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1.1 Latar Belakang

Kerusakan lingkungan dan pemanasan global telah menjadi isu yang

berkembang dimasyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia. Perkembangan

proyek konstruksi dianggap memiliki peran dalam perubahan lingkungan di dalam

permukaan bumi ini, mulai dari tahap konstruksi hingga tahap operasional, dimana

dalam kegiatan konstruksi tidak dapat menghindari pemakaian sumber daya alam

yang semakin berkurang (Sinulingga, 2009 ).

Pada umumnya dalam pelaksanaan proyek konstruksi banyak mengakibatkan

dampak negative pada lingkungan sekitar proyek, begitu juga pada proyek

konstruksi gedung namun dalam proyek konstruksi gedung ini masih bisa

diterapkan sistem konstruksi berkelanjutan ( Green Construction) karena dapat

dikendalikan dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Green contruction atau konstruksi hijau merupakan konstruksi berkelanjutan

yang perencanaan dan pengaturan proyek konstruksi sesuai dengan dokumen

kontrak untuk meminimalkan pengaruh proses konstruksi terhadap lingkungan.

Selanjutnya green construction disempurnakan lagi menjadi konstruksi

berkelanjutan yang perencanaan dan pengelolaan proyek konstruksi untuk

meminimalkan pengaruh proses konstruksi terhadap lingkungan agar terjadi

keseimbangan antara kemampuan lingkungan dan kebutuhan hidup manusia untuk

generasi sekarang dan mendatang (Ervianto,  2012).

Green construction diperlukan untuk dapat meminimalisir dampak negatif

terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal manusia, dalam

proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan perumahan seperti saat ini dan

dimasa mendatang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sektor konstruksi

menyumbang kerusakan alam yang bisa disebabkan oleh: pengambilan material,

proses pengolahan material, distribusi material dari sumber ke pemakai, proses



konstruksi, pengambilan lahan untuk bangunan, dan konsumsi energi saat bangunan

dioperasikan.

Pada saat ini pembangunan dengan konsep green contruction atau

pembangunan yang ramah lingkungan  sangat diperlukan, mengingat telah

terjadinya krisis energi negara – negara di dunia. Pemerintah Indonesia pun telah

mengumumkan untuk melakukan tindakan penghematan energi berupa

penghematan bahan , energi listrik dan air. Bukti nyata yang bisa dilakukan saat ini

dari segi pembangunan yaitu menerapkan konsep green contruction yang sesuai

dengan tujuan UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002. Tentang Bangunan

Gedung Yang  terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal, bertujuan untuk mewujudkan

bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang

serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Dengan menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan atau konstruksi

yang berkelanjutan dapat meminimalisasi penumpukan limbah sisa pembangunan

dan mampu mereduksi pemakaian sumber daya alam yang jumlahnya kian waktu

semakin berkurang. Dari konsep green contruction ini limbah – limbah sisa

pembangunan yang masih bagus dapat digunakan secara berkelanjutan dari proyek

satu ke proyek yang lainnya yang secara tidak langsung sudah menghemat

pemakain sumber daya alam, dalam hal ini manajer proyek sebagai orang

berwenang mengatur , mengawasi dan pembuat keputusan sangat berpengaruh

dalam penghematan sumber daya alam yang dipakai.

Manajer - manajer proyek secara profesional telah melakukan konsep green

construction meskipun itu belum sempurna. Mengingat akan hal itu perlu adanya

survey mengenai tingkat penerapan green construction oleh manajer – manajer

proyek pada proyek konstruksi di kota Denpasar dan Kabupaten badung karena kota

dan kabupaten tersebut sedang mengalami pertumbuhan pembangunan yang sangat

tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Pokok bahasan yang akan di bahas bagaimana tingkat penerapan

konsep green contruction pada pembangunan proyek  gedung yang terdapat di

Kabupaten Badung dan Denpasar.



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat

penerapan konsep green contruction dalam suatu proyek kontruksi

pembangunan gedung di Kabupaten Badung dan Denpasar

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai refrensi akademik mengenai

green construction dan dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan

kualitas manajer proyek dalam kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan

dalam pekerjaan proyek konstruksi.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka perlu

adanya batasan masalah sehingga arah dan tujuan yang diinginkan dapat

terlihat dengan jelas dalam penelitian ini. Adapun batasan-batasan masalah

adalah sebagai berikut :

1. Jenis proyek yang diteliti pada penelitian ini adalah proyek konstruksi

bangunan gedung yang dalam proses pengerjaan.

2. Penelitian ini, didukung oleh para manajer pelaksana proyek kontruksi

yaitu,manajer proyek, site manager, supervisor, kepala engineering dan

kepala logistic dalam proyek pembangunan bangunan gedung di

Kabupaten Badung dan Denpasar.


