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►  KONSEP BANGUNAN HIJAU \ /

UMY Bangun Gedung 
Ramah Lingkungan

BANTUL—Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) membangun sebuah gedung baru dengan konsep 
ramah lingkungan. Gedung berlantai tiga ini direncanakan 
akan menjadi Biro Admisi dan menjadi pusat penerimaan 
mahasiswa baru (PMB).

Kepala Biro Sumber Daya Aset UMY, Bagus Soebandono l 
menjelaskan gedung khusus admisi akan memudahkan 1 
masyarakat yang ingin mendaftar atau mencari informasi 
tentang UMY. Selama ini admisi masih menggunakan 
Gedung AR Fachruddin A dan satu laboratorium komputer ■
sebagai tempat ujian PMB. Saat musim pendaftaran dibuka, 
lokasi tersebut dipadati pendaftar sehingga mengganggu 
akses ke rektorat dan biro lainnya.

"Selain itu juga, orang akan langsung tahu bila ingin 
mencari informasi tentang UMY, bisa langsung menuju ke 
gedung Biro Admisi," ujarnya dalam rilis kepada Harian 
Jogja, Rabu (4/10).

Menurut dia, gedung ini akan menjadi green building 
pertama di UMY. Maksud dari bangunan hijau yaitu gedung 

* ramah lingkungan yang mampu mengkonservasi energi 
sehingga konsumsi penggunaan energi tahunan lebih 
rendah dibandingkan dengan gedung yang ada saat ini.

. Dalam perencanaan gedung itu dapat mengkonservasi 
energi, seperti tata udara dengan mengunakan pendingin 
ruangan terpusat dengan teknologi variable refrigerant 
volume (VRV), pencahayaan dengan mengunakan lampu 
LED, daur ulang limbah air dan penggunaan kaca dengan 
emisi rendah.

Perencana Gedung yang juga Dosen Teknik Elektro 
UMY Agus Jamal menambahkan untuk tata udara gedung 
ini akan menggunakan AC dengan teknologi VRV. AC 
cerdas ini mampu mengatur aliran fluida untuk pendingin 
berdasarkan beban yang ada dalam ruangan. Selain itu 
energi AC yang diperlukan untuk melakukan pendinginan 
lebih sedikit dari yang seharusnya diperlukan.

"Kami juga menggunakan perangkat elektronik yang lebih 
hemat energi seperti lampu LED dan kran wastafel bersensor 
gerakan. Konsumsi energi dari gedung ramah lingkungan 
ini akan lebih hemat dari gedung biasa, diperkirakan 
sebesar 40 watt per meter persegi," terang Agus.

Gedung juga akan menerapkan sistem daur ulang untuk 
limbah air. Air dari penggunaan sehari-sehari dari gedung 
ini seperti wastafel atau kamar mandi nantinya akan masuk 
ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), output-nya akan 
disaring kemudian digunakan untuk flushing kloset toilet. 
"Harapannya konsumsi air tanah yang akan digunakan 
dalam operasional gedung akan mampu ditekan," kata dia.

Gedung ini dirancang untuk mampu menghemat energi 
dan meminimalkan limbah. Kaca gedung menggunakan 
kaca dengan emisi rendah yang tidak meneruskan sinar 
ultra violet, sehingga suhu ruangan tidak ikut memanas 
di siang hari apabila cuacanya terik. Sehingga hak itu 
berdampak pada penggunaan energi untuk pendingin 
ruangan yang akan dapat rjjkurangi. (Sunartono/*)


