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Abstrak 
 
Peningkatan konsumsi dan eksploitasi SDA menimbulkan dampak negatif kerusakan lingkungan serta 
makin menipisnya ketersediaan energi tak terbarukan dan air bersih di alam. Untuk itu perlu adanya 
kesadaran yang mendukung konservasi lingkungan global, salah satu bentuknya adalah penerapan 
Green Building. Gedung Kantor Pengelola Bendungan Sei Gong adalah bangunan fungsi kantor di 
Batam dimana terdapat potensi alam yang dapat dioptimalkan dan kendala iklim tropis basah yang 
dapat diantisipasi, baik melalui teknik pasif dan aktif melalui konsep Green Building.Pada penelitian 
ini akan dianalisis bagaimana penerapan sistem ventilasi pada bangunan baik alami maupun 
mekanis, apakah dapat menghasilkan kenyamanan termal serta mendukung penghematan energi 
operasional bangunan dan perolehan IAQ yang baik. Metoda analisis kuantitatif dilakukan 
berdasarkan data cuaca di lapangan untuk menghitung Air Flow dan ACH, persentase luas bukaan 
terhadap luas fasad, OTTV, jumlah IU dan OU sistem AC, serta simulasi model menggunakan maket 
terskala dan software komputer Autodesk CFD Simmulation. Metoda analisis kualitatif berupa kajian 
atas solusi teknik pasif dan teknik aktif meliputi sistem ventilasi, desain selubung bangunan dan 
sistem penerangan untuk reduksi beban termal, pemilihan sistem AC, zonasi termal, serta desain 
ruang utilitas sistem AC. 
 
Kata kunci: green building, sistem ventilasi alami dan mekanis, reduksi beban termal, kontrol 
polutan, kontrol konsumsi energi 
 
1. Pendahuluan  
Dengan adanya pertumbuhan populasi penduduk serta kemajuan iptek, terjadi peningkatan konsumsi 
dan eksploitasi SDA. Dampak negatif yang timbul selain kerusakan dan pencemaran lingkungan 
adalah makin menipisnya ketersediaan SDA meliputi energi tak terbarukan (menuju krisis energi), 
material, dan air bersih. Untuk itu diperlukan kesadaran untuk mendukung konservasi lingkungan 
global, salah satu bentuknya adalah penerapan Green Building dimana melalui solusi desain yang 
tepat baik teknik pasif maupun teknik aktif, dilakukan penghematan energi operasional bangunan. 

Gedung Kantor Pengelola Bendungan Sei Gong adalah bangunan fungsi kantor yang terletak di Batam 
dimana terdapat potensi angin dan cahaya berlimpah, tetapi dengan lokasinya di daerah beriklim tropis 
panas lembap maka memiliki kendala paparan radiasi matahari tinggi sehingga suhu dan kelembaban 
udaranya tinggi, yang dampaknya penggunaan energi operasional untuk pengkondisian udara buatan 
menjadi tinggi. Dengan kasus bangunan yang sama, penelitian sebelumnya menganalisis selubung 
bangunan ditinjau dari aspek Green Building. Pada penelitian ini akan dianalisis desain sistem 
ventilasi alami dan mekanis/ pengkondisian udara menggunakan AC, apakah menghasilkan 
kenyamanan termal dan Indoor Air Quality (IAQ) yang baik, yang juga ditinjau dari aspek Green 
Building. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pilot project. Dalam perencanaan 
bangunan kantor berlantai rendah yang menerapkan Green Building, dimana energi operasional 
bangunan dapat direduksi dan mendukung pelestarian lingkungan.. 
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2. Metodologi  
Penelitian difokuskan pada ruang dalam yaitu area utama/ kerja (bukan area servis) pada Lantai 1 dan 
Lantai 2. Metoda analisis yang digunakan kuantitatif maupun kualitatif. Metoda analisis kuantitatif 
yang diterapkan menggunakan data cuaca Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 
wilayah Batam, perhitungan, dan simulasi model. Kecepatan angin BMKG yang digunakan adalah 
kecepatan rata-rata dan kecepatan angin terbesar pada site dengan arah yang paling banyak terjadi/ 
prevailing wind tahun 2014 s/d 2016 (data tahun 2017 dan 2018 tidak tersedia). 
Perhitungan meliputi air flow/ laju udara dan Air Changes per Hour (ACH)/ pergantian udara per jam, 
menggunakan data luas inlet, kecepatan udara/ angin, dan volume ruang, serta efektifitas bukaan 
udara, sehinga dapat diketahui apakah desain sistem ventilasi alami mendukung perolehan 
kenyamanan termal dalam ruang atau tidak. Simulasi model mencakup model maket terskala untuk 
simulasi di laboratorium terowongan angin maupun model digital 3 dimensi untuk simulasi 
menggunakan software komputer Autodesk Flow Design, sehingga dapat diketahui pola pergerakan 
udara yang mempengaruhi perolehan kenyamanan termal dalam bangunan. Metoda analisis kualitatif 
meliputi kajian penerapan strategi Green Building atas solusi desain baik teknik pasif maupun aktif 
terkait rancangan ventilasi dan pengkondisian udara yang diterapkan pada bangunan. 
 
3. Hasil dan Diskusi 
3.1 Data Bangunan 
Lokasi bangunan di tepi muara sungai dan punggung/ kaki bukit dengan elevasi 12 m dpl, dan kondisi 
site sudah terbuka/ atau sudah dilakukan pematangan tanah dan diratakan, sedangkan di sekitarnya 
masih alami. Denah bangunan berbentuk U dengan orientasi massa miring sekitar 15  dari Utara 
berlawanan arah jarum jam. 

 

 

 

 
 

 
Gambar 1 Bird eye view depan Gambar 2 Bird eye view belakang 

 

3.2. Ventilasi Alami dan Mekanis 

Sistem ventilasi alami adalah komponen bangunan yang mendukung terjadinya proses ventilasi atau 
pergantian udara dalam ruang, sedangkan sistem ventilasi mekanis adalah sistem ventilasi 
menggunakan bantuan peralatan mekanis seperti kipas dan mesin AC, dan merupakan alternatif bila 
penerapan teknik pasif masih belum dapat menghasilkan kenyamanan termal [1]. Kecepatan angin 
rata-rata dari Utara 1,75 m/det (2014), 1,40 m/det (2015), dan 1,12 m/det (2016). Kecepatan angin 
rata-rata dari Tenggara 1,84 m/det (2014), 1,70 m/det (2015), dan data 2016 tidak tersedia. 
Berdasarkan prediksi pola arah gerak udara yang terjadi baik dari arah Utara maupun Tenggara pada 
Lantai 1 dan Lantai 2, maka pada semua ruang yang digunakan untuk aktifitas utama pengguna 
(kecuali Ruang AV/ Multimedia yang menggunakan AC), jalur sirkulasi antara inlet dan outlet sudah 
baik dimana tidak terputus (lihat Gbr. 3 s/d 6). Hasil yang sama terlihat dari simulasi menggunakan 
Wind Tunnel dan Autodesk Flow Design (lihat Gbr. 7 s/d 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gambar 3 Arah angin Lantai 1,dengan                                       Gambar 4 Arah angin Lantai 2,                                                       

prevailing wind dari Utara mengalami reduksi                      prevailing wind dari Utara mengalami reduksi 
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               Gambar 5 Arah angin Lantai 1 dengan                                Gambar 6 Arah angin Lantai 2, dengan 
         prevailing wind dari Tenggara mengalami reduksi            prevailing wind dari Tenggara mengalami reduksi                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
      Gambar 7 Pola pergerakan udara pada Lantai 1,                  Gambar 8 Pola pergerakan udara pada Lantai 1 
          angin dari Utara, menggunakan Flow Design                angin dari Tenggara, menggunakan Flow Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
        Gambar 9 Pola pergerakan udara pada Lantai 2,                 Gambar 10 Pola pergerakan udara pada Lantai 2 
         angin dari Utara, menggunakan Flow Design                angin dari Tenggara, menggunakan Flow Design 
 
3.3. Air Flow dan ACH 
Bukaan udara inlet dan outlet yang dianalisis pada seluruh fasad bangunan berupa jendela tipe 
Casement Top Hung pada bagian bawah fasad berdimensi 0,90 m x 0,90 m, dan lubang angin tipe 
Louvre berdimensi 0,90 m x 0,88 m pada bagian atasnya dengan lubang kisi-kisi 50% (lihat Gbr. 15). 
Lubang di atas partisi pada Lantai 2 antara Ruang Kerja Staf + Pantry dengan Ruang Instrument, 
Ruang Rapat, dan Ruang Pemimpin Kantor berupa lubang tanpa kaca ataupun kisi-kisi dengan tinggi 
lubang 1,00 m. Di antara dan Ruang Staf dan Pantry terdapat partisi dari lantai hingga plafon, dan 
membentuk jalur sirkulasi selebar 3 m. Luas bukaan untuk perhitungan air flow dan ACH adalah luas 
fisik dikalikan faktor efisiensi dalam mengalirkan udara. Bukaan bagian bawah tipe Casement Top 
Hung memiliki efisiensi 75% sedangkan bagian atas tipe Louvre diasumsikan 50%. 

Untuk perhitungan air flow dan ACH, dilakukan reduksi kecepatan angin, karena arah angin tidak 
frontal tegak lurus bukaan dan mengalami pembelokan di dalam ruang. Dengan asumsi bila arah angin 
tegak lurus bukaan kecepatan geraknya 100% dan saat arah angin sejajar bukaan kecepatan geraknya 
0%, maka diasumsikan terjadi reduksi sesuai kemiringan arah angin terhadap bukaan masing-masing 
dan sesuai pembelokan yang terjadi masing-masing (lihat Gbr. 3 s/d 6). Terkait desain bangunan, 
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dilakukan lagi reduksi air flow sebesar 30% pada grid Tangga Sirkulasi (angin terhalang bordes dan 
jalur sirkulasi hanya sebesar anak tangga), dan 50% pada grid dimana terdapat secondary skin. 

 

 
     Gambar 11 Lubang di atas partisi dan jalur                                           Gambar 12 Secondary skin 
     sirkulasi udara antara Ruang Staf dan Pantry                                   pada dinding kanan dan kiri Lantai 2 

 
Terkait keberadaaan penghalang, terdapat kondisi ideal dan kondisi real. Kondisi ideal adalah 
dimana pada site tidak terdapat penghalang bangunan lain dan vegetasi, serta ruang di dalam 
bangunan masih kosong belum terisi furnitur dan belum ada pengguna, sedangkan kondisi real 
terjadi sebaliknya. Pada kondisi real, air flow diasumsikan mengalami reduksi 25% (50 % karena 
penghalang pada site dikalikan 50% penghalang di dalam ruang). 
Air flow adalah laju udara, yaitu jumlah unit udara per satuan waktu yang melewati sistem ventilasi. 
Rumus air flow = Q = 0,5682 Av [2] (1) 
Air Changes per Hour (ACH) adalah jumlah pergantian udara yang terjadi dalam waktu 1 jam di 
suatu ruang.  
Rumus ACH = 60Q/V [2] (2) 
Berdasarkan luas ruang, volume ruang, dan jumlah pengguna masing-masing ruang, maka dengan 
data kecepatan angin yang telah direduksi, dilakukan perhitungan air flow dan ACH, lalu hasilnya 
dibandingkan dengan standar apakah memenuhi syarat atau tidak. 
 
3.4. Reduksi Beban Pendinginan AC  
Reduksi beban eksternal berdasarkan material selubung bangunan yang dominan pada Lantai 1 dan 
Lantai 2. OTTV yang terjadi tidak melebihi batas 45 Watt/m2 [3]. Reduksi beban internal dari 
sistem penerangan dengan efikasi tinggi dimana efisien mengkonversi energi listrik menjadi energi 
cahaya (bukan energi panas). 
 

 
  Gambar 13 Massa Lantai 1 setback terhadap              Gambar 14 Pembayangan pada fasad Lantai 1 melalui  
         secondary skin pada Lantai 2                                      setback  terhadap secondary skin pada Lantai 2 
 

Dinding eksterior menggunakan bata ringan kelas 1 tebal 100 mm dicat warna putih tidak mengkilap. 
Pada fasad Lantai 2 samping kiri dan kanan terdapat secondary skin GRC Kerawang tebal 3 s/d 5 cm 
warna coklat muda, yang secara teknis berfungsi sebagai filter radiasi panas matahari. Pada fasad 
dimana terdapat bukaan, bagian selain kaca dan louvre ditutup ACP tebal 4 mm dengan jarak 
pemasangan 20 cm dari dinding dan diusulkan menggunakan lapisan insulasi termal. Kaca diusulkan 
menggunakan jenis STOPSOL New Silver Blue Green 8 mm #1, dengan warna yang mewakili 
sebagai kantor pengelola bendungn. Atap miring menggunakan metal zincalume + lapisan insulasi 



 
 
 
 
 

A-11 
 

termal tebal 10 cm, dan atap datar terbuat dari dak beton tebal 15 cm. Gubahan massa lantai 1 setback 
sehingga mendapat pembayangan dari secondary skin Lantai 2. 

Berdasarkan material fasad ini, dilakukan perhitungan OTTV dengan asumsi kondisi kota sama 
dengan Jakarta. Luas bangunan Kantor Pengelola Bendungan Sei Gong ini 1.586,35 m2. OTTV tidak 
disyaratkan untuk bangunan dengan luas kurang dari 5.000 m2, tetapi dalam penelitian ini akan tetap 
dihitung, dengan hasil 46,31 Watt/m2 sedikit lebih besar dari batas maksimal sesuai standar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 Detil fasad 

Tabel 1 Hasil perhitungan OTTV dengan asumsi lokasi kota Jakarta 

No Side 

Konduksi 
Melalui 
Dinding 

Konduksi 
Melalui 
Bukaan 

Radiasi 
melalui 
Bukaan 

Total 
Total Area 

Fasad 
OTTV 

Watt Watt Watt Watt m2 Watt/m2 

A B C 
D = A + B 

+ C 
E D / E 

1 UTARA 1,228.74 4,652.64 11,628.86 17,510.24 361.92 48.38 
2 TIMUR LAUT - - - - - - 
3 TIMUR 1,332.36 5,209.92 10,859.79 17,402.07 398.46 43.67 
4 TENGGARA - - - - - - 
5 SELATAN 1,268.42 4,458.24 8,048.36 13,775.02 361.92 38.06 
6 BARAT DAYA - - - - - - 
7 BARAT 890.69 2,332.80 10,550.09 13,773.58 226.44 60.83 
8 BARAT LAUT - - - - - - 

    4,720.21 16,653.60 41,087.10 62,460.91 1,348.74 46.31 
    TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
                

            MEMENUHI TIDAK             PERSYARATAN 

 

Lampu yang digunakan harus hemat energi dengan efikasi tinggi minimal 75 lumen/Watt [4], selain 
itu harus memiliki Colour Temperature dan Colot Rendering yang baik sehingga mendukung 
kenyamanan visual. Diusulkan jenis lampu yaitu Master TL-D Eco, Master TL-D Super 80, Master 
TL 5 HO, Master TL 5 HO ECO, Master TL 5 HE, Master TL 5 HE ECO, serta LEC Tube [4] . 

3.5. Pemilihan Sistem AC 

Sistem AC digunakan bila penghawaan alami sudah tidak mendukung perolehan kenyamanan termal, 
dan dipilih sesuai tipe dan luas bangunan serta layout ruang dalam, untuk dioperasikan hanya pada 
area kerja (bukan servis). Dengan fungsi kantor privat yang luas totalnya 1.586.35 m2, beroperasi 08.0 
-17.00, dan jumlah karyawan sekitar 10 orang, maka diusulkan menggunakan sistem sentral air to air 
VRV. 

Untuk mencapai kinerja AC yang efisien, dilakukan 7 zonasi termal berdasarkan kelompok pemakaian 
(4 Normal/ rutin dan 3 Temporer/ pada hari tertentu) yang mengindikasikan beban pendinginan. Pada 
setiap zona terpasang Thermostat minimal 1 buah sebagai sensor suhu agar AC bekerja dengan efisien 
untuk menghasilkan suhu ruang dalam 25 oC + 1 oC. 
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Luas ruang terbesar dari semua kelompok hanya 532,25 m2, maka diusulkan menggunakan VRV Seri 
A dengan Outdoor Unit tipe Double Outdoor Unit model RXQ30AMYM kapasitas pendinginan 
maksimal 30 PK dan dapat terhubung dengan maksimal 48 Indoor Unit. COP sistem VRV ini 4,09 
pada kondisi full load 100% [5]. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan OU 4 buah dengan 

kapasitas pendinginan total 120 PK. Alokasinya harus strategis terkait batas jarak tempuh pipa sesuai 
standar, sehingga diusulkan di atap datar Lobby Lantai 2 grid 3-4_E-F dan 5-6_E-F, dengan masing-
masing luas termasuk jarak bebas minimal 15 m2. Diusulkan Indoor Unit yang dipilih adalah Ceiling 
Mounted Cassette model FXFSQ25AVM dengan kapasitas pendinginan per unit 3,8 PK yang 
dilengkapi sensor gerak dan sensor suhu [5]. Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan IU 30 buah 
dengan beban pendinginan maksimal 144 PK. 

 

 

 

 

Gambar. 16 Outdoor Unit AC       Gambar 17 Indoor Unit AC VRV            Gambar 18 Lokasi OU AC sistem  
VRV tipe Double Outdoor Unit          Ceiling Mounted Cassette               VRV di atap datar Lobby Lantai 2               

model RXQ30AMYM                         model FXFSQ25AVM 
 

4.Kesimpulan 

Lokasi inlet dan outlet sudah baik, dimana semua ruang yang digunakan untuk aktifitas utama 
pengguna memiliki bukaan udara untuk mendukung sistem ventilasi alami. Dengan dimensi yang ada, 
sistem ventilasi alami pada bangunan dari inlet, jalur sirkulasi, hingga outlet, mengasilkan aliran udara 
yang tidak terputus, hal ini mendukung terjadinya cross ventilation dan aliran udara dengan arah 
geraknya semerata mungkin, sehingga dapat menghasilkan kenyamanan termal dan mendukung 
penghematan energi operasional bangunan dari sistem pengkondisian udara AC. 

Berdasarkan hasil perhitungan, air flow semua ruang memenuhi syarat baik untuk angin dari Utara 
maupun Tenggara. Air flow yang memenuhi syarat kenyamanan termal tidak menjamin ACH yang 
terjadi pun pasti memenuhi syarat tersebut, maka untuk mengantisipasinya digunakan AC.Hasil 
perhitungan OTTV masih belum memenuhi syarat maksimal 45Watt/m2. OTTV dihitung dengan 
kondisi kaca tidak ditutupi secondary skin. Diharapkan dengan adanya filter panas dari secondary skin 
maka OTTV yang terjadi dapat memenuhi syarat untuk mendukung reduksi beban eksternal yang 
berdampak pada penghematan energi operasional bangunan. 

Sistem VRV dengan fitur VRT dan VAV dapat diterapkan pada beban pendinginan sedang dan kecil, 
output suhu setiap Indoor Unitnya dapat diatur secara manual menggunakan remote control. Selain itu 
kinerja Outdoor Unitnya dapat menyesuaikan dengan beban pendinginan yang berkurang atau 
berlebih (over loaded) sehingga mendukung penghematan energi operasional bangunan.. Jumlah OU 4 
buah dan IU ini sudah OK, karena dari total IU tidak melebihi kapasitas pendinginan total OU 120 
PK. Semua perhitungan jarak untuk pemipaan baik vertikal maupun horizontal, vertikal antara OU ke 
IU terjauh, dan antara IU ke IU terjauh memenuhi syarat tidak melebihi batasan jarak sehingga 
mendukung kinerja AC yang efektif dan efisien. 
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