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Laju konsumsi energi tidak sebanding dengan persediaan energi, oleh karena itu perlu adanya 
penghematan. Pemakaian energi listrik pada gedung untuk pemakaian AC mencapai 60% dari 
total energi, untuk itu perlu penghematan dengan jalan perencanaan yang baik  pada sistem 
tata udara. Besarnya panas dalam gedung terdiri dari beban panas eksternal dan internal, 
besarnya panas ini yang harus dipikul oleh beban pendinginan. Penelitian dilakukan pada 
gedung Graha Galaxy dengan meninjau besarnya beban pendinginan dan OTTV berdasarkan 
SNI 03-6389-2000 dan SNI 03-6572-2001. Data yang digunakan berupa gambar proyek, data 
meteorologi, foto dan survey. Hasil penelitian ini bahwa nilai OTTV adalah 56,55 watt/m2, 
beban panas eksternal lebih besar daripada beban panas internal, besarnya nilai OTTV lebih 
besar dari nilai RTTV,sedangkan beban pendinginan per lantai adalah 11673,7 kwatt. Dari 
hasil perhitungan maka gedung tersebut perlu memakai AC, dan perlu  pengurangan beban 
panas eksternal dan internal sehingga beban pendinginan menjadi berkurang. 
 
 
Kata kunci : konservasi energi, beban pendinginan, selubung bangunan, beban eksternal,  
beban internal 

 
 

The energy consumption demand is not equal to energy supply, Therefore, it needs being 
economized. The electrical energy consumption in some building to generate AC reaching 
60% of total energy, so that it is required to design well the air circulation in those buildings. 
The heat rate in a building consists of both internal and external load for this load  has to be 
controlled with cooling load. This research was conducted in Graha Galaxy building by 
measuring the cooling load and OTTV based on SNI 03-6389-2000 and SNI 03-6572-2001. 
The obtained data were project drawing, metereology, photos, and survey. The research result 
show that the OTTV is 56,55 watt/m2, the external heat load is higher than that of internal, 
OTTV is higher than RTTV, whereas the cooling load of each floor is 11673,7 kwatt. Thus, it 
is recommended to install AC in this building and to decrease the external and internal heat 
load so that the cooling load will decrease too. 
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1. PENDAHULUAN 
Dunia sedang mengalami krisis energi. Persediaan energi yang ada tidak sebanding 
dengan laju konsumsi energi yang meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan konservasi energi untuk kelangsungan generasi berikutnya. Di Indonesia, 
meskipun kita merasa nyaman secara termal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
ventilasi alami sulit diusahakan di iklim tropis yang lembab ini (Satwiko, 2004). Oleh 
karena itu, penggunaan mesin penyejuk udara (air conditioning, AC) sebagai 
penghawaan buatan disarankan untuk memenuhi kebutuhan akan kenyamanan dan 
penyegaran udara, terutama dalam suatu gedung perkantoran. Hasil penelitian tentang  
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lingkungan kerja menunjukkan bahwa di dalam ruang kerja berudara segar, karyawan 
dapat bekerja lebih baik dan jumlah kesalahan dapat dikurangi, sehingga efisiensi 
kerja dapat ditingkatkan (Arismunandar, 1995). Namun kelemahan pemakaian AC 
adalah energi listrik yang digunakan mencapai 60% dari total energi (Satwiko, 2004). 
Hal ini membuat para praktisi konstruksi berusaha mendesain suatu gedung 
perkantoran yang selain efektif, efisien, nyaman, ramah lingkungan juga hemat 
energi.Pada penelitian ini, obyek yang ditinjau adalah gedung graha galaxy, yang 
menarik dari gedung ini adalah material selubung bangunan semuanya berasal dari 
kaca, dengan demikian pencahayaan yang masuk di waktu siang hari dapat 
maksimalkan, dipihak lain panas yang ditimbulkan oleh sinar matahari masuk juga 
akan bertambah.Besarnya overall thermal transfer value (OTTV) dan roof thermal 
transfer value (RTTV) peranannya sangat penting pada gedung, hal ini terkait dengan 
kenyamanan penghuni dalam gedung itu sendiri. Selain itu panas yang ada dalam 
gedung, baik yang berasal dari internal dan eksternal gedung juga mempengaruhi 
kenyamanan. Oleh karena itu dalam mendesain gedung perlu ditinjau konversi 
energinya, hal ini jarang sekali dilakukan oleh seorang desainer sehingga gedung 
tersebut mempunyai biaya operasional yang besar.  
Adapun tujuan dari analisis konservasi energi melalui selubung bangunan ini adalah 
mengetahui besarnya nilai OTTV dan RTTVdari seluruh selubung bangunan. Dan 
mengetahui besarnya beban pendinginan total yang ada dalam gedung.  
Batasan masalah penelitian ini adalah : 
o Bangunan yang ditinjau adalah gedung Graha Galaxy Surabaya. 
o Penelitian dibatasi hanya pada analisa perhitungan nilai OTTV menurut SNI 03-

6389-2000 dan tidak meninjau biaya penghematan energi yang dapat dicapai 
o Perhitungan nilai OTTV dibatasi oleh obyek yang dikondisikan dan tidak 

dikondisikan.  
o Pada perhitungan nilai OTTV dan beban pendinginan, pengaruh tirai atau korden 

dalam gedung, konsol pada atap lantai 6 dan lingkungan di sekitar bangunan 
dianggap tidak mempengaruhi perhitungan. 

o Perhitungan beban pendinginan, menggunakan metode perbedaan temperatur 
beban pendinginan (cooling load temperature difference, CLTD). 

o Tembok aluminium bertuliskan graha galaxy dianggap tidak mempengaruhi 
perhitungan beban pendinginan, 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Konservasi Energi 
Menurut kamus bahasa Indonesia, konservasi berarti pemeliharaan dan perlindungan 
sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan 
mengawetkan/pengawetan. Berdasarkan SNI 03-6389-2000, konservasi energi adalah 
upaya mengefisiensikan pemakaian energi untuk suatu kebutuhan agar pemborosan 
energi dapat dihindarkan. Konservasi energi disini mempunyai arti melestarikan/ 
menghemat penggunaan energi listrik yang berasal dari sumber energi yang tidak 
dapat diperbaharui antara lain energi fosil-minyak bumi, batubara dan gas bumi. 
Konservasi energi merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk dapat 
menghemat penggunaan sumber daya fosil yang semakin menipis.  

 
2.2. Penyegaran Udara 
Penyegaran udara adalah suatu proses mendinginkan udara sehingga dapat mencapai 
temperatur dan kelembaban yang sesuai dengan yang dipersyaratkan terhadap kondisi 
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udara dari suatu ruangan tertentu (Arismunandar, 1995). Pada gedung perkantoran, 
sistem penyegaran udara diperlukan antara lain untuk memberikan kenyamanan 
lingkungan kerja bagi para karyawan, meningkatkan produktivitas serta melindungi 
peralatan kantor. Kenyamanan suatu ruangan tergantung pada suhu yang terdapat 
didalamnya, suhu dalam ruang  ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu : 
a. Suhu udara; harus memiliki nilai tertentu dan diukur pada ketinggian yang berbeda 

dan tidak boleh berselisih terlalu banyak. Biasanya pengukuran suhu udara 
dilakukan pada ketinggian 0,5 m dan 1,5 m di atas lantai. Selisih suhu yang diukur 
pada kedua bidang horisontal ini tidak boleh > 2°C 

b. Suhu pancaran; ditentukan oleh suhu permukaan alat-alat yang dapat 
menimbulkan panas dan dinding. Pada umumnya suhu dinding yang lebih rendah 
dari suhu udara akan terasa tidak menyenangkan 

c. Gerakan udara; demi berlangsungnya penyegaran udara, menjadi suatu keharusan 
agar udara di dalam rumah dapat bergerak secara teratur. Namun jika udara ini 
bergerak terlalu cepat (kita mengenalnya sebagai ‘angin’), akan terasa kurang 
menyenangkan. Kecepatan udara yang memadai berkisar antara 0,15 m sampai 
0,25 m per detik   

d. Kelembaban udara; hal ini berpengaruh terhadap pelepasan kelembaban dari suatu 
badan. Jika di sekitarnya terdapat suhu yang tinggi, suatu kadar kelembaban yang 
tinggi akan menghambat penguapan yang dilakukan suatu badan. Bagi suhu 
kamar, kelembaban yang tepat sukar ditentukan. Bagi ruang tinggal kita secara 
relatif berpegang pada 50% kelembaban, sebagai batas-batas tertinggi antara 40%-
70%.  

e. Kemurnian udara; hal ini tergantung pada zat-zat berbisa (diantaranya monoksida 
arang) dan juga kepada kadar dioksida yang kita lepas. Jika kita tidak memasang 
ventilasi, kadar asam arang akan melampaui batas yang diperkenankan, yaitu 1%. 
Untuk menjaga agar kadar asam arang tidak melampaui batas yang ditentukan dan 
juga untuk menjamin beredarnya zat asam dalam jumlah yang mencukupi, tiap 
jam orang harus menyegarkan 20-50 m3 udara, tergantung dari luas ruangan.   

Suhu iklim tropis di Indonesia berkisar antara (24-32)°C, dengan kelembaban tinggi 
yakni (60-95)%, membuat orang sering kali merasa gerah, mudah lelah, tidak nyaman 
dan timbul jamur pada dinding. Hal ini dapat mengakibatkan tidak optimalnya 
kegiatan fisik kita. Oleh karena itu, kenyamanan merupakan salah satu faktor penting.   
Untuk gedung besar yang material selubung bangunannya sebagian besar terdiri dari 
kaca, hal ini sulit dicapai apabila tidak didukung dengan sistem penyegaran udara 
yang tepat. Oleh karena itu, pemilihan dan perancangan selubung bangunan (atap juga 
dinding luar) sangat besar pengaruhnya. Keuntungan bangunan yang disesuaikan 
dengan iklim akan menghemat biaya pembangunan, disamping penghematan biaya 
untuk pembangunan dan pemeliharaan, dengan perencanaan yang tepat maka instalasi 
penyejuk udara dapat dikurangi/dihilangkan sama sekali (Lippsmeier, 1994).  

o Bila lingkungan luar sudah tidak nyaman, kita perlu mempertimbangkan 
pemakaian AC (air conditioning). AC adalah proses perlakuan terhadap udara 
didalam bangunan yang meliputi suhu, kelembaban, kecepatan, arah angin, 
kebersihan, bau serta distribusinya untuk kenyamanan penghuninya. Pada 
intinya, fungsi AC adalah mengangkut kelebihan kalor di dalam ruang ke luar 
ruang (Satwiko, 2004).  
 

2.3.  Teori Tentang OTTV (SNI 03-6389 2000) 
OTTV (overall thermal transfer value) adalah angka yang ditetapkan sebagai kriteria 
perancangan untuk selubung bangunan yang dikondisikan. Selubung bangunan yang 
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dimaksudkan adalah elemen bangunan yang menyelubungi bangunan gedung, yaitu 
dinding luar dan atap tembus atau yang tidak tembus cahaya dimana sebagian besar 
energi termal berpindah melalui elemen tersebut.Untuk membatasi perolehan panas 
akibat radiasi matahari lewat selubung bangunan, maka ditentukan nilai perpindahan 
termal menyeluruh untuk selubung bangunan tidak melebihi 45 watt/m2. Nilai OTTV 
untuk setiap bidang dinding luar bangunan gedung dengan orientasi tertentu, dapat 
dihitung dengan persamaan 1 : 

( ) ( ) ( )
i

fffEkww
i A

SFxSCxATxUxATDxUxA
OTTV

+Δ+
=       ................(1) 

dimana :  
OTTVi = nilai perpindahan termal menyeluruh pada dinding luar yang memiliki 

arah atau orientasi tertentu (watt/m2). 
Aw = luas dinding (m2) . 
Uw = transmitansi termal dinding tak tembus cahaya (watt/m2.°C). 
TDEk = beda temperatur ekivalen (°C). 
Af =  luas fenetrasi (m2). 
Uf = transmitansi termal fenetrasi (watt/m2.°C). 
ΔT = beda temperatur perencanaan antara bagian luar dan bagian dalam 

(diambil 5°C) . 
SC = koefisien peneduh dari sistem penetrasi  . 
SF = faktor radiasi matahari (watt/m2) . 
Ai = Aw + Af (m2) . 
    
Untuk menghitung OTTV seluruh dinding luar, hasil perhitungan OTTV pada semua 
bidang luar dijumlahkan dengan persamaan 2 : 

OTTV =  
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dimana :  
Ai = luas dinding pada bagian luar i (m2). Luas ini termasuk semua permukaan 

dinding tak tembus cahaya dan luas permukaan jendela yang terdapat pada 
bagian dinding tersebut. 

OTTVi = nilai perpindahan termal menyeluruh pada bagian dinding i sebagai hasil 
perhitungan persamaan (1). 

Nilai perpindahan termal dari penutup atap bangunan gedung (RTTV), dengan 
orientasi tertentu, harus dihitung melalui persamaan 3  : 
  

RTTV= ( ) ( ) ( )
sr

sssEkrr

AA
SFxSCxATxUxATDxUxA

+
+Δ+α         .............................(3) 

dimana :  
RTTV = nilai perpindahan termal atap yang memiliki orientasi tertentu (watt/m2) . 
α = absorbtansi radiasi matahari. 
Ar = luas atap yang tidak tembus cahaya (m2). 
Ur = transmitansi termal atap tak tembus cahaya (watt/m2.°C) . 
TDEk = beda temperatur ekivalen (°C). 
As = luas skylight (m2) . 
Us = transmitansi termal fenetrasi; skylight (watt/m2.°C). 
 
 
 



Konservasi Energi Selubung Bangunan Pada Gedung Graha Galaxy Surabaya 
 

 C-77

2.4. Beban Pendinginan (SNI 03-6572-2001) 
Beban Pendinginan adalah jumlah total energi panas yang harus dihilangkan dalam 
satuan waktu dari ruangan yang diinginkan.Beban panas external untuk seluruh 
gedung akibat konduksi dan radiasi dapat dihitung dengan persamaan 4,5,6,7,8 : 
Konduksi melalui atap, dinding dan kaca : 

CLTDAUQ ..=         ................................................(4) 
dimana : 
Q = beban pendinginan (watt). 
U = koefisien perpindahan kalor rancangan untuk atap, dinding atau kaca  

(watt/m2.°C). 
A = luas permukaan atap, dinding luar atau kaca luar, dihitung dari gambar 

bangunan (m2). 
CLTD = perbedaan temperatur beban pendinginan atap, dinding atau kaca (°C). 
Konduksi melalui partisi dan langit-langit : 

( )trctbAUQ −= ..         ...............................................(5) 
dimana :  
U = koefisien perpindahan kalor rancangan untuk partisi dan langit-langit 

(Watt/m2.°C) . 
A = luas permukaan partisi dan langit-langit (m2). 
tb = temperatur ruangan yang bersebelahan (°C). 
trc = temperatur ruangan yang direncanakan (°C). 
Radiasi melalui kaca : 

SCLSCAQ ..=         ....................................................(6) 
dimana :  
A = luas permukaan kaca luar (m2). 
SCL = faktor beban pendinginan matahari dengan tanpa peneduh dalam, atau 

dengan peneduh dalam (watt/m2). 
Ventilasi : 

TACHnQs Δ= ...10,1         ……….........………..........(7) 
WACHnQ Δ= ...48401         ........................................(8) 

dimana :  
n = jumlah orang 
ACH = air change per hour, kebutuhan sirkulasi udara segar untuk tiap orang per 

jam. 
ΔT = perbedaan temperatur outdoor–indoor (°C). 
ΔW = perbedaan rasio kelembaban outdoor-indoor (%). 
Sedangkan besar beban panas internal untuk seluruh gedung akibat penghuni, lampu 
dan peralatan dapat dihitung dengan persamaan 9,10,11,12: 
Penghuni : 

CLFQnQ s ..=      ........................................................(9) 

1.QnQ =      ………………………....…………........(10) 

dimana :  
n = jumlah orang 
Qs = beban panas orang sensibel (watt). 
Ql = beban panas orang latent (watt) 
CLF = cooling load factor, untuk orang. 
Lampu : 

CLFFFInputQ su ....412,3=         ………..……….......(11) 
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dimana :  
Input = jumlah lampu yang terpasang (watt). 
Fu = lighting use factor, perbandingan antara lampu yang digunakan dengan 

lampu yang terpasang. 
Fs = special allowance factor = 1,20 
CLF = cooling load factor, untuk lampu. 
Peralatan: 

eqCLFInputQ .=         ..................................................(12) 
dimana :  
Input = jumlah peralatan yang digunakan (watt). 
CLFeq = cooling load factor, untuk peralatan. 
 

3. METODOLOGI 
Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa gambar 
proyek, data meteorologi, foto dan survey. Data tersebut adalah : 
a. Kondisi fisik bangunan  

o Luas bangunan ±1000 m2 per lantai. 
o Klasifikasi bangunan adalah bangunan kantor 
o Struktur bangunan atas dari Lantai 1 sampai 6 menggunakan konstruksi beton  

bertulang dan atap pelat beton. 
o Struktur bangunan bawah berupa pondasi tiang pancang 
o Letak Surabaya 7° LU dan 112° BT 

b. Kondisi udara luar     
o Relative humidity : 68 %           
o Temperatur udara : diambil 30°C  

c. Kondisi udara dalam 
o Relative humidity : 60 %  
o Temperatur udara : diambil 25°C  

Perhitungan OTTV dan RTTV didasarkan SNI 03-6389 2000 sedangkan perhitungan 
beban pendinginan total didasarkan SNI 03-6572-2001. Beban pendinginan total 
adalah beban panas eksternal dan internal yang ada dalam gedung tersebut. Adapun 
langkah-langkah perhitungan dalam penelitian ini seperti pada gambar 1. 
 

 
 

Gambar 1. Flowchart penelitian 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis OTTV 
Gedung Graha Galaxy  merupakan sebuah gedung yang material exteriornya terdiri 
dari lembaran kaca berukuran luas pada dinding-dinding luar. Oleh karena itu harus 
diperhatikan beberapa sifat kaca, yaitu mempunyai kemampuan tinggi untuk 
meneruskan kalor, dalam keadaan tertentu banyak memasukkan sinar matahari dan 
tidak memberikan kesempatan uap air untuk meninggalkan ruangan. Pada tabel 1 nilai 
OTTV untuk arah timur dan barat mempunyai nilai yang lebih besar bila 
dibandingkan dengan arah utara dan selatan, artinya bagian gedung yang terkena 
radiasi panas matahari lebih banyak di arah timur dan barat. 
 
Tabel 1. Hasil Perhitungan OTTVtotal Dinding Luar 

Arah hadap 
Bangunan 

Luas Total Selubung 
Bangunan (m2) 

OTTVTotal 
(watt/m2) 

Selatan 
Timur 
Utara 
Barat 

556,882 
752,400 
669,303 

1263,420 

46,76 
66,76 
45,99 
60,38 

 
Perhitungan beban pendinginan per lantai (kebutuhan untuk lantai 1 sampai dengan 
lantai 6 dianggap sama) adalah : 
Beban pendinginan akibat beban panas eksternal 
a. Konduksi melalui atap dan kaca 
Kalor dari benda satu ke yang lain dapat menjalar karena sentuhan/ berdekatan. 
Molekul-molekul benda yang dingin ikut jadi panas karena dihimpitkan dengan suatu 
benda sumber panas. Contoh atap dan dinding yang tidak terlindungi akan menjadi 
panas dan panas ini akan merambat dari sisi luar ke sisi dalam atap dan dinding, 
kemudian dilepaskan ke dalam ruangan. Berdasarkan perhitungan, nilai beban panas 
akibat konduksi melalui atap dan kaca = 39387,05 watt. 
b. Radiasi melalui kaca 
Energi kalor (panas) benda berubah menjadi energi sinar (radiasi) dan menyinar pada 
benda lain yang dingin. Setelah menyentuh benda dingin, berubah kembali menjadi 
energi kalor yang akan diteruskan ke ruangan.Berdasarkan perhitungan, nilai beban 
panas akibat radiasi melalui kaca = 193,59 watt.  
c. Ventilasi 
Panas yang berasal dari udara luar yang hangat yang masuk ke dalam ruangan, baik 
melalui pintu, jendela maupun celah-celah ventilasi lainnya. Berdasarkan perhitungan, 
nilai beban panas akibat ventilasi = 11617650 watt. 
Total beban pendinginan akibat beban panas external = 11657230,64 watt. 
Beban pendinginan akibat beban panas internal 
a. Penghuni  
Panas dari tubuh manusia dan mahluk hidup lain yang bersuhu tubuh hangat. Semakin 
giat kerja manusia, semakin besar panas yang dilepaskan oleh tubuhnya ke udara. 
Berdasarkan perhitungan, nilai beban panas akibat penghuni = 3960 watt  
b. Lampu dan peralatan 
Panas yang berasal dari peralatan yang dipakai seperti lampu, televisi, kompor, 
dispenser, mesin fotocopy, komputer dan lain-lain. 
Berdasarkan perhitungan, nilai beban panas akibat lampu = 163,776 watt dan nilai 
beban panas akibat peralatan = 12350 watt  
Total beban pendinginan akibat beban panas internal = 16473,78 watt 
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Berdasarkan nilai beban pendinginan yang didapat, diketahui bahwa beban kalor 
terbesar ada pada beban kalor eksternal (11657230,64 watt > 16473,78 watt). Ini 
berarti kalor eksternal mempunyai pengaruh yang lebih dominan, oleh karena itu, 
diperlukan perancangan selubung bangunan (dinding luar dan penutup atap) yang 
tepat, agar dapat mengurangi beban panas pada gedung. 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.  Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai OTTVtotal adalah 56,55 watt/m2; 

melebihi standar OTTV yang disarankan di Indonesia yaitu ≤ 45 watt/m2. Dapat 
diketahui bahwa selubung bangunan; dalam hal ini dinding luar, mendapat atau 
terkena radiasi panas matahari yang cukup besar Artinya gedung Graha Galaxy 
memerlukan sistem penyejuk udara (AC).  

2. Nilai RTTVnya adalah 24,92 watt/m2, memenuhi standar RTTV yang disarankan 
di Indonesia yaitu ≤ 45 watt/m2. 

3. Nilai OTTV lebih besar dari nilai RTTV. Hal ini disebabkan luas selubung 
bangunan lebih besar dibandingkan dengan luas atapnya. 

4. Beban pendinginan akibat beban panas eksternal lebih besar daripada beban panas 
internal. 

5. Beban pendinginan per lantai yang dihitung dari perolehan panas akibat beban 
panas eksternal dan beban panas internal adalah sebesar 11673,7 kW. 

 
5.2. Saran  
Beberapa saran yang dapat diterapkan pada gedung Graha Galaxy berkaitan dengan 
analisis yang dilakukan pada nilai OTTV dan beban pendinginan adalah : 
1.  Berdasarkan nilai OTTV dinding luar yang melebihi parameter desain selubung 

bangunan di Indonesia, maka penggunaan AC pada gedung graha galaxy adalah 
sangat tepat. Namun untuk kebutuhan hemat energi, beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam penggunaan AC antara lain : 

o Memilih AC yang memiliki label hemat energi (biasanya daya listrik yang 
dibutuhkan kecil). 

o Perawatan secara teratur untuk seluruh komponen AC sesuai dengan 
panduan pembuatnya. 

o Bila sudah menyetel termostat pada suhu kenyamanan tertentu, hindarkan 
untuk merubah penyetelan termostat. Karena setiap derajat yang lebih 
rendah dari suhu yang sudah disetel mengakibatkan pemakaian energi 
ekstra 3-4 %. 

o Membuat skala prioritas ruang yang memakai AC. Pada gedung Graha 
Galaxy, ruang-ruang seperti gudang, toilet, pantry dan tempat parkir tidak 
perlu memakai AC. 

o Tidak merokok di ruang berAC. 
o Memakai AC sesuai dengan kebutuhan. Memasang AC pada suhu yang 

sangat rendah akan menyebabkan AC bekerja lebih berat. Selain itu, bila 
orang sering keluar-masuk ruang yang memiliki selisih udara di dalam dan 
di luar ruang ≥ 6° C, orang akan mudah sakit. 

2. Seragam pegawai PT. Sinar Galaxy yang ada di gedung diganti dengan kain yang 
berbahan lebih tipis, lebih nyaman dan berwarna lebih terang. 
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3. Mengganti watt lampu dengan watt yang lebih kecil (pilih lampu dengan label 
energy saving; watt kecil namun sangat terang). 

4. Mengganti cat konstruksi atap dari warna gelap ke warna yang lebih terang. 
5. Penanaman pohon-pohon pemberi bayangan sejuk di sekeliling halaman.  
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