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Green Building UMY 
Dirancang Hemat Energi

YOGYAKARTA - Universitas M uhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) mendirikan bangunan baru yang akan 
digunakan sebagai gedung khusus admisi. Gedung yang 
dirancang tiga lantai ini direncanakan menjadi pusat kegiatan 
terkait penerimaan mahasiswa baru.

Pasalnya, gedung lama tak mampu menampung ribuan 
orang setiap pendaftaraan mahasiswa baru.

Kepala Biro Sumber Daya Aset, Bagus Soebandono ST 
MEng menjelaskan gedung baru memudahkan pendaftar 
mencari informasi tentang UMY. Lokasi lama yang terletak di 
gedung AR Fachruddin A hanya memiliki satu laboratorium 
komputer, dan juga satu tempat ujian.

‘’Ketika musim pendaftaran dibuka lokasi tersebut akan 
dipadati pendaftar, dan mengganggu akses ke rektorat juga 
biro lainnya. Dengan adanya gedung baru ini diharapkan 
dapat memusatkan kegiatan Biro Admisi serta memberikan 
ruang aktivitas yang leluasa bagi pendaftar,” tandas Bagus, 
kemarin.

Gedung baru Admisi merupakan green building pertama di 
UMY yang memiliki misi menjadi green campus. 
Bangunannya ramah lingkungan yang mampu mengkonser- 
vasi energi. Jadi koasumsi penggunaan eneigi tahunan untuk 
gedung tersebut akan lebih rendah juga efisien, dibandingkan 
dengan gedung yang sudah ada.

Menurut Bagus Gedung Admisi menerapkan empat hal 
yang dapat mengkonservasi energi, yaitu tata udara dengan 
menggunakan pendingin ruangan terpusat dengan teknologi 
VRV (Variable Refrigerant Volume), pencahayaan dengan 
mengunakan lampu LED, daur ulang limbah air, dan peng
gunaan kaca dengan emisi rendah.
Hemat Energi

Dosen Teknik Elektro Ir Agus Jamal MEng IPM yang 
merupakan bagian perencana gedung tersebut menjelaskan 
empat konsep yang diterapkan dalam pembangunan gedung. 
Tata udara gedung menggunakan air conditioner (AC) dengan 
teknologi VRV yang cerdas mampu mengatur aliran fluida 
untuk pendingin berdasarkan beban yang ada dalam ruangan.

Selain itu, coefficition of performance dari AC ini bahkan 
sampai pada angka empat, energi yang diperlukan untuk 
melakukan pendinginan lebih sedikit Ia juga menggunakan 
perangkat elektronik yang lebih hemat energi seperti lampu 
LED dan keran wastafel bersensor gerakan. Konsumsi energi 
gedung ramah lingkungan akan ldbih hemat dari gedung 
biasa, diperkirakan sebesar 40 watt per meter persegi.

Gedung Admisi ini mengaplikasikan sistem daur ulang 
untuk limbah air. Air dari penggunaan sehari-sehari seperti 
wastafel atau kamar mandi nantinya akan masuk ke Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (1PAL), output-nyd akan disaring lagi 
dan kemudian digunakan untuk flushing kloset toilet. 
Harapannya konsumsi air tanah yang akan digunakan dalam 
operasional gedung mampu ditekan.

‘’Untuk kaca gedung kami menggunakan kaca dengan 
emisi rendah yang tidak meneruskan sinar ultra violet sehing
ga suhu ruangan tidak ikut memanas di siang hari apabila cua
canya terik. Ini berimbas pada penggunaan energi untuk 
pendingin ruangan yang dapat dikurangi,” jelas Agus.(D19- 
45)
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