih mendalam pada suatu
metode kerja, perlakuan pada material, warna-warna dan
pendapatan, dibandingkan dengan prinsip-prinsip komposisi.
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5.1.2 Studi Preseden
a. Cybertecture Egg: New Jewel

Gambar 5. 2 Eksterior cybertecture egg
sumber : www.designcurial.com

Gambar 5. 1 Interior cybertecture egg
sumber : www.designcurial.com

Lokasi

India

Distrik

Mumbai

Fungsi

Gedung perkantoran

Luas Area

6.676 m2.

Luas Bangunan

4.025 m2.

Lantai Bruto Daerah

32.000 m2.

Bldg. Rasio Cakupan

60%

Rasio Lantai Kotor

80%

Jumlah Lantai

14 Levels

Jumlah Lantai

Tingkat 3

Struktur Bangunan
Basement

Beton Bertulang dan Struktur
Baja

Tinggi max.

62 m

Pemandangan Area

2800 m. persegi

Kapasitas Parkir

450 buah

Exterior Finish

Curtain Wall

Nilai-nilai arsitektur high tech pada bangunan :
- Material bangunan
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Pemilihan material seperti curtain wall yang lengkung
memberikan kesan seperti bangunan dari masa depan, serta pada
bagian interior yang sama sekali tidak terlihat kolom.
- Bentuk Bangunan dan struktur
Konsep
sesuatu

struktur

yang belum

bangunan
pernah

konvensional, menciptakan

ini adalah

dilakukan

menciptakan

dalam

sebuah struktur

arsitektur

dalam bentuk

sebuah shell yang mampu mendukung pelat lantai tanpa
membutuhkan

kolom. Hal ini akan memungkinkan

ruang

komersial tidak memiliki penghalang untuk menggunakan ruang
dan menjadi fleksibel.
b. Tokyo International Forum

Gambar 5. 3 Eksterior Toyo international forum
Sumber : www. pinterest.com

Architect : Rafael vinoly
Location : Tokyo, japan
Date : 1989 competition, completed 1996
Building type : Exhibition hall, conference centre
eksterior : Steel frame dan mega truss, curtain wall
Style : high-tech modern
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Gambar 5. 4 Interior tokyo internationa forum
Sumber : www.digistardomes.org

Tokyo International Forum didesain oleh arsitek rafael vinoly,
dari new york pemenang kompetisi desain internasional yang
diadakan di UIA. rafael vinoly menjelaskan lebih bari 80% kaca
yang di gunakan pada proyek ini adalah kaca laminasi, alasan
penggunaannya adalah keamanan. hall kaca adalah yang
pertama kali ditentang karena tingginya biaya bila menggunakan
kaca film, tetapi kami tetap memaksa karena hasil penelitian
membuktikan fakta bahwa kaca laminasi lebih aman. Sejak
Tokyo International Forum di bangun faktor keselamatan atas
terjadinya gempa sangat berpengaruh pada desain, desain
menerapkan kaca laminasi yang diberi bingkai memungkinkan
orang dapat bergerak saat terjadi gempa dan kaca tidak pecah,
penggunaan kaca laminasi pada kanopi adalah juga dengan
alasan yang sama.
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5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain
Teori desain architecture high tech akan diterapkan pada proyek
“ICT Technopark di kota Semarang” ini melalui hal-hal berikut :

a. Prinsip transparancy, layering, and movement
•

Penggunaan elemen/ material kaca sebagai kesan
transparan pada bangunan, selain itu membuat kesan
ruang yang lebih luas dan fleksibel, seperti gambar.

•

Penerapan permainan cahaya alami dan bayangan yang
dihasilkan kedalam bangunan.

•

Pengolahan jalur sirkulasi pengguna bangunan dengan
mempermainkan perbedaan tinggi lantai.

Gambar 5. 5 Penerapan material kaca
Sumber : www.img.weiku.com

b. Structural expresion
Structural Expression yaitu menampilkan struktur rangka
bangunan sebagai eksterior, juga sistem utilitas/servis yang
diletakkan diluar bangunan.
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Gambar 5. 6 Struktur sebagai estetika
Sumber : www.konteks.org

c. Warna
Pemilihan warna-warna yang cerah dan metalik sebagai daya
tarik pengunjung. Selain warna utama perlu ditambahkan aksen
warna lain untuk menciptakan nuansa dinamis dan tidak kaku
atau monoton.
d. Teknologi
Selain mempertimbangkan bentuk bangunan dan fasad,
pemanfaatan teknologi seperti teknologi bangunan pintar serta
teknlogi bangunan yang dapat memberikan energi alternatif dan
hemat energi seperti penggunaan rainwater harvesting, robot
pembersih, touchscreen Public Interactive Information, LG HD
LED Video wall, secondary skin facade dan juga solar tree
e. Struktur
Pemilihan

struktur

utama

bangunan

didasarkan

pada

penggunaan struktur tersebut sebagai unsur estetika dengan
cara diekspos dan tidak disembunyikan. Dalam hal ini sistem
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struktur space frame. Pemilihan material penutup juga dipilih
yang mempunyai sifat modern dan berkesan teknologi tinggi.

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian Pada ICT
Technopark

Didalam

technopark ini di dominasi dengan fasilitas

laboratorium yang sangatlah banyak, terutama ruang laboratorium
komputer yang mendominasi fasilitas pada ICT Technopark ini.
Dengan banyaknya laboratorium komputer yang terdapat pada
bangunan ini akan mempersulit staff untuk melakukan manajemen
fasilitas, serta dengan banyaknya komputer pada laboratorium ini
maka akan membuat biaya operasional dari bangunan ini akan
membengkak. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa
permasalahan dominan pada proyek “ICT Technopark” ini adalah
sulitnya memanajemen fasilitas serta biaya operasional dari fasilitas
technopark ini yang sangat mahal.
Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut,
dalam kasus proyek ini akan diterapkan sistem teknologi bangunan
pintar ( Smart Building System / Intellegent Building system ).
Sehingga semua ruang dan fasilitas yang ada di bangunan ini akan
saling terintegrasi dan dengan diterapkannya teknologi bangunan
pintar ini pada ICT Technopark, diharapkan mampu menekan biaya
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operasional dari bangunan ini serta memudahkan manajemen
fasilitas.

5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan
A. Pengertian Sistem Bangunan Pintar
Intelligent Building Management System (IBMS) adalah sebuah
sistem kontrol dan monitor yang digunakan pada sebuah bangunan
atau gedung yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua sistem
yang ada pada bangunan tersebut seperti, sistem pendingin ruangan,
pencahayaan, keamanan, tranportasi vertikal dan sebagainya (Albert
Ting-pat So dan Wai Lok Chan, p2). IBMS tidak hanya dapat
memonitor seluruh sistem elektronik yang ada, tetapi juga dapat
mengendalikan

dan

mengatur

sistem-sistem

sehingga

dapat

mengoptimalkan efisiensi kerja operator.
Sedangkan dalam bukunya mengenai sistem bangunan pintar,
“Smart Building System for Architect, Owners, and Builders” James
Sinopoli menerangkan bahwa Sistem bangunan pintar melibatkan
pemasangan dan penggunaan teknolgi yang canggih / advanced,
terpadu dan terintegrasi. Sistem ini meliputi otomasi bangunan( BAS
), Life safety, telekomunikasi, sistem penggunaan( User system ), dan
sistem manajemen fasilitas.
Kemudian Shengwei wang dalam bukunya “Intelligent Buildings
and Automation”, Shengwei Wang membaginya ke dalam 3 kategori
yang terdiri dari :
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➢ Performance Based Definitions
Dengan mengoptimalkan performa bangunan yang dibuat.
untuk efisiensi llngkungan dan pada saat itu juga mampu
menggunakan dan mengatur sumber energi bangunan dan
meminimalkan life cost perangkal dan utilitas bangunan. Smart
building menyediakan efisiensi tinggi, kenyamanan dan
kesesuaian dengan lingkungan dengan
penerapan struktur,

mengoptimalkan

sistem, servis dan manajernen. Smart

building juga harus mampu beradaptasi dan memberikan
respon cepat dalam berbagai perubahan kondisi internal
maupun external dan dalam menghadapi tuntutan users.
➢ Services Based Definitions
Dalam

tujuan

utamanya

bangunan

harus

mampu

menyediakan kualitas servis bagi user. Japanese intelligent
Building institute (JIBI) mendefinisikan smart building atau
intelligent building adalah sebuah bangunan dengan fungsi
servis

komunikasi.

otomatisasi

bangunan

dan

mampu

menyesuaikan dengan aktivitas user. Di Jepang 4 aspek
layanan servis dlbagi rnenjadi 4 sesuai dengan key issue smart
buiiding, yaitu :
1. Layanan dalam menerima dan menghubungkan informasi
serta mendukung efisiensi kontrol manajemen
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2. Menjamin kepuasan dan kenyamanan user yang bekerja
atau berada di dalamnya
3. Merasionalkan manajernen bangunan dalam menyediakan
layanan administrasi yang murah.
4. Perubahan yang cepat, ﬂeksibel dan ekonomis dalam
responnya terhadap sosiologi lingkungan, komplektivitas dan
bermacam-macamnya tuntutan pekerjaan serta strategi
bisnis.
➢ System Based Definitions
Smart building harus memiliki sebuah teknologi dan sistem
teknologi yang digabungkan. Chinese intelligent Building Design
Standard mengeluarkan standart yang harus dimiliki smart building,
yaitu

menyediakan

otomatisasi

bangunan.

sistem

jaringan

komunikasi, optimalisasi integrasi komposisi dalam struktur, sistem,
servis, manajemen dalam menyediakan efisiensi tinggi, kenyamanan
dan ketenangan bagi users.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bangunan smart
building atau intelligent building haruslah memenuhi aspek-aspek
perancangan seperti:
-

Menyediakan informasi dan mengoptimalkan performa building
system dan fasilitas.

-

Aktif dalam memonitor dan mendeteksi kesalahan dan
kekurangan dalam building systems.

260

-

Mengintegrasikan sistem untuk dalam kegiatan bisnis, realtime
report dan manajemen operasi utilitas, energi, dan kenyamanan
users.

-

Menggabungkan tools, teknologi, sumber energi dan layanan
dalam mengkontribusikan konservasi energi dan suistanability
atau keberlanjutan lingkungan.
IBMS memiliki beberapa komponen didalamnya seperti:

-

Automatic On/Off Switching of plant untuk menyalakan atau
mematikan sebuah komponen seperti AC, lampu, listrik, dll yang
dapat diatur berdasarkan waktu, jenis hari (libur/akhir minggu),
dan keadaan lingkungan. Kemudian adalah Monitoring of plant
status and environmental condition berfungsi untuk memberikan
alarm jika sebuah sistem terjadi kegagalan sebuah fungsi.

-

Energy Conservation Tool sebuah komponen yang dapat
mengurangi penggunaan energi dan dapat mengurangi dampak
buruk terhadap lingkungan. Building Services Management Tool,
fungsi dari komponen ini adalah member ikan catatan-catatan
pemakaian dari sebuah komponen sehingga dapat memberikan
informasi mengenai tindakan yang akan dilanjutkan dan ongkos
biaya dari total pemakaian.

-

Remote Monitoring Capabilities merupakan kemampuan
sebuah IBMS untuk melaksanakan monitoring

dari

dan kontrol

secara terpusat, contoh dari sebuah tempat kita dapat mengetahui
temperatur sebuah ruangan, KWh Meter dari sebuah lantai, dan
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lampu yang masih menyala untuk memberitahukan seberapa baik
komponen gedung tersebut masih bekerja. Fault Detection Tool
yaitu sebuah komponen dimana dapat memberitahukan status
dari komponen tersebut jika masih berfungsi dengan baik atau
tidak.
Beberapa Keuntungan dari IBMS tidak hanya bagi 1 pihak (Pihak
gedung) saja, tapi bisa ke berbagai pihak seperti :
1. Pemilik Gedung Technopark : Meningkatnya harga sewa, dapat
dengan mudah mengubah kegunaan sebuah bangunan, Pembiayaan
diberikan kepada penyewa fasilitas.
2. Bagian Fasilitas (ME dan BM ) : dapat mengontrol dari pusat, biaya
operasional yang rendah, Penggunaan sumber daya dan servis
gedung dapat dilakukan secara optimal, Produktifitas yang tinggi.
3. Penyewa fasilitas : Dapat mengeset target penggunaan konsumsi
energi, dapat mengatur dari kondisi kenyamanan secara internal,
meningkatkan produktifitas dari staff.

B. Prinsip kerja IBMS

Dalam gedung yang terintegrasi dengan IBMS maka terdapat banyak
peralatan yang harus saling berkomunikasi, oleh karena itu diperlukan
suatu protokol yang berfungsi untuk mengkomunikasikan suatu alat
dengan alat yang lain. Protokol yang dipakai ada banyak seperti
ModBus, BacNet, LonWorks dan lain – lain.
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-

ModBus Protocol adalah sebuah Communication Protocol, yang
diterbitkan pada tahun 1979 yang digunakan dengan PLC
(Programming Logic Controller), dan menjadi sebuah standar
dalam protokol komunikasi industri. ModBus memungkinkan untuk
komunikasi antara banyak perangkat yang terhubung ke sebuah
jaringan yang sama contoh : Untuk sebuah sistem untuk
mengukur suhu kemudian mengkomunikasikan hasilnya dengan
komputer. Modbus biasanya digunakan dalam pengawasan
bersama dengan RTU dan SCADA.

-

BacNet merupakan singkatan dari Building Automation and
Control Networks. Bacnet didesain untuk mengijinkan komunikasi
dari building automation, dan control system untuk aplikasi seperti
pemanas, AC, KWH, lampu, fire detection, dll. Jadi BacNet
mendukung mekanisme pertukaran informasi antara komponen
dengan komputer.

-

VRV atau Variable Refrigerant Volume yang artinya sistem kerja
refrigerant yang berubah-ubah. VRV system adalah sebuah
teknologi yang sudah dilengkapi dengan CPU dan kompresor
inverter dan sudah terbukti lebih unggul dan handal, meningkatkan
efisiensi energi, lebigh unggul dibandingkan sistem AC lama
seperti AC Sentral, AC Split, atau AC Split Duct.

-

BAS

atau

Building

Automation

System

adalah

sebuah

pemrograman, komputerisasi, intelligent network dari peralatan
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elektronik yang memonitor dan mengontrol sistem mekanis dan
sistem penerangan dalam sebuah gedung.

C. SCADA sebagai inti dari IBMS

SCADA (Supervisory Control and Data

Acquisition) adalah

sebuah sistem komputer yang mengontrol proses industri, proses
infrastruktur, proses fasilitas (David Bailey and Edwin Wright, p12).
SCADA merupakan inti dari IBMS. SCADA sebenarnya bukan
ditujukan untuk IBMS, tapi biasanya ditujukan untuk pabrik-pabrik,
pertambangan, kilang minyak, dll. Tapi saat sekarang ini SCADA
diterapkan untuk mengontrol sebuah gedung. SCADA memiliki
beberapa komponen utama seperti :
1. HMI (Human Machine Interface) yaitu komponen untuk menampilkan
data kepada user.
2. Supervisory System yaitu komponen untuk mengambil data dan
memberikan perintah terhadap suatu proses dari komponen.
3. RTU (Remote Terminal Unit) yaitu komponen yang bertujuan untuk
menghubungkan dari sebuah sensor terhadap sebuah proses dari
komponen.
4. Menurut Capiel (1982) PLC (Programmable Logic Controller)
merupakan sebuah perintah – perintah yang berbentuk code yang
diinput ke sebuah alat.
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RTU dan PLC biasanya hanya salah satu yang digunakan, dan untuk
sekarang ini yang banyak digunakan adalah PLC karena PLC lebih
mudah untuk dikelola, dikonfigurasi, lebih ekonomis, fleksibel dalam
mengirim data ke Supervisory System.

265

5.2.2 Kemungkinan Penerapan Desain

Diagram 5. 1 Skema Penerapan Teknologi Bangunan Pintar
Sumber : Analisa Pribadi
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A. Building Automation System ( BAS )
➢ Ventilation, Air Conditioning ( AC ), Lighting, Robot Pembersih
Sistem pendingin ruangan dan lampu penerangan merupakan
peralatan yang paling boros, yaitu dapat menghabiskan 90% dari total
energi yang dikonsumsi oleh sebuah gedung, terutama AC.sehingga
untuk menekan biaya operasional sistem AC serta lampu perlu diterapkan
teknologi bangunan pintar. Dan untuk maintenance dari bangunan, maka
akan diterapkan pula teknologi robotik untuk membersihkan lantai serta
fasad dari bangunan.
Pada sistem ini, IBMS dapat memonitor hal-hal berikut ini:
Air Conditioning & HVAC :
-

Keadaan menyala atau mati
Temperatur
Humidity / Kelembaban
Tekanan
Flow atau aliran
Memonitor Valve dan volume damper
Status thermostat
Setpoint

Lighting :
-

Keadaan menyala atau mati
Kondisi lampu

Drone / Robot pembersih :
-

Keadaan menyala atau mati
Lokasi yang harus dibersihkan
Lokasi beroperasi

Dan hal-hal berikut ini sebagai alarm points:
-

Alarm Sign
Filter Alarm
Mal Function Error
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IBMS dapat mengendalikan hal-hal yang terdapat dalah sistem VRV
sebagai berikut:
-

Jadwal pemakaian
Menyalakan atau mematikan
Remote Operation Mode
IBMS Setpoint
Run Hour

Diagram 5. 2 Diagram penerapan pengaturan HVAC pada bangunan
Sumber : www.Fidelix.com

Diagram 5. 3 Diagram Penerapan Sistem bangunan pintar ( Lighting )
Sumber : www.Fidelix.com
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Diagram 5. 4 Diagram Penerapan SIstembangunan Pintar ( Drone )
Sumber : Analisa Pribadi, 2017

B. Telekomunikasi
Sistem telekomunikasi menggunakan jaringan telkom fiber
optik, yang sudah bisa mensuport Internet kecepatan tinggi, Jaringan
telepon, dan Tv berlangganan, semua jaringan ini kemudian dapat
dikendalikan melalui ruang kontrol bangunan pintar.
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
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bangunan atau kompleks bangunan untuk kepentingan mahasiswa,
dosen, maupun pengelola.

Pada sistem ini, IBMS dapat memonitor hal-hal berikut ini:
-

Keadaan menyala atau mati
Memonitor Kecepatan dan yang menggunakan Internet
Status internet

Dan hal-hal berikut ini sebagai alarm points:
-

Alarm Sign
Filter Alarm
Mal Function Error

IBMS dapat mengendalikan hal-hal yang terdapat dalah sistem VRV
sebagai berikut:
-

Menyalakan atau mematikan jaringan
Mengirim dan menerima data

Diagram 5. 5 Diagram penerapan sistem bangunan pintar ( jar.telekomunikasi )
Sumber : Analisa pribadi, 2017

C. Life Safety
Sistem keamanan kebakaran merupakan salah satu aspek yang
penting untuk diperhatikan pada sistem bangunan pintar / Smart building,
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sehingga pada saat terjadi kebakaran, akan memudahkan pengguna
bangunan untuk segera melakukan evakuasi serta mempermudah proses
evakuasi.
Pada sistem ini IBS akan memberikan alarm jika terjadi hal-hal
sebagai berikut:
-

Terdeteksi asap berlebih

-

Terdeteksi panas

-

Tombol alarm di tiap-tiap lantai ditekan

Pada sistem ini ruang kontrol bangunan pintar hanya dapat mengontrol
alarm untuk berhenti pada saat proses evakuasi telah selesai, selebihnya
pada sistem ini hanya mampu mendeteksi hal – hal yang berjalan tidak
secara normal.
Berikut merupakan skenario yang terjadi apabila terjadi kebakaran
Pada bangunan ICT Technopark ini :
1. Lift akan parkir ke lantai dasar.
2. Staircase Pressured Fan hidup, sehingga tangga darurat yang di
gunakan sebagai alur evakuasi bebas dari asap.
3. Access control akan membuka secara otomatis pintu-pintu yang
digunakan sebagai jalur evakuasi. Untuk beberapa ruangan khusus
akan terkunci dan tidak bisa di akses oleh siapapun dan ruangan
itu harus mempunyai daya tahan terhadap api lebih besar.
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4. Sound

system/public

address

akan membunyikan rekaman

evakuasi di setiap lantai.
5. Lighting Control akan mematikan lampu untuk

mengamankan

jalur listrik yang rawan terhadap api.
6. AC dan intake fan akan berhenti beroperasi, seluruh exhaust fan akan
beroperasi untuk membuang asap.
7. Seluruh kamera CCTV akan merekam dan menandai masa-masa
terjadinya fire alarm ini, sehingga pengelola gedung dapat memonitor
secara khusus bila ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan.
8. Apabila sistem ini menggunakan GSM modem, mereka bisa
mengirimkan sms/rekaman suara kepada nomor-nomor telepon
orang yang bertanggung jawab terhadap masalah ini.
9. Security System akan mengaktifkan daerah- daerah tertentu dan akan
merekam khusus kejadian-kejadian di masa alarm ini berlangsung.
10. Beberapa peralatan elektronik seperti BTS,server atau yang lain akan
mendapat informasi dari sistem sehingga mereka dapat merespon
tindakan proteksi (tergantung dari peralatan elektronik tersebut)
Bila sampai 30 menit atau 1 jam fire alarm masih berlangsung,
dimana terjadi api akan memicu fire sprinkler untuk menyemburkan air
karena fire sprinkler baru pecah bila ada api atau suhu ruang mencapai
68°C, dan hanya pecah di daerah yang terjadi kebakaran, maka flow
switch

dari hydrant akan

memberikan

informasi.

Maka

beberapa

tindakan dari sistem adalah :
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1. Sound system akan mengevakuasi di seluruh gedung dan akan
baru bisa di matikan secara manual bila kebakaran teratasi.
2. Seluruh Sistem Otomatis baru bisa dimatikan secara manual bila
kebakaran teratasi.

Diagram 5. 6 Diagram penerapan sistem bangunan pintar ( Life safety )
Sumber : Analisa pribadi, 2017

D. Security Management dan Users system
Pada perancangan IBMS di Gedung ICT Technopark, Security
Management System terdiri dari card access control, RFID dan Closed
Circuit Television (CCTV), dan Sistem parkir terintegrasi.
a. Card Access
Sistem ini merupakan salah satu bagian dari security management
system. Fungsinya adalah mencegah seseorang diluar pihak yang
berwenang dapat memasuki ruangan atau wilayah tertentu.
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b. RFID
Cara kerja RFID sama seperti dengan card access adalah dengan
mengidentifikasi dengan menggunakan perangkat interogasi juga
disebut sebagai reader atau master dan sebuah tag disebut sebagai
transponder atau slave yang menyimpan informasi kode indentifikasi
yang unik. Pertukaran data terjadi antara Reader dengan Tag dengan
menggunakan gelombang radio frekwensi dan tidak membutuhkan direct
line of sight atau tanpa harus secara fisik terlihat. Perangkat reader akan
mengirimkan sinyal kepada tag untuk
mengidentifikasi kode yang terkandung dalam tag tersebut. Kemudian
dikirimkan ke komputer. Kemudian oleh komputer sinyal tersebut
disimpan atau diadakan pencocokan di dalam database komputer untuk
pemrosesan lebih lanjut. RFID digunakan untuk kendaraan mobil yang
memasuki wilayah parkir.
c. CCTV
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Diagram 5. 7 Diagram penerapan sistem bangunan pintar ( sistem keamanan )
Sumber : Analisa pribadi, 2017

CCTV merupakan kepanjangan dari Closed Circuit Television. Yang
diartikan secara harfiah adalah jalur televisi tertutup, yang dalam
pengertiannya bahwa sebuah CCTV sistem bersifat tertutup dari
lingkungan umum, atau kata lain yang dapat mengakses CCTV sistem
tersebut adalah hanya bagian atau orang tertentu saja.
Sistem ini memiliki beberapa Network Attached Storage (NAS).
Satu buah NAS terdiri dari 16 serial ATA disk drive. Total kapasitas dari
satu buah NAS adalah 12 TeraByte. Kemudian juga terdapat dua buah
NVR. Satu buah NVR maksimal dapat memonitor 64 CCTV.
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d. Sistem Parkir
Di Gedung ICT Technopark sistem parkir dibagi menjadi dua bagian,
yang pertama adalah untuk pengguna dan yang kedua untuk tamu. Sistem
parkir untuk pengguna menggunakan RFID yang bekerja sama dengan
sistem keamanan melalui IBMS. Sedangkan sistem parkir untuk tamu
menggunakan tiket.
Alarm akan menyala jika terjadi hal-hal berikut:
-

Barrier rusak

-

Barrier dibuka secara manual

-

Kartu parkir macet

-

Go Offline

-

System Start-up

-

Barrier tidak dapat dibuka
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-

Barrier tidak dapat ditutup

Diagram 5. 8 Diagram penerapan sistem bangunan pintar ( sistem parkir )
Sumber : Analisa pribadi, 2017

E. Facility Monitoring
Pada sistem Facility monitoring, pada sistem ini ruang kontrol
bangunan pintar dapat mengkontrol penggunaan energi pada setiap lantai
dan ruang pada gedung serta penggunaan air pada setiap lantai pada
bangunan ICT Technopark , karena pada bangunan ini terdapat banyak
komputer

yang

apabila

menyala

secara

terus

menerus

dapat

mengakibatkan biaya opersional membengkak.
Pada sistem ini, IBMS dapat memonitor hal-hal berikut ini:
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Energi :

Air

-

Keadaan menyala atau mati pada setiap unit ruang

-

Penggunaan energi pada setiap ruang

-

Penggunaan energi pada setiap lantai

-

Penggunaan energi pada ruang luar dan utilitas

-

Penggunaan energi secara menyeluruh

:
-

Keadaan menyala atau mati pada setiap lantai

-

Penggunaan air pada setiap lantai

-

Penggunaan air pada ruang luar

-

Penggunaan air secara menyeluruh

Dan hal-hal berikut ini sebagai alarm points:
-

Alarm Sign

-

Konsleting

-

Air keran macet

-

Filter Alarm

-

Mal Function Error

IBMS dapat mengendalikan hal-hal yang terdapat dalah sistem VRV
sebagai berikut:
-

Jadwal pemakaian
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-

Menyalakan atau mematikan listrik pada setiap ruang, lantai,
menyeluruh

-

Menyalakan atau mematikan aliran air pada setiap lantai, ruang luar
dan menyeluruh

-

Menghidupkan generator dan mematikan generator

-

Remote Operation Mode

-

IBMS Setpoint

Diagram 5. 9 Diagram penerapan sistem bangunan pintar ( Manajemen energi )
Sumber : Analisa pribadi, 2017
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Diagram 5. 10 Diagram penerapan sistem bangunan pintar ( Manajemen air )
Sumber : Analisa pribadi, 2017

F. Penerapan Smart Material dan Solar photovoltaic pada desain
bangunan
Material Cerdas (smart material) didefinisikan sebagai material yang
mempunyai sifat bisa berubah atau diatur dengan menggunakan pengaruh
dari luar. Artinya, material pintar tersebut mampu menyesuaikan diri
terhadap

kondisi

luar

yang

mempengaruhinya.

selain

membuat

penyesuaian terhadap kondisi luar, namun juga dapat membuat desain dan
bentuk bangunan akan terlihat lebih menarik.
Beberapa bahan yang dikategorikan dalam material cerdas adalah :
1.

Bahan Piezoelectric adalah bahan yang menghasilkan

tegangan ketika tekanan diterapkan. Karena efek ini juga berlaku
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dalam cara yang sebaliknya, tegangan yang membentangi sampel
akan menghasilkan tekanan dalam sampel. Rancangan struktur
yang terbuat dari bahan-bahan ini dapat dibuat ditekuk, diperluas
atau kontrak ketika tegangan diterapkan
2. Bentuk memori paduan dan bentuk memori polimer adalah bahanbahan di mana deformasi besar dapat diinduksi dan dipulihkan
melalui perubahan suhu atau magnet perubahan (pseudoelasticity).
Hasil besar deformasi karena ke fase martensitic mengubah
3. Magnetostrictive bahan menunjukkan perubahan dalam bentuk di
bawah pengaruh medan magnet dan juga pameran perubahan
dalam magnetisasi mereka secara di bawah pengaruh mekanis
agnet.
4.Bentuk agnetic memori paduan adalah bahan yang mengubah
bentuk mereka dalam menanggapi perubahan signifikan dalam
medan magnet
5.pH-sensitif polimer adalah bahan yang mengubah volume ketika
perubahan pH media sekitarnya
6. Suhu-responsif polimer adalah bahan yang mengalami perubahan
pada suhu.
7.Bahan Photomechanical mengubah bentuk di bawah paparan
terhadap cahaya
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Permasalahan Dari Aspek Iklim
Dalam Karyono (2001) Secara klasik iklim tropis dibagi dua: tropis basah
dan tropis kering. De Wall membagi iklim tropis menjadi 10 klasifikasi
berdasarkan suhu harian rata-rata dan perbedaan antara suhu siang dan
malam. Dalam pengelompokan ini, hanya kota atau wilayah yang memiliki
suhu udara harian rata-rata 28oC atau lebih dimasukan dalam katagori iklim
tropis. Jakarta disebutkan sebagai masuk dalam kategori pertama, dengan
suhu rata-rata 28oC serta deviasi sekitar 7o, sementara kota-kota sejuk
seperti Bandung, Malang, Bukit Tinggi, Prapat, dan lainnya tidak masuk
dalam klasifikasi tropis yang dirumuskan oleh de Wall karena memiliki suhu
rata-rata harian yang lebih rendah.

Pemanfaatan Bidang Kaca sebagai respon serta membentuk ciri fisik
bangunan
Bidang kaca sebagai bagian dari selubung bangunan merupakan elemen
kontrol lingkungan, yang memodifikasi lingkungan luar/eksternal menjadi
lingkungan dalam/internal bangunan untuk kepentingan kenyamanan
penghuni. Givoni (1998) menyampaikan bahwa dalam hal kontrol
lingkungan, kaca dan elemen pembayangnya berpengaruh besar terhadap
penciptaan iklim dalam bangunan. Dalam hal ini, kaca memasukkan cahaya
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alami dan panas radiasi, disamping fungsi lain seperti konservasi energi
maupun penciptaan efek psikologis dalam pencahayaan.
Smart material dibutuhkan sebagai bagian dari smart building yang hemat
energi. Indonesia yang beriklim tropis lembab, berdasar klasifikasi
Thornthwaite dalam Tjasjono (1999), sepanjang tahun memperoleh
pencahayaan alami yang berlimpah belum termanfaatkan secara tepat
dalam perancangan bangunan yang ada. Sistem pasif penghematan energi
dalam pemanfaatan cahaya alami sering terabaikan.
Pendekatan secara teknis, lebih difokuskan pada kemajuan teknologi di
bidang utilitas bangunan. Titik berat nya pada penggunaan teknologi yang
memanfaatkan waktu edar matahari sepanjang hari, kelebihan panas di
daerah tropis ini menjadi potensi yang tinggi untuk mengolahnya menjadi
enerji. Aplikasinya penggunaan teknologi panel surya (Photovoltaic Panel),
yaitu sebuah panel, yang ditempatkan di bidang atap (Building Integrated
Photovotaics) yang dijadikan bagian dari bangunan. Energi panas yang
tersimpan oleh panel Surya ini diubah menjadi energi listrik yang
selanjutnya dapat digunakan untuk menyalakan alat-alat elektrikal,
pencahayaan buatan dan penghawaan buatan terutama pada penggunaan
malam hari. Pada siang hari sistim penghawaan dan pencahayaan lebih
difokuskan pada pendekatan alami (natural cooling and lighting).
Permasalahannya adalah pengadaan panel surya ini juga tidak murah.
Namun untuk jangka panjang Panel Surya ini sangat efektif untuk
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penghematan energi. Sedangkan pencayaan bisa dikombinasikan antara
pencahayaan alami dengan pemasangan kaca yang juga dapat mereduksi
panas, pencahayaan buatan, menggunakan lampu-lampu hemat energi
dapat dipertimbangan untuk pengurangan energy.
Dengan tingkat pencahayaan alami yang sangat tinggi di Indonesia, potensi
untuk bangunan yang hemat energi adalah dengan mengoptimalkan sinar
matahari sebagai sumber energi pada bangunan. Material cerdas yang
akan dipakai adalah penggunaan teknologi panel surya (Photovoltaic
Panel), yaitu sebuah panel, yang ditempatkan di bidang atap (Building
Integrated Photovotaics) yang dijadikan bagian dari bangunan. Energi
panas yang tersimpan oleh panel Surya ini diubah menjadi energi listrik
yang selanjutnya dapat digunakan untuk menyalakan alat-alat elektrikal,
pencahayaan buatan dan penghawaan buatan terutama pada penggunaan
malam hari. Meskipun demikian untuk mengurangi pemakaian system
penghawaan buatan pada ruangan maka pemanfaatan bidang kaca harus
terukur.
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