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MOTTO 

 

 

• Optimis dalam hidup dan pekerjaan 

• Buku adalah gudang ilmu 

• Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang di amalkan 

• Hidup bukan hanya sekedar teori tapi perjuangan yang tak pernah henti 
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Abstrak 

Pemanasan global menjadi isu yang paling hangat akhir-akhir ini. Sektor 

residensial termasuk gedung-gedung tinggi menyumbang setengah dari produksi 

gas rumah kaca dibandingkan dengan kendaraan bermotor yang hanya 

menyumbang seperenam dari total keseluruhan. Gedung-gedung juga 

menghabiskan 40% dari total keseluruhan energi yang dihasilkan di Indonesia. 

Beberapa wacana digagas oleh para teknisi, salah satunya dengan 

membangun sebuah system pada gedung yang diharapkan dapat mengefesienkan 

pemakaian energi pada gedung tersebut. Sistem ini dikenal dengan nama 

Integrated Building Management System (IBMS). 

IBMS yang diterapkan pada sebuah gedung dapat mengatur penggunaan 

AC, cahaya lampu, parkir dan sebagainya. Dengan adanya IBMS tersebut sebuah 

gedung dapat bekerja secara efesien yang pada akhirnya akan menguntungkan 

semuah pihak, baik pengelola gedung, tenant, maupun lingkungan sekitar. 

 

Kata Kunci : Gedung, IBMS 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi berperan sangat besar dalam mendukung suatu perusahaan atau 

organisasi sehingga dapat berkembang dengan pesat. Penerapan teknologinya pun 

beragam dan salah satunya diaplikasikan ke dalam Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Wilayah VII Palembang untuk membantu dalam mengatur efisiensi 

penggunaan energi dan waktu dalam suatu gedung.  

Bangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara mendasar bisa diukur 

dari tingkat keamanan, kenyamanan dan keselamatan yang terjamin ketika kita 

berada didalamnya secara kontinyu, segala gangguan dan ketidakberesan seluruh 

fungsi dan fasilitasnya dapat dideteksi seketika, sehingga ketika pasokan energi 

PLN yang terputus secara tiba-tiba tidak akan disadari oleh pengunjung karena 

seketika itu pula backup energy power suplay dari generator set mengambil alih. 

Kondisi ruangan yang nyaman dari sistem pendingin yang dapat mengatur 

suhu sesuai dengan tingkat aktifitas dan hunian. Sistem penerangan yang bekerja 

sesuai kebutuhan dan fungsi, sistem keamanan yang memberikan sinyal dini 

terhadap ancaman bahaya kebakaran, tindakan kriminal maupun perbuatan yang 

dapat merugikan. 

Teknologi yang berperan dalam pengoperasian gedung Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Wilayah VII ini adalah IBMS. IBMS atau Intelligent Building 
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Management System merupakan sistem kontrol dan monitor  yang digunakan pada 

sebuah bangunan atau gedung yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua 

sistem pada bangunan tersebut, seperti sistem pendingin ruangan, pencahayaan, 

keamanan, lift dan sebagainya. IBMS tidak hanya memonitor seluruh sistem 

elektronik yang ada, tetapi  juga dapat mengatur sistem-sistem lainnya sehingga 

dapat mengoptimalkan efisiensi kerja operator. 

Pada awal IBMS ini beroperasi, semua sistem yang menyangkut dari 

sistem pendingin ruangan, pencahayaan, keamaan dan lift semuanya terintegrasi 

dengan baik, dan seiring berjalannya waktu kerusakan pun terjadi pada lift dimana 

pada saat pintu lift tidak terbuka sistem pada IBMS tidak memberikan respon 

terhadap kejadian tersebut. Dengan keterbatasan kemampuan teknisi lokal serta 

biaya pemanggilan teknisi dari luar yang cukup mahal maka pada akhirnya sistem 

kendali lift pun dibuat terpisah dengan IBMS. 

Kemudian pada tahun 2009 kerusakan pun terjadi pada fire alarm system. 

Pada saat latihan pemadam kebakaran hydrant dibuka flow switch otomatis akan 

turun pada batas normal sehingga memicu terjadinya alarm yang nantinya akan 

memberikan respon kepada IBMS, tapi pada nyatanya sistem IBMS tidak bekerja 

sebagaimana mestinya. Pada September 2009 Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Wilayah VII memperbaharui menambah dan memperbaiki sistem peralatan 

keamanan. Adapun pembaharuan, penambahan dan perbaikan yang dilakukan 

adalah ; 

• Mengganti spesifikasi dan merk serta kemampuan kamera; 

• Perbaikan instalasi serta penggantian panel fire alarm system; 



 

3 
 

• Penambahan sensor gerak pada setiap sudut pagar serta sensor getar pada 

daerah-daerah tertentu dan; 

• Penambahan pintu akses. 

Biaya yang dikeluarkan  untuk pembaharuan, penambahan dan perbaikan 

ini cukup besar sehingga perlu adanya pemanfaatan teknologi yang ada. Tapi 

hingga saat ini sistem IBMS yang dikatakan bisa mengintegrasikan semua sistem 

pada sebuah gedung tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal ini 

menyebabkan tidak efisiensinya sistem IBMS yang digunakan. Maka dari itu 

perlu dilakukan perencanaan ulang sebuah sistem sehingga IBMS bisa berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII yang terletak pada Jalan 

Jendral Sudirman No.510 ini merupakan instansi pemerintah yang sudah 

menerapkan teknologi IBMS. 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara kerja sistem pada IBMS untuk mengetahui bila ada 

asap atau kebakaran yang terjadi; 

2. Bagaimana  sistem pada IBMS merekam setiap kejadian kebakaran 

pada sebuah gedung tersebut; 

3. Bagaimana sistem pada IBMS mendeteksi bila terjadi penurunan 

tingkat air (flow swicth). 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1  Tujuan 

Tujuan dari PKL yang penulis lakukan adalah: 

1. Mempelajari dan menganalisa mengenai teknologi yang digunakan 

oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII; 

2. Mengamati gambaran nyata mengenai lingkungan dan situasi kerja di 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII; 

3. Bagaimana cara merancang dan merealisasikan antarmuka antara 

IBMS dengan fire alarm sistem untuk dapat melakukan kontrol jarak 

jauh. 

1.3.2  Manfaat 

Manfaat dari PKL ini adalah: 

1. Diharapkan dengan dilakukannya pengembangan sistem dan integrasi 

pada IBMS ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII dapat 

lebih mudah dalam mengontrol serta mengelola pada sistem ini; 

2. Memudahkan memperoleh informasi secara cepat melalui interface 

tentang kondisi peralatan, kejadian atau kerusakan dimana pada saat 

terjadi hal-hal tersebut sistem akan menampilkan di layar monitor; 
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3. Mempermudah dan mempercepat dalam mengambil suatu tindakan 

yang ditampilkan di layar dalam suatu kejadian atau kerusakan pada 

peralatan.  

 

1.4  Lokasi dan Waktu PKL 

 Lokasi yang dilakukan dalam kegiatan Kuliah Kerja Praktik ini dilakukan 

di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang dengan jangka 

waktu yang diberikan mulai dari tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 1 Maret 

2013. 

1.5  Sistematika Penulisan Laporan 

 Sistematika dalam penulisan yang digunakan dalam Kerja Praktik ini 

terdiri dari 2 macam, yaitu : 

1. Studi Pustaka 

Dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori literature, jurnal dan buku-

buku yang berhubungan dengan objek kerja praktik sebagai dasar dalam kerja 

praktik. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada teknisi 

untuk mendapatkan data-data dan keterangan-keterangan yang berhubungan 

dengan penyusunan laporan kerja praktik. 
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 BAB I Pendahluan 

  Pada bab ini memuat latar belakang penulisan, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, waktu dan tempat, dan 

sistematikan penulisan. 

 BAB II landasan Teori 

  Dalam bab ini membahas tentang teori yang terkait dengan  konsep 

sistem Intelegent Building Management System  

 

 BAB III Tinjauan Objek 

  Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai seputar 

Lingkungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII yang menjadi objek 

laporan kuliah keja praktek. 

 

 BAB IV Hasil dan Pembahasan 

  Pada bab ini merupakan pembahasan proses kerja Fire alarm 

System. 

 

 BAB V Penutup 

  Berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas sebelumnya, dan 

juga saran dari masalah yang terkait 
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BAB II 

 Landasan Teori 

2.1  Apa itu IBMS 

 Intellegent 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 atau 

gedung tersebut seperti, sistem pendingin ruangan, pencahayaan, keamanan, 

transportasi vertikal dan sebagainya. 

 Prinsip kerja pada IBMS itu sendiri adalah dengan memanfaatkan 

peralatan yang harus saling terkomunikasi. Oleh karena itu digunakanlah  suatu 

protokol untuk mengkomunikasikan alat satu dengan lainnya. 

2.2 Apa itu SCADA 

 SCADA merupakan singkatan dari Supervisory control and Data 

Acquistion. Seperti namanya menunjukan ini bukan sistem kendali penuh, tetapi 

lebih berfokus pada tingkat pengawasan. Dengan demikian, SCADA adalah paket 

perangkat lunak yang diposisikan  diatas perangkat keras yang dihubungkan 

secara umum melalui Progammable Logic Controller (PLC). Ada 2 (dua) elemen 

dalam aplikasi SCADA ini ; 
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1. Proses, sistem, mesin yang akan dipantau dan dikontrol bisa berupa 

power plant, sistem pengairan, jaringan komputer, sistem lampu, dan trafik lalu 

lintas. 

2. Sebuah jaringan peralatan cerdas dengan antar muka ke sistem melalui 

sensor dan luaran kontrol. Dengan jaringan ini, yang merupakan sistem SCADA 

membolehkan melakukan pemantauan dan pengontrolan komponen-komponen 

sistem tersebut. SCADA disini fungsinya lebih ke sistem pengontrolan unit-unit 

pendingin, penerangan, lift dan sistem keamanan. 

2.3 Apa itu PLC 

 PLC atau Programmable Logic Controller adalah  sistem elektronik yang 

beroperasi secara digital dan didisain  untuk pemakaian di lingkungan industri, 

dimana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram untuk 

penyimpanan secara internal intruksi-intruksi yang mengimplementasikan fungsi-

fungsi spesifikasik seperti logika, urutan, perwaktuan, pencacahan dan operasi 

aritmatikan untuk mengontrol mesin atau proses melalui modul-modul I/O digital 

maupun analog. 

2.4 Apa itu Flow Switch 

 Adalah alat yang bekerja memonitor kestabilan tekanan air apabila terjadi 

adanya aliran air atau kebocoran pada sistem fire sprinkler pada salah satu lantai. 

Alat ini akan mengirim sinyal ke FMM (Interface Monitor Module) yang 

selanjutnya akan diteruskan ke panel kontrol MCFA (Main Control Fire Alarm). 

Apabila peralatan tersebut bekerja, maka sinyal akan dikirim ke FZM (Interface 
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Zone Module) sesuai dengan zona dan address pada modul kemudian sinyal 

diteruskan ke panel MCFA lagi, selanjutnya panel kontrol akan mengirim perintah 

ke FRM (Relay Control Module) untuk membunyikan alarm bell dan 

menghidupkan lampu darurat serta exhauset fan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Flow switch 

 

2.5 Apa itu Sprinkler 

 Sprinkler atau lebih dikenal dengan alat pendeteksi panas yang bekerja 

secara otomatik penuh tanpa adanya bantuan orang lain atau sistem lain. Tekanan 

air pada sprinkler maksimal 175psi atau 12bar, sprinkler ini mempunyai 

temperature kerja nominal yang bermacam-macam dari 57°C sampai dengan 

343°C tergantung dari rancangan bahaya kebakaran huniannya. 
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Gambar 2.1.Sprinkler 

2.6 Apa itu Chiller 

 Chiller (Mesin Pendingin) adalah mesin refrigerasi yang berfungsi untuk 

mendinginkan suatu bangunan atau gedung, Biasanya banguan yang besar seperti; 

mall; hotel; rumah sakit dan lain-lain. Chiller atau Air Conditioner (AC) berbeda, 

meskipun memiliki fungsi yang sama sebagai pendingin ruangan. Perbedaannya 

terletak pada media yang didinginkan. Air Conditioner akan langsung 

mendinginkan udara didalam ruangan yang dikehendaki sedangkan chiller 

mendinginkan air yang kemudian air dingin ini digunakan untuk mendinginkan 

ruangan. 
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Gambar 2.3. Chiller 

2.7 AHU 

 AHU atau Air Handling Unit atau Unit Penanganan Udara adalah suatu 

mesin penukaran kalor, dimana udara panas dari ruangan dihembuskan melewati 

koil pendingin didalam AHU sehingga menjadi udara dingin yang selanjutnya 

didistribusikan ke setiap ruangan. Prinsip kerja sederhana pada unit penanganan 

udara ini adalah menghisap udara dari ruangan (return air) yang kemudian 

dicampur dengan udara segar dari lingkungan (fresh air) sekitar. Campuran udara 

tersebut masuk menuju AHU melewati filter fan sentrifugal ank oil pendingin. 

Setelah itu udara yang mengalami penurunan temperature didistribusikan secara 
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merata ke setiap ruangan melalui saluran udara (ducting) yang telah dirancang 

terlebih dahulu sehingga lokasi yang jauh sekalipun bisa terjangkau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. AHU 
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BAB III 

TINJAUAN OBJEK 

3.1  Sejarah Bank Indonesia 

 Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, lahir pada 1 Juli 1953. Kelahiran 

Bank Indonesia ini didasarkan pada UU Pokok Bank Indonesia atau UU No. 11 

tahun 1953, hampir delapan tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik 

Indonesia. Lahirnya Bank Indonesia ini merupakan hasil nasionalisasi dari De 

Javashe Bank, sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh 

pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. De Javasche bank 

inilah yang menjadi cikal isakal dari lahirnya Bank Indonesia. Kalau melihat dari 

usia De Javasche Banknya sendiri sudah lebih dari 185 tahun, karena didirikan 

pada tahun 1828 dan dulu berfungsi sebagai bank sirkulasi selain juga melakukan 

kegiatan komersial. De Javasche Bank kemudian ditetapkan menjadi Bank Sentral 

pada tahun 1949 berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Namun 

sebagai Bank Sentral pada saat itu, De Javasche Bank dinasionalisasikan menjadi 

BANK INDONESIA yang juga ditetapkan menjadi Bank Sentral. Tapi seperti 

sebelumnya Bank Indonesia juga tetap melakukan kegiatan komersial. 

 Dengan adanya peran ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada masa 

itu tentu saja mengakibatkan perkembangan moneter yang tidak sehat bagi 

perkembangan perekonomian. Atas dasar keadaan tersebut pada tahun 1968 
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melalui UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral peran Bank Indonesia diubah 

lagi dan didudukan secara murni sebagai Bank Sentral. Hal ini berarti Bank 

Indonesia tidak melakukan kegiatan komersil lagi selain menjalankan tugas dan 

fungsi yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan selanjutnya, UU No. 13 tahun 

1968 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi. 

Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut dalam kenyataan belum 

memberkan jaminan yang cukup untuk terselenggaranya fungsi suatu bank sentral 

yang independen. Penetapan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai 

pembantu pemerintah misalnya, membuka peluang terjadinya campur tangan dari 

pihak luar yang pada gilirannya menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi 

kurang bahkan tidak efektif. Dengan latar belakang tersebut, maka pada tanggal 

17 Mei 2000 lahirlah undang-undang No.23 Tahun 1999 sebagai pengganti UU 

No.13 Tahun 1968 yang memberikan status dan kependudukan kepada Bank 

Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen dan bebas campur tangan 

pihak luar termasuk pemerintah. 
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Gambar 3.1. Struktur Organisasi  [sumber: www.bi.go.id] 
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3.3  Visi dan Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII 

3.3.1 Visi 

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara 

nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang 

dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil. 

3.3.2 Misi 

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan 

kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk 

pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan. 

 

3.4 Tugas Utama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wlayah VII 

Palembang. 

a. Bidang Ekonomi Moneter. 

Melakukan pengkajian ekonomi moneter dan perbankan pada wilayah 

koordinasi dan atau Dati 1 dalam rangka pemberian masukan kepada PEMDA 

untuk pengembangan perekonomian daerah. Masukan Kepada kantor pusat untuk 

penyempurnaan ketentuan Bank Indonesia. Masukan kepada pihak ketiga baik 

dalam pidato maupun tanggapan lainnya. Melaksanakan kebijakan moneter pada 

wilayah kerja dalam rangka Operasi pasar terbuka, pengembangan usaha kecil, 

pengelolaan bantuan luar negeri. Melakukan penyediaan informasi stastitik 
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ekonomi, moneter dan perbankan di wilayah Dati 1 secara lengkap, akurat terkini 

dan utuh. 

b. Bidang Perbankan 

Melakukan pembinaan dan pengawasa bank umum, bank perkreditan 

rakyat, yang berkantor pusat di wilayah kerja atau wilayah koordinasi termasuk 

kantor-kantor yang berada di luar wilayah kerja, memberikan rekomendasi 

perizinan kelembagaan termasuk rekomendasi izin pembukuan Bank Umum, 

BPR, perusahaan pembiayaan serta rekomendasi pencabutan izin usaha yang 

kantor pusat di wilayah kerja dan atau wilayah koordinasi, memberikan 

rekomendasi atau izin langsung operasional Bank Umum, BPR, perusahaan 

pembiayaan sesuai dengan pola pendelegasian wewenang, menatausahakan data 

dan informasi yang terkait dengan tugas pembinaan dan pengawasan bank. 

c. Bidang Sistem Pembayaran. 

Melakukan pengelolaan kas dan clean money policy di wilayah kerja 

dalam rangka memperlancar lalu lintas pembayaran dan meningkatkan efektifitas 

pelaksanaan clean money policy, melakukan pendistribusian uang kartal di 

wilayah kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta sejalan dengan kebijaksanaan 

kantor pusat, menyelenggarakan pertemuan kliring antar bank serta memantau dan 

membina  penyelenggaraan kliring oleh bank lain yang ditunjuk pada wilayah 

kerja, melakukan transaksi keuangan kepentingan pemerintah, nasabah dan 

pegawai. 
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d. Bidang Manajemen Intern. 

 Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sebagai acuan untuk pencapaian 

sasaran tahunan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang, 

melakukan penggadaan dan pemeliharaan barang dan jasa secara tepat waktu dan 

mutu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, melakukan upaya 

pengamanan aset dan kegiatan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 

VII Palembang dalam rangka mendukung kelancaran tugas, menjaga tata tertib di 

lingkungan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang menjaga 

ketentraman kerja, melakukan penatausahaan surat dan dokumen keluar atau 

masuk dan pengarsipan. 

 e. Seksi Sumber Daya Manusia 

 Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penempatan, 

pembinaan dan pemutusan hubungan kerja. Menatausahakan data kepegawaian, 

menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai, melakukan kegiatan yang 

berkaitan dengan pembayaran gaji, upah dan emolument, deklarasi sakit, kerja 

lembur, pinjama pegawai, cuti, absen, THT dan kesejahteraan pegawai lainnya. 

Membuat laporan berkala yang berkaitan dengan kepegawaian. 

 f. Seksi Logistik. 

 Mengkoordinasi penyusunan RKAT dan mengevaluasi realisasi PAKT 

KBI, menatausahakan dan melaksanakan penggadaan barang dan jasa, 

melaksanakan pemeliharaan gedung, inventaris kantor, rumah dinas, rumah 
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istirahat dan perabotannya serta sarana lainnya. Melaksanakan tagihan listrik, air, 

telepon dan gas serta jasa pihak ke tiga, membuat laporan berkala yang berkaitan 

dengan logistik. 

 g. Seksi Sekretariat Komunikasi dan Pengamanan. 

 Menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek hukum, 

menatausahakan surat, masuk atau keluar serta arsip sentral, melaksanakan 

kegiatan protokoler, mengoperasikan alat komunikasi masuk atau keluar (telepon, 

fax, telex), pemberian dan pencocokan kode rahasia telex, menatausahakan dan 

melaksanakan pengamanan gedung kantor, tata tertib kantor, remise, kas mobil, 

rumah dinas dan rumah peristirahatan serta sarana lainnya, merencanakan dan 

melaksanakan pelatihan yang berkaitan dengan tugas pengamanan, membuat 

laporan berkala mengenai kesekretariatan, komunikasi dan pengamanan. 

3.5 Keadaan Teknologi Informatika 

  Secara prioritas lingkungan dengan melihat sistem kerja, peralatan dan 

aplikasi yang ada sudah baik serta kemampuan dan keahlian pegawai yang 

melaksanakan tugas sudah memiliki keahlian tersendiri. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Hasil yang saya dapatkan setelah melakukan Kuliah Kerja Praktik dan  

pengamatan, saya melihat bahwa di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah 

VII Palembang sudah menggunakan IBMS.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Gedung KPwBI Wilayah VII 

Pada gambar diatas dapat dilihat ada dua gedung. Gambar yang sebelah kiri 

adalah gedung utama dan sebelah kanan adalah gedung lama. Pada gedung 
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sebelah kiri terdapat lima lantai dan gedung yang berada di sebelah kanan terdapat 

empat lantai. Pada Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII ini 

khususnya di gedung utama masing-masing lantai memiliki ruang AHU dan untuk 

gedung lama sistem pendinginya didapatkan dari lantai satu gedung baru. Di 

setiap lantai gedung baru juga terdapat ruang elektrikal, ruangan ini digunakan 

untuk panel  fire alarm dan panel akses pintu dan koneksi jaringan. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1  Skenario IBMS Fire Alarm System 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Arsitektur fire alarm system 

 Smoke detector mendeteksi asap yang masuk kedalamnya, asap memiliki 

partikel-partikel yang kian lama memenuhi ruangan smoke jika kepadatan asap ini 

telah melewati ambang batas maka rangkaian didalamnya akan aktif didalam 

smoke detector ini telah memiliki alamat sendiri-sendiri untuk menyatakan 

idientitas dirinya jadi titik kebakaran dapat diketahui dengan pasti, dan panel bisa 



 

22 
 

menginformasikan deteksi berasal dari detektor yang mana. 

 Peralatan utama yang menjadi pengendali sistem ini disebut Main Control 

Fire Alarm (MCFA) yang berfungsi menerima sinyal masukan semua detector 

dan komponen pendeteksi lainnya. Untuk kemudian memberikan sinyal keluaran 

melalui komponen keluaran sesuai dengan setting yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Main Control Fire Alarm 

Sebagai contoh misalnya terjadi musibah kebakaran pada salah satu 

gedung 5 lantai, sensor kebakaran mendeteksi api dilantai empat, fire alarm 

berbunyi di lantai lima, tiga dan dua. Secara otomatis sistem IBMS gedung akan 

memerintahkan ; 

1. Lift akan parkir ke lantai dasar, dan hanya lift yang dioperasikan secara 

manual yang bisa dioperasikan (khusus digunakan oleh tim pemadam 
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kebakaran); 

2. Exhaust fan hidup sehingga tangga darurat yang digunakan sebagai jalur 

evakuasi bebas dari asap; 

3. Pintu akses control akan membuka secara otomatis; 

4. Lighting control akan mematikan lampu untuk mengamankan jalur listrik 

yang rawan terhadap api; 

5. 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 hal ini. 

Bila sampai fire alarm masih berlangsung dimana terdapat api yang 

nantinya akan memicu ke sprinkler untuk menyemburkan air karena sprinkler ini 

baru akan pecah bila ada api atau suhu ruangan mencapai 68°C dan hanya akan 

pecah didaerah terjadinya kebakaran. 

4.2.2 Proses Fire Alarm System 

 Hydrant system atau sistem hidran merupakan sistem pemadam kebakaran 

dengan media air. Hydrant system jelas merupakan faktor penting dalam 

menanggulangi kebakaran. Setiap bangunan gedung mutlak memerlukan  hydran 

system ini untuk mencegah kebakaran lebih fatal yang nantinya akan 

mengantisipasi lebih dini kebakaran sebelum datangnya bantuan yang lebih besar 

dari pihak luar. Hydran system ini terdiri dari ; 
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• Reservoir  tangki tempat penampungan air yang akan digunakan untuk 

memadamkan api; 

• Sistem distribusi sistem yang dipakai untuk menghubungkan sumber air 

ke titik selang hidran; 

• Sistem pompa hidran terdiri dari panel kontrol pompa, motor 

penggerak, unit pompa dan pump dimana fungsi pump ini untuk 

menjaga atau menstabilkan tekanan air atau untuk memesok kebutuhan 

air. Sistem pompa hidran ini salah satunya berfungsi untuk proses 

penyedotan dan penyemburan air. Mekanisme pompa dikontrol melalui 

sistem panel kontrol, sehingga dapat menghidupkan serta mematikan 

keseluruhan sistem juga untuk mengetahui status dan kondisi pompa. 

Diluar pipa hidran indoor tertanam flow switch atau pendeteksi tingkat 

tekanan air. Flow switch ini juga berfungsi untuk mengontrol tingkat tekanan air 

pada sprinkler, hydran indoor dan hydran outdoor.  Sebagai contoh apabila 

terjadi adanya aliran air atau kebocoran pada  fire sprinkler, hydran indoor dan 

atau hydran outdoor  pada salah satu lantai atau diluar  ruangan,  kemudian sistem 

pompa tidak bekerja sebagaimana mestinya maka otomatis akan terjadinya 

penurunan tingkat tekanan air pada  flow switch  dan akan mendeteksi alarm. 

Sistem kerja pada alat ini akan mengirim sinyal ke FMM (Interface Monitor 

Module) yang selanjutnya akan diteruskan ke panel kontrol MCFA (Main Control 

Fire Alarm). Sinyal akan dikirim ke FZM (Interface Module) sesuai dengan zona 

dan address pada modul kemudian sinyal diteruskan ke panel MCFA lagi, 
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selanjutnya panel kontrol akan mengirim perintah ke FRM (Relay Control 

Module) untuk membunyikan alarm bell dan menghidupkan lampu darurat, 

mematikan pintu akses serta menghidupkan exhaust fan. 

 

 

 

 

 

Skema Fire Alarm System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. FZM, FCM, FMM 

MCFA 

MODULE 

RELAY INDIKATOR 

SENSOR 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Sistem pada Intelligent Building Management System belum 

diintegrasikan pada Fire alarm; 

2. Mempermudah teknisi dalam controlling Air conditioner tanpa harus 

menggunakan remote AC seperti yang biasa digunakan pada AC lain 

pada umumnya; 

3. Schedule untuk mengontrol lampu mesin chiller dan Air Condisioner 

(AC) pada gedung dilakukan setiap pagi hari kerja dan diperiksa 

kembali selesai jam kerja; 

4. Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang 

hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk menyala dengan 

menggunakan genset jika pasokan listrik dari PLN padam. 

5.2 Saran 

1. Aplikasi yang ada hanya mengontrol sebagian dari keseluruhan 

sistem. Untuk itu, dimasa mendatang perlu dikembangkan lagi sistem-

sistem yang saling terintegrasi sesuai dengan teknologi yang dipakai. 
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