
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Proyek Konstruksi

Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan dimana

ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu, proyek biasanya bersifat lintas

fungsi organisasi sehingga membutuhkan bermacam keahlian (skills) dari berbagai

profesi dan organisasi. Setiap proyek adalah unik, bahkan tidak ada dua proyek

yang persis sama. Dipohusodo (1995) menyatakan bahwa suatu proyek merupakan

upaya yang mengerahkan sumber daya yang tersedia, yang diorganisasikan untuk

mencapai tujuan, sasaran dan harapan penting tertentu serta harus diselesaikan

dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Proyek adalah aktivitas

sementara dari personil, material, serta sarana untuk menjadikan/mewujudkan

sasaran - sasaran (goals) proyek dalam kurun waktu tertentu yang kemudian

berakhir.

Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling

berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstruksi) dalam batasan

waktu, biaya dan mutu tertentu. Proyek konstruksi selalu memerlukan resources

(sumber daya) yaitu man (manusia), material (bahan bangunan), machine

(peralatan), method (metode pelaksanaan), money (uang), information (informasi),

dan time (waktu).

2.1.1 Organisasi pada proyek konstruksi

Pengertian organisasi yang paling sederhana adalah bersatunya kegiatan –

kegiatan dari dua individu atau lebih dibawah satu koordinasi yang berfungsi untuk

mempertemukan menjadi satu tujuan. Untuk mengoptimalkan proses

mengorganisir proyek maka dilakukan diferensiasi pekerjaan, yang terdiri dari

langkah –langkah sebagai berikut: (Swam, 2012)

1. Melakukan identifikasi dan klasifikasi pekerjaan

2. mengelompokan pekerjaan



3. menyiapkan pihak yang akan menangani pekerjaan

4. mengetahui wewenang dan tanggung jawab,serta melakukan

pekerjaan

5. menyusun mekanisme kerja

Berdasarkan proses pengembangan organisasi, bentuk struktur organisasi yang

umum adalah :

Gambar 2.1 struktur organisasi proyek

(Sumber: Departemen PU. 1998. Manajemen Konstruksi)

1. Project manager ( manager proyek )

Manajer proyek adalah orang yang di beri wewenang dan tanggung jawab

oleh kontraktor untuk memimpin, mengatur, mengawasi serta membuat keputusan

yang terbaik dalam pelaksanaan proyek secara keseluruhan. manajer proyek
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pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi di lapangan ,adapun tugasnya –

tugasnya adalah :

a. Menguasai detail kontrak dan spesifikasi teknis kontrak

b. Menyusun rencana mutu proyek termasuk jadwal serta metode kerja

bersama-sama dengan site manager pada awal proyek

c. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan (RAP) berdasarkan RAP

awal dari estimasi manager yang mempresentasikan pada direksi

sehingga di peroleh persetujuan

d. Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang timbul selama

proses kegiatan konstruksi di proyek

2. Site manager (manajer lapangan )

Tugas –tugas dari manager lapangan yang dalam melaksanakan tugasnya

selalu bertanggung jawab kepada manager proyek untuk membantu kelancaran

pekerjaan di lapangan adalah:

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode konstruksi untuk

memenuhi persyaratan mutu, waktu dan biaya yang telah di sepakati.

b. Memberikan pengarahan dan bimbingan staf yang ada di bawahnya.

c. Membuat keputusan dalam batasan yang telah di gariskan oleh

manager proyek

d. Mengarahkan, mengkoordinasi dan mengawasi tenaga kerja agar

efisien terhadap pemakaian tenaga, alat dan material serta target

kemajuan proyek agar tercapai sesuai dengan time schedule yang

telah di tetapkan.

e. Memeriksa bobot pekerjaan setiap akhir bulan dan jika terjadi

kemunduran dari time schedule maka site manager memutuskan

untuk melaksanakan pekerjaan lembur.

f. Mempelajari kemungkinan – kemungkinan perubahan metode

konstruksi yang menguntungkan.

g. Memeriksa laporan pemakaian alat dan membuat surat permohonan

pemindahan alat dan bahan bila di perlukan.



h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas segala

sesuatu yang bersangkutan dengan masalah teknis atau pengelola

proyek.

i. Bertanggung jawab atas surat masuk dan surat keluar dari proyek

tersebut

j. Menjamin:

a) Tersedianya tenaga kerja,material dan alat yang memadai

b) Tersedianya gambar kerja untuk dilaksanakan oleh mandor/

sub kontraktor

c) Tersedianya dan pembayaran upah/ opname mandor

3. Administrasi proyek

Tugas administrasi proyek antara lain :

a. Menjalankan atau melaksanakan aplikasi program-program computer

yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelaporan sebagai operator

computer merangkap administrasi

b. Meng-input data yang diterima dari project engineer dan sumber

lainnya, proyek, dan menyiapkan dalam bentuk laporan untuk

manajemen tepat pada waktu yang di tentukan

c. Meng-administrasikan kegiatan keluar /masuknya surat dan barang

untuk proyek, menyimpannya dengan teliti dan rapi, serta menjamin

ketersedian bila di perlukan

d. Menyiapakn bahan laporan, presentase dan rapat proyek

4. Pelaksana struktur (site engineering)

Tugas pelaksana struktur yaitu

a. Membuat rencana dan perhitungan mengenai bahan-bahan dan

alat yang digunakan dalam suatu proyek bersama dengan

manager lapangan



b. Membuat rencana dan perhitungan mengenai volume pekerjaan

yang akan atau yang telah di kerjakan dalam suatu proyek

bersama dengan manager lapangan

c. Bertanggung jawab kepada project manager.

5.  Pelaksana arsitek (Drafter)

Tugas pelaksana arsitek yaitu:

a. Memeriksa gambar agar sesuai dengan bill off quantity

b. Mempelajari gambar terutama gambar detail

c. Menyiapakan perubahan –perubahan pada gambar rencana yang

akan di akibatkan oleh lingkungan namun tetap berdasarkan gambar

dari konsultan perencana sebagai persetujuan

d. Melakukan pengecekan gambar

6.Quantity surveyor

Tugas QS antara lain :

a. Menghitung luas pekerjaan bangunan

b. Menghitung volume pekerjaan

c. Bekerja sama dengan logistik atau pengadaan barang untuk

memberikan informasai kebutuhan material yang harus di datangkan

kelokasi proyek

d. Menghitung pekerjaan bangunan yang sudah di laksanakan dan sisa

pekerjaan untuk keperluan pembuatan opname mandor /pemborong

dan untuk keperluan engineering dalam membuat schedule

pekerjaan pelaksanaan pembangunan

e. Menghitung kebutuhan material yang di butuhkan dalam setiap item

pekerjaan bangunan

f. Mengecek penggunaan material apakah sudah sesuai dengan apa

yang di hitung estimator.

g. Mengecek setiap gambar shop drawing baru apakah terjadi

perubahan dari apa yang sudah dihitung sebelumnya, jika terjadi

perubahan maka tugas quantity surveyor adalah menghitung ulang



volume pekerjaan tersebut atau meghitung pada pada penambahan

atau pengurangan item pekerjaan

7. Surveyor

Tugas surveyor yaitu :

a. Membuat rencana dan mgusulkan kepada site manager mengenai

kebutuhan alat –alat ukur (theodolit, auto level, dan aksesorisnya )

sesuai dengan besarnya areal dan schedule master kerja

b. Memastikan pengadaan alat –alat ukur  yang telah di setujui site

manager perihal jumlah, jenis dan kelayakan pakai

c. Memastikan bahwa hasil survey di lapangan sesuai dengan

persyaratan teknis yang di tentukan

d. Melaporkan dan berkomunikasi langsung dengan site manager bila

terjadi ketidak sesuaian gambar dengan keadaan di lapangan

7.  Mekanik

Tugas mekanik yaitu :

a. Mengatur dan mengontrol semua peralatan yang mendukung

pelaksanaan pekerjaan

b. Mengkoordinasikan dengan site manager dan supervisor untuk

pembangunan peralatan dilapangan

c. Memastikan semua peralatan yang di gunakan untuk

meendukung pelaksanaan di lapangan siap pakai

9.Logistik

Tugas logistik antara lain:

a. Bertanggung jawab kepada project manager

b. Bertanggung jawab terhadap pengadaan jumlah dan mutu

material yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek tepat pada

waktunya

c. Menjaga keamanan material dan alat-alat yang di simpan di

dalam gudang panyimpanan



d. Mengurus dan bertanggung jawab terhadap semua surat-surat

transaksi peralatan maupun material sebagai arsip

e. Membuat laporan keuangan, absensi pegawai dan tenaga kerja

f. Menawasi pengadaan, pemakaian dan penempatan material di

gudang

g. Mengadakan pengecekan atas kebenaran barang yang dating

dari rekanan harus sesuai dengan yang diminta

h. Memerima dan mengeluarkan barang

Organisasi suatu proyek sangat diperlukan untuk terlaksananya suatu

proyek kontruksi  yang sesuai dengan rencana dan sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai, dalam hal ini manajer proyek sangat berperan penting dalam pelaksanaan

proyek kontruksi dimana manajer proyek merupakan  kendali dari suatu organisasi

proyek kontruksi.

2.1.2  Definisi Manajer proyek

Definisi manajer proyek menurut Project Mangement Body of Knowledge

Guide PMI (2001) dalam Putri (2012) mengatakan bahwa manajer proyek

seseorang yang bertanggung jawab dalam mengurus sebuah proyek. Seorang

manajer proyek berasal dari suatu institusi atau seorang pengusaha yang sinonim

dengan pengurus, eksekutif, supervisor dan boss. Badiru dan Pulat (1995) dalam

sudarto (2001) menjelaskan bahwa peran seorang manajer proyek akan

menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi sasaran dan tujuan.

Seorang manajer proyek mempunyai tanggung jawab yang utama dalam

memastikan bahwa suatu proyek diterapkan menurut rencana proyek. Manajer

proyek mempunyai jarak interaksi yang luas didalam dan di luar lingkungan proyek

itu. Seorang manajer proyek harus serbaguna, tegas, dan efektif dalam penanganan

permasalahan yang dikembangkan sepanjang tahap pelaksanaan proyek. Pemilihan

seorang manajer proyek memerlukan pertimbangan yang hati-hati sebab pemilihan

manajer proyek adalah salah satu hal yang krusial dari fungsi proyek. Manajer

proyek harus seseorang yang memiliki kedua kredibilitas administratif dan teknis,

yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan segera dan memuaskan, serta dirasa

perlu mempunyai pengetahuan teknis untuk mengarahkan proyek. Manajer proyek

harus pula seseorang pencatat yang baik. Kwaku (2010) dalam Sudarto (2001),



dalam penelitiannya tentang personel dan kebutuhan informasi yang sesuai dengan

tingkat manajemen, melibatkan manajer proyek sebagai salah satu personel penting

dalam kelompok tingkat manajemen konstruksi. Fungsi utama pada tingkat

manajemen konstruksi adalah mencapai dan memonitor pekerjaan. Beberapa fungsi

tambahan yang diberikan oleh tingkat manajemen konstruksi pada umumnya terdiri

dari:

1. Mengadakan dan memelihara hubungan baik dengan pemilik, arsitek,

engineers, kontraktor, public officials dan bisnis serta organisasi di tingkat

divisi lainnya.

2. Menerapkan semua fungsi manajemen, engineering services, hasil desain,

perencanaan/penjadwalan, dan program pengontrolan pada tingkat divisi.

3. Menerima dan menyeleksi semua laporan kemajuan, biaya, jadwal dan lain-

lain darisemua proyek yang ada dalam divisi.

Meredith (1989) dalam Husein (2011) mengatakan bahwa sejumlah

permintaan kepada manajemen proyek adalah unik, dan kesuksesan dari manajer

proyek tergantung kepada besaran proyek serta bagaimana mereka mampu

menangani proyek itu dengan baik. Permintaan yang khusus ini dapat dikatagorikan

sebagai berikut:

1. Sumber daya yang memadai dapat diperoleh

2. Dapat memotivasi personil

3. Siap berhadapan dengan rintangan

4. Pembuatan trade-off tujuan proyek

5. Kegagalan dan takut gagal dan risiko

6. Wawasan komunikasi yang luas

7. Kemampuan negosiasi

Pemilihan seorang manajer proyek merupakan satu dari dua atau tiga

keputusan paling utama mengenai proyek. Manajer proyek perlu memiliki kerangka

harapan agar dapat berhasil dengan baik. Berikut adalah daftar kepopuleran,

keterampilan dan kualitas yang dicari manakala pemilihan seorang manajer proyek:



1. Latar belakang teknis yang kuat

2. Seorang manajer yang keras kepala

3. Individu yang bersifat dewasa

4. Seseorang yang tersedia

5. Seseorang yang memiliki hubungan baik dengan para eksekutif senior

6. Seseorang yang dapat memelihara kebahagiaan tim proyek

7. Orang yang telah bekerja dalambeberapa departemen berbeda

Menurut Kerzner (1995) dalam Husein (2009) menjelaskan peranan

seorang manajer proyek adalah:

1. Manajer proyek bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan

mengintegrasikan berbagai aktivitas fungsional.

2. Memerlukan keterampilan hubungan antar pribadi dan komunikatif yang kuat

serta terbiasa berhubungan dengan tiap-tiap organisasi lini yang ada.

3. Berwawasan pengetahuan yang umum (general knowledge) menyangkut

teknologi yang sedang digunakan.

Oberlander (2000) dan Brown (2002) dalam Husein (2009) mendeskripsikan

peran dari seorang manajer proyek yang akan memimpin tim proyek untuk

memastikan suatu proyek berkualitas dengan tepat waktu, anggaran dan batasan

lainnya. Sebuah proyek adalah tunggal, bukan perusahaan yang berulang-ulang,

oleh sebab itu masing-masing proyek adalah unik, hasilnya tidak pernah dapat

diramalkan dengan kepercayaan yang mutlak. Seorang manajer proyek harus

mencapai hasil akhir disamping semua masalah dan risiko yang ditemui. Sukses

tergantung pada menyelesaikan tugas pada yang diperlukan didalam suatu urutan

logis,  memanfaatkan sumber daya yang tersedia kepada hasil yang terbaik .Manajer

proyek harus melaksanakan lima fungsi dasar manajemen yaitu

1. Perencanaan (Planning)



Perencanaan adalah menentukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana

mengerjakannya. Ini berarti menyangkut pengambilan keputusan berhadapan

dengan pilihan-pilihan

2. Mengorganisasi (Organizing)

Fungsi ini berkaitan dengan usaha untuk menetapkan jenis-jenis kegiatan

yang dituntut untuk mencapai suatu tujuan tertentu, mengelompokkan kegiatan-

kegiatan tersebut berdasarkan jenisnya supaya lebih mudah ditangani oleh

bawahan.

3. Penempatan Orang (Staffing)

Fungsi ini menyangkut usaha untuk mengembangkan dan menempatkan

orang-orang yang tepat di dalam berbagai jenis pekerjaan yang sudah didisain lebih

awal dalam organisasi.

4. Mengarahkan (Directing)

Fungsi ini biasa juga disebut supervisi. Ini menyangkut pembinaan motivasi

dan pemberian bimbingan kepada bawahan untuk mencapai tujuan utama.

5. Mengontrol (Controlling)

Fungsi ini dijalankan untuk menjamin bahwa perencaan bisa diwujudkan

secara pasti. Ada banyak alat-alat analisa untuk suatu proses kontrol yang efektif.

Proses kontrol pada dasarnya selalu memuat unsur: perencanaan yang diterapkan,

analisa atas deviasi atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan

menentukan langkah-langkah yang perlu untuk dikoreksi.

Peranan tanggung jawab serta apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer

proyek pada setiap proses manajemen proyek. Hal ini dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Kepemimpinan seorang manajer proyek harus ditunjukkan pada semua

tahapan proyek. Jika seorang manajer proyek memiliki rasa partisipasi yang



sangat tinggi, cendrung untuk menghadapi masalah didalam suatu organisasi

yang hirarkis, jika seorang manajer proyek dengan gaya otoriter akan

mendapat tantangan dalam organisasi.

2. Manajer proyek mempunyai otoritas dan kebebasan dalam mengatur proyek.

Jika pemimpin tidak ada serta bilamana seorang manajer proyek dibatasi,

mungkin akan timbul unjuk rasa sewaktu-waktu oleh setiap individu yang

berbeda sepanjang proyek itu.

3. Manajer proyek bersama dengan tim manajemen proyek harus mengkoordinir

dan mengarahkan berbagai alat penghubung teknis dan organisasi yang ada

dalam proyek.

4. Manajer proyek bersama dengan pemberi kuasa menyediakan sumber daya

organisasi untuk merancang aktivitas proyek.

5. Secara umum, manajer proyek harus mengenali proyek dan ditugaskan sejak

awal studi kelayakan. Manajer proyek harus selalu ditugaskan sebelum

dimulai perencanaan proyek dilaksanakan dan lebih disukai yang sebelumnya

telah banyak menyelesaikan proyek tersebut.

6. Manajer proyek bersama dengan tim manajemen proyek bertanggung jawab

menentukan kualitas dan nilai proyek.

7. Manajer proyek juga mempunyai tanggungjawab kepada sumber daya

manusia untuk menerima dan melepas bawahannya tergantung atas organisasi

atau industri dimana mereka menjadi anggota.

8. Peran dan tanggung jawab dari manajer proyek biasanya kritis pada

kebanyakan proyek tapi sangat berarti dalam penerapannya.

9. Manajer proyek bertanggung jawabdalam membuat pelaporan rangkap

kepada manajer fungsional dan timnya sendiri.

10 Manajer proyek dan tim manajemen risiko memberi tanggapan kepada

pemilik proyek terhadap risiko yang dilaporkan. Hal ini akan mengurangi

efek yang tidak diantisipasi dan koreksi yang diperlukan untuk mengurangi

risiko.



11. Manajer proyek yang diusulkan harus bersertifikat Project Management Pro

Jurnal.

manajer proyek dalam suatu proyek kontruksi khusunya pada proyek

kontruksi bangunan gedung mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga

pada satu proyek kontruksi seharusnya memiliki manajer proyek untuk memimpin

dan mengendalikan proyek kontruksi tersebu

1.2 Proyek Kontruksi Pada Bangunan Gedung

Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang

menyatu dengan tempat kedudukannya,sebagian atau seluruhnya  berada di atas/ di

didalam tanah / air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan

(KEPPRES no 28 tahun 2012).

Pembangunan bangunan gedung di selenggarakan melalui berbagai tahapan

pekerjaan kontruksi.pekerjaan konstruksi adalah rangkaian kegiatan perencanaan

dan pelaksanaan beserta pengawasan yang meliputii pekerjaan arsitekturak,

struktur, mechanical dan elektrikal, serta tata lingkungan beserta kelengkapannya

masing –masing di dalam mewujudkan suatu bangunan (KEPPRES No .19 tahun

1999).

Pelaksanaan pekerjaan kontruksi (contruction operation) memberikan

beberapa pengertian antara lain menurut Suharto (2000) dalam Sudiartha (2014),

adalah kegiatan pembangunan yang harus di selesaikan Berdasarkan anggaran dan

jadwal yang telah di tentukan dan terdiri dari bermacam –macam kegiatan yang

memerlukan berbagai macam di siplin ilmu. sedangkan menurut Arditia (1989)

dalam Sudiartha (2014), pelaksanaan kontruksi perlu memperhatikan parameter-

parameter antara lain anggaran biaya, jadwal dan mutu produk sebagai parameter

penting bagi penyelenggaraan proyek yang telah di tentukan sejak awal proyek

berlangsung . contruction operation berarti pencapain sebuah akhir produksi yang

dapat berulang di masa depan (Hallpin, 1992) dalam (Sudiartha, 2014).

Saat ini proyek konstruksi bangunan bertingkat semakin berkembang dalam

pelaksanaannya, di mana gedung merupakan obyek termudah untuk implementasi

kontruksi berkelanjutan karena lebih muda pengendaliannya dalam setiap tahapan



kegiatan. Dalam hal ini Manajer proyek dalam suatu proyek kontruksi diposisikan

untuk bertindak proaktif, peduli terhadap lingkungan selama tahap pelaksanaan

kontruksi melalui efisiensi penggunaan sumber daya alam (konservasi energi, air,

udara, marerial ) dan meminimalkan limbah kontruksi.

2.2.1 Definisi Konstruksi Berkelanjutan

Konstruksi berkelanjutan adalah suatu konsep yang ditawarkan oleh pelaku

di industri konstruksi untuk menjawab tantangan akan kebutuhan pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) di sektor infrastruktur dan konstruksi.

Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan konsep pembangunan yang

ditujukan untuk menyediakan kualitas kehidupan yang lebih baik untuk semua

orang saat ini dan untuk generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan

mencakup tiga aspek pembangunan, yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dalam implementasinya, pembangunan berkelanjutan sering ditekankan

pada pencapaian aspek pelestarian lingkungan dengan pertimbangan aspek

ekonomi dan sosial telah terpenuhi secara umum, pendekatan ini sering diistilahkan

dengan ‘hijau’ atau ‘green’. Tantangan-tantangan yang dihadapi setiap negara

berbeda tergantung sejauh mana negara tersebut telah berkembang. Untuk Negara

yang sedang berkembang seperti Indonesia, aspek sosial dan ekonomi tetap

memegang peranan penting. Untuk itu pembangunan berkelanjutan yang dilakukan

di Indonesia, adalah pembangunan yang digerakkan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan kemapanan sosial namun tetap ramah terhadap

lingkungan sekitarnya.

Konstruksi berkelanjutan adalah sebuah strategi untuk melaksanakan

pembangunan berkelanjutan pada industri konstruksi dan infrastruktur. Industri

konstruksi mempunyai peran dalam mensukseskan pembangunan berkelanjutan

dengan membangun kualitas hidup yang lebih baik dan dengan lebih kompetitif

serta menguntungkan, menyajikan kepuasan, kenyamanan, dan nilai lebih untuk

pemilik dan pengguna, melindungi lingkungan, serta meminimalisasi penggunaan

sumber daya dan energi. Dengan demikian, konstruksi berkelanjutan akan dapat

menciptakan dan mengoperasikan bangunan yang ramah lingkungan dengan



penggunaan sumber daya alam yang efisien dan menggunakan rancangan yang

memperhatikan ekologi. Dalam hal ini industri konstruksi harus dilihat sebagai

sebuah sistem yang terdiri dari berbagai proses yang saling terkait mulai dari proses

pemrograman, perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi, dan

pemanfaatan, pemeliharaan, serta dekonstruksi dengan banyak pihak yang terkait

(rantai pasok) antara lain pemilik, pengguna dan penyedia jasa.

Konstruksi berwawasan lingkungan (green construction) menurut Dirjen

Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak adalah konstruksi

yang dapat mengurangi biaya-biaya yang disebabkan bencana yang ditimbulkan

karena kerusakan alam. Contohnya saat membangun jalan terkadang membelah

aliran sungai agar tidak putus maka harus dibuatkan saluran gorong-gorong yang

memadai agar saat hujan tidak meluap ke jalan.Kemudian dalam membangun jalan

menggunakan bahan-bahan yang dapat diperbarui (renewable), bobotnya lebih

ringan dan kuat untuk menghemat biaya angkut, serta yang panti harus dapat didaur

ulang. Sementara dari segi lingkungan setidaknya untuk jalan karena merupakan

fasilitas umum harus menyediakan 30 persen sebagai ruang terbuka hijau yang

ditempatkan disisi kanan dan kiri jalan, jelasnya.

Standar ramah lingkungan ini jika ditransformasikan ke dalam ukuran

maupun sistem baku meliputi beberapa aspek detil lainnya seperti resource

consumption and energy balance system, life cycle analysis, eco-efficiency

standard, eco-scarcity and eco-toxicology dan sebagainya. Konferensi

internasional bangunan berkelanjutan itu sendiri diselenggarakan tiap 3 tahun

sekali, dengan diselingi beberapa pertemuan sejenis di tingkat regional. Tak kurang

dari 2000 orang hadir untuk mempresentasikan beberapa hasil riset atau temuan

mereka di ajang ini.

Dalam Kongres Copenhagen 2009, UIA (Union International des Architect)

yang merupakan organisasi asosiasi arsitek non-profit yang mewakili lebih dari satu

juta arsitek di 124 negara, telah menyampaikan bahwa betapa bangunan dan

industri konstruksi sangat berdampak terhadap pemanasan dan perubahan iklim saat

ini, tentunya bukan berarti harus berhenti namun dengan melakukan pendekatan



yang “berkelanjutan” misalnya dengan “Sistem Lingkungan Binaan”. Karena UIA

berkomitmen untuk untuk mengurangi dampak dan efek yang semakin parah

dengan “Sustainable by Design Strategy” yang akan diadopsi lebih banyak pada

Kongres di Tokyo, Jepang 2011.

Konsep Strategi Desain Berkelanjutan UIA dapat dijabarkan kedalam 9 point;

1. Dimulai dengan tahap awal pekerjaan proyek yang melibatkan seluruh

pihak : klien, desainer, insinyur, pemerintah, kontraktor, pemilik, pengguna,

dan komunitas;

2. Analisa dan Manajemen seluruhnya dari Daur Hidup Bangunan, yaitu

mengintegrasikan semua aspek dalam konstruksi dan penggunaan dimasa

depan;

3. Optimalisasi desain yang efisien, energi terbarukan, teknologi moderen dan

ramah lingkungan harus menjadi satu kesatuan;

4. Kesadaran bahwa proyek arsitektur dan konstruksi tersebut merupakan

sistem interaktif yang kompleks dan terkait pada lingkungan sekitar yang

lebih luas yang bisa mencakup warisan sejarah, kebudayaan, dan sosial

masyarakat;

5. Penerapan “material bangunan yang sehat”, yaitu untuk menciptakan

bangunan yang sehat, tata guna lahan yang seimbang, kesan estetik dan

inspiratif, serta memberikan keyakinan ke masyarakat;

6. Upaya untuk mengurangi “carbon imprint”, mengurangi penggunaan

material berbahaya yang berdampak terhadap aktivitas pengguna;

7. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kesetaraan baik lokal maupun

global, memajukan kesejahteraan ekonomi, serta menyediakan kesempatan-

kesempatan untuk kegiatan bersama masyarakat;

8. Populasi urban tergantung pada sistem desa-kota yang terintergrasi, saling

terkait untuk keberlangsungan hidup seperti fasilitas publik (air, udara,

rumah, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dll;

9. Mendukung pernyataan UNESCO mengenai keberagaman budaya umat

manusia sebagai sumber pertukaran, penemuan, kreativitas yang sangat

diperlukan oleh manusia.



Selanjutnya, konsep-konsep di atas dapat diterjemahkan bahwa pendekatan

“Sustainable Architecture” perlu diterapkan secara menyeluruh dengan melihat

seluruh daur hidup dari bangunan tersebut. Dan penerapannya harus secara

komprehensif dari maerial, dan penghijauan lingkungan (Wildensyah, 2013 dalam

sistem informasi konstruksi berkelanjutan dinas pekerjaan umum, 2014).

2.2.2 Konstruksi berkelanjutan di Indonesia

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang dan sedang

membangun telah memilik cetak biru bagi sector konstruksi sebagai grand design

dan greend strategy yang di sebutkan dengan konstruksi Indonesia 2030.Dalam

dokumen tersebut dinyatakan bahwa konstruksi Indonesia mesti berorientasi untuk

tidak menyumbang pada kerusakan lingkungan namun justru menjadi pelopor

perbaiakn dan peningkatan kualitas lingkungan di seluruh habitat persada

Indonesia, yang di dialami oleh manusia dan seluruh makluk lain secara

bersimbiosis mutualisme (LPJKN, 2007).

Setelah satu agenda yang di usulkan adalah melakukan promosi konstruksi

berkelanjutan (sustainable contruction) untuk penghematan bahan dan pengurangan

limbah (bahan sisa) serta kemudahan pemeliharaan bangunan pasca konstruksi

dalam LPJKN (2007) dalam beberapa sumber di katakan bahwa pembangunan

berkelanjutan di Indonesia sudah berjalan , meskipun hingga saat ini kontruksi

berkelanjutan belum terlihat secara signifikan .dalam draf agenda 21 konstruksi

berkelanjutan Indonesia sebagai rujukan pengembangan agenda konstruksi

Indonesia 2030, terdapat tiga pengelompokan agenda berdasarkan kurun

waktunya,yaitu:

1. Dalam kurun waktu tahun 2011 s/d 2017, di sebut dengan agenda jangka ,

berisi agenda yang harus segera dilakukan untuk penciptaan kondisi

lingkungan

2. Dalam kurun waktu 2011 s/d 2024 di sebut dengan agenda jangka menengah

, berisi agenda yang bertujuan untuk melaksanakan implementasi konstruksi

berkelanjutan termasuk dampaknya.



3. Dalam kurun waktu tahun 2011 s/d 2030 di sebut dengan agenda jangka

panjang, berisi agenda yang bertujuan menciptakan paradigma baru dalam

implementasi konstruksi berkelanjutan.

Sebagai upaya dalam mencapai konstruksi berkelanjutan,di Indonesia perlu

dilakukan tindakan –tindakan seperti yang di muat dalam agenda kontruksi

Indonesia 2030 yaitu :

1. Penggunaan /pemanfaatan kembali bangunan-bangunan yang telah ada

2. Perancangan konstruksi yang bertujuan untuk mengurangi limbah yang di

timbulkannya

3. Penerapan konstruksi ramping (lean contructoin )

4. Pelaksanaan konstruksi dengan meminimalkan konsumsi energi

5. Penggunaan bangunan dengan meminimalkan konsumsi energi

6. Pengurangan polusi

7. Mempertimbangkan aspek lingkungan pada tahap pengadaan material

sampai dengan tahap konstruksi.

8. Penggunaan air secara bijaksana

9. Mempertimbangkan dampak proses konstruksi terhadap masyarakat sekitar

proyek

10. Menetapkan target pencapaian kontruksi berkelanjutan sebagai salah satu

aspek dalam peningkatan kinerja

Adapun peraturan perundang – undangan yang mendukung pembangunan

berkelnjutan diindonesia diantaranya sebagai berikut

1. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penghematan Energi dan

Air.

2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001

Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi

denan analisa Mengenai Dampak Lingkunga Hidup.

3. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2000

Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada

Bangunan Gedung dan Lingkungan.



4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 17 Tahun

2003 Tentang Penetapan Jenis Usaha dan atau Kegiatan Bidang

Permukiman dan Prasarana Wilayah yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya

Pengelolaan Lingkunga Hidup  dan Upaya Pemantauan Langkungan.

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup  Nomor 08 Tahun 2010

Tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan.

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai

Dmpak Lingkungan.

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Sampah.

2.3 Definisi Green Construction

Konstruksi hijau (green construction) merupakan upaya untuk

menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah

lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien selama daur hidup bangunan

sejak perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, renovasi bahkan

hingga pembongkaran (U.S Enviromental Protection Agency, 2010) dalam (Prasaji,

2013).

Green construction merupakan praktek membangun dengan menerapkan proses yang

memperhatikan lingkungan dan efisiensi sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan dari tapak

untuk perencanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, renovasi, dan dekonstruksi (USEPA,

2010) dalam(Putri, 2012).

Green construction adalah perencanaan dan pengelolaan proyek konstruksi guna

meminimalkan pengaruh proses konstruksi terhadap lingkungan. Manajer  harus berperan proaktif

terhadap kelestarian  lingkungan, selalu meningkatkan efisiensi dalam proses konstruksi,

konservasi energi, efisiensi pemanfaatan air, dan sumber daya lainnya selama masa konstruksi

serta minimasi dan mengelola limbah konstruksi secara baik. konsep green construction

mencakup hal-hal sebagai berikut: Perencanaan dan penjadwalan proyek konstruksi, konservasi



material, tepat guna lahan, manajemen limbah konstruksi, penyimpanan dan perlindungan

material, kesehatan lingkungan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan,

pemilihan dan operasional peralatan konstruksi, dokumentasi.

Green construction mencakup hal-hal sebagai berikut: Rencana perlindungan lokasi

pekerjaan, program kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan limbah pembangunan atau

bongkaran, pelatihan bagi sub kontraktor, reduksi jejak ekologis proses konstruksi, penanganan

dan instalasi material, kualitas udara. Selanjutnya yang dimaksud dengan definisi green

construction adalah: “Suatu perencanaan dan pelaksanaan proses konstruksi untuk

meminimalkan dampak negatif proses konstruksi terhadap lingkungan agar terjadi

keseimbangan antara kemampuan lingkungan dan kebutuhan hidup manusia untuk

generasi sekarang dan mendatang”( Kibert, 2008) dalam (Koe, 2012).

Sedangkan menurut Budisuanda (2011) dalam Prasaji ( 2013) , green construction

dapat disebutkan menjadi beberapa aspek diantaranya adalah :

1. Proses pembangunan yang berusaha mengurangi material yang

merusak lingkungan.

2. Proses pembangunan yang tidak mengganggu ketenangan penghuni

sekitar.

3. Metode pelaksanaan yang tidak menghasilkan limbah di atas batas

ambang toleransi.

4. Metode pelaksanaan yang tidak mengganggu keseimbangan alam

sekitar.

5. Pelaksanaan pembangunan yang tidak mencemari lingkungan atas

bahan kimia yang berbahaya.

6. Proses pembangunan yang seharusnya memanfaatkan kembali sisa-sisa

material.

2.3.1    Material green construction

Pemilihan material ramah lingkungan merupakan salah satu konsep utama

dalam penerapan konsep green construction. Menurut Akmal (2009) dalam

Ervianto (2012) green construction biasa direncanakan sejak awal dengan cara

memilih menggunakan material –material sustainable dan ramah lingkungan.

Beberapa penelitian tentang material telah menghasilkan perhitungan besaran



energi dan biaya yang di butuhkan saat memproduksi material tersebut. Perhitungan

tersebut di mulai dari produksi awal –proses pengambilan material utama, pabrikasi

menjadi material siap pakai,pengepakan –hingga transportasi ke lokasi dan

pemasangan pada bangunan,

Perbedaan antara proyek hijau dengan proyek konvesional dalam hal

pemanfaatan material terletak pada beberapa hal berikut (Ervianto, 2012):

Table 2.1 Perbedaan antara proyek hijau dengan proyek konvensional  Tahap siklus

hidup material

Table 2.2 Perbedaan antara proyek hijau dengan proyek konvensional Kebutuhan

kontrak tentang kebutuhan material

Proyek konvensional Proyek hijau

Proyek konvensional Proyek hijau

Material hasil dekonstruksi

1. kurang mendapat perhatian

untuk di manfaatkan kembali

2. cara pembuanganya kurang  di

perhatikan pengaruhnya

Material hasil dekonstruksi:  dengan

1) dimanfaatkan kembali dengan

cara

a. digunakjan kembali

untuk proyek baru

b. di daur ulang menjadi

material baru yang

bernilai sama (recycle

),atau lebih tinggi

(upcycle) atau lebih

rendah (downcycle )dari

material lama

2) di buang dengan cara-cara yana

ramah lingkungan



Review terhadap proses pengadaan Review terhadap pemisahan produk

yang akan di gunakan untuk

memenuhi persyratan hijau, di

antaranya adalah

1. persyaratan umum (general

requirement )

2. persyaratan spesifik (specific

requirement )

3. persyaratan campuran (mixed

requirement )

dan dilanjutkan proses pengadaan

Secara ekplisit manajer proyek tidak

harus melakukan :

efisiensi sumber daya

meminimalisasi limbah

efisiensi energi

menjaga kualitsa udara

konservasi air

Secara ekplisit manajer proyek harus

melakukan :

efisiensi sumber daya

menimalisasi limbah

efisiensi energi

menjaga kualitas udara

konservasi air

Sumber :Ervianto (2012)

Secara garis besar penerapan konsep green construction terhadap

pemakaian material baik fixed material maupun temporary material adalah

mengandung konsep 3-R yaitu

1. REDUSE (pengurangan limbah material )

Mencegah timbulnya limbah lebih dari pada harus melakukan proses daur

ulang (recycle) .dengan melakukan identifikasi aktifitas proses konstruksi

yang menghasilkan limbah pada tahap perencanaan akan menurunkan potensi

timbulnya limbah pada tahap konstruksi.apabila selama proses konstruksi



tidak menimbulkan limbah , maka tidak perlu membuat perencanaan untuk

penggunaan kembali (reuse) maupun daur ulang (recycle).hal ini dapat di

lakukan dengan cara

a. Perencanaan di dasarkan pada ukuran standar material yang ada di

pasaran untuk semua material bangunan yang akan di gunakan.hal ini

bertujuan untuk menghindari terjadinya limbah yang di hasilkan dari

sisa pemotangan material.

b. Perencanaan di dasarkan pada aspek fleksibilitas.hal ini bertujuan untuk

menghindari timbulnya limbah bila terjadi perubahan rencana .

2. REUSE (material yang bisa digunakan secara berulang )

Untuk menetukan pengelolaan limbah yang di hasilkan dari

konstruksi perlu mempertimbangkan nilai dari berbagai limbah tersebut

terkadang nilai dari material bekas pakai lebih tinggi jika di bandingkan

dengan material baru yang di hasilkian dari proses daur ulang. Jika ini yang

terjadi maka material lebih tepat digunakan kembali dalam proyek atau

material tersebut dijual apa adanya kepada pedagang barang bekas. Pada

beberapa kasus tertentu yang tidak dapat diperoleh dari material baru. Sebagai

contoh,kayu jati bekas yang berumur puluhan tahun dapat menampilkan galur

yang unik yang tidak dapat ditemukan pada kayu jati baru yang tersedia di

pasaran. Untuk menggunakan kembali (reuse) berbagai material bangunan

dapat melalui 2 cara , yaitu dengan melakukan dekonstruksi bangunan dan

melalui seleksi materil sebelum di bongkar.

Untuk melakukan dekonstruksi bangunan di butuhkan kehati –

hatian akan material yang akan di gunakan kembali. cara paling tepat untuk

melakuakn dekonstruksi adalah menggunakan tenaga manusia secara manual

agar kerusakan material dapat minimal .

3 RECICLE  (Material yang bias di daur ulang )

Recicle adalah suatu proses daur ulang limbah konstruksi, diawali

dengan memishkan material yang dapat di daur ulang dan kemudian di

lanjutkan dengan proses daur ulang. Proses ini akan menghailkan material



baru dan menguntungkan dari aspek ekonomi,Karen barang tersebut dapat di

jual kembali.tindakan yang dapat dilakukan untuk proses daur ulang adalah :

a. Identifikasi jenis material konstruksi yang memungkinkan untuk di

daur ulang .

b. Rencanakan untuk berbagai material yang masih memungkinkan untuk

di daur ulang dalam hal perlindungan material,penanganan

material,penyimpanan material, dan pemindahan material

c. Tetapkan waktu proses daur ulang

d. Tambahkan klusul persyaratan pengalaman kontraktor pada proyek

sebelumnya didalam menerapkan perencanaan pengelolaan limbah

konstruksi.hal ini dapat dilihat dari pengalaman kontraktor pada proyek

sebelumnya di dalam menerapkan perencanaan pengelolaan limbah

konstruksi disertai dengan dokumentasi rinci proses recycle.

Landfilling, adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan dalam pengelolaan limbah

,yakni pembuangan ketempat penampungan akhir .

2.3.2    Kriteria Penerapan Green Construction

Dalam guideline yang di terbitkan PT. PP (2008) dalam Sinulingga (2012)

penerapan metode green construction dalam proyek terbagi menjadi beberapa

bagian yaitu :

1. Lapangan (site project )

a. Dewatering

Pekerjaan dewatering atau pemompaan air tanah sebagai bagian dari

cara pembuatan lantai bawah tanah. Pekerjaan ini meskipun bertujuan

membuang air tanah pada daerah tertentu, namun di harapkan tetap tidak

mencemari lingkungan.

Target : Menjamin air dewatering tidak mencemari air alam dan tidak

mengganggu muka air  tanah sekitar lapangan.

Metode



1) Pembuatan recharging well,atau sumur untuk mengebalikan air kedalam

tanah

2) Pengolahan air yang tercemar atau kekeruhan melebihi ambang batas

sebelum di buang ke sistem pengaliran air atau pembungan air alami

3) Pengecekan tingkat sat padat terlarut pada air yang di pompa ke

pembuangan air alami tidak melebihi standar peraturan tentang kualitas

air.

4) Dewatering dengan pompa air, dimana saja di laksanakan pada areal

vegetasi yang cukup lebar untuk membuang tanah terlarut atau pada alat

pengontrol endapan

5) Pengawasan semua proses pemompaan dan pencegahan untuk memastikan

kekeruhan air pada taraf yang rendah.

6) Pengawasan berkala selama pemompaan,terhadap kualitas kekeruhan air

yang akan di pompa ke saluran air atau system drainase.

b Erosi

Galian pembuatan lantai bawah tanah sangat berpotensi terjadinya erosi di

sekeliling bagian galian yang sangat berpotensi terjadinya erosi disekeliling bagian

galian yang sangat membahayakan kelestarian lingkungan sekitar.

Target : mengurangi terjadinya erosi pada lahan proyek

Metode :

a Meminimalkan pembukaan lahan galian

1. Usahakan untuk menghindari pembukaan lahan pada tanah yang mudah

tererosi.

2. Tidak membuat galian dengan kemiringan curam pada lahan yang

berdekatan dengan area perairan.

3. Melakukan penanaman kembali pada lahan yang telah selesai di kerjakan.

4. Pembuatan jadwal pekerjaan secara cermat untuk menghindari terjadinya

ketertundaan pekerjaan yang dapat menggangu  kestabilan tanah.

b. Polusi  udara /debu



Polusi udara /debu adalah salah satu kegiatan konstruksi,mengurangi produksi

debu adalah hal yang utama dalam proses konstruksi

target :mengurangi debu di lapangan /lingkungan

metode:

1. Mengurangi produksi debu di kembangkan dalam perencanaan  proyek.

2. Melokalisir penyebaran debu dengan bantuan peralatan tambahan

(jaringan pengaman debu) pada sekeliling bangunan .

3. Melakukan penyemprotan air di area yang terlihat banyak mengandung

debu .

4. Memasang pagar penolak angin pada lokasi yang tepat .

c  Air Hujan

Mengurangi kontaminasi adalah tujuan dari pengelolaan air hujan di proyek.

Target :mengurangi air hujan yang terkontaminasi

Metode

1. Meminimalisasi volume air hujan yang tercemar yang masuk ke area

bersih.

2. Buat jalan pintas saluran untuk mengalihkan air hujan dari area bersih dan

lereng yang stabil

3. Mengurangi laju air

d Sedimentasi

Pendangkalan saluran akibat erosi merupakan salah satu penyebab rusaknya

fungsi saluran air. Penanggulangan terjadi sidementasi dalam proses konstruksi

bisa di lakukan dengan beberapa cara .

Target :mengurangi dampak dari air hujan yang bisa menyebabkan sidementasi

Metode:

1. Mengukur erosi dengan sidement sebelum konstruksi di mulai, sebagai

acuan sidementasi hasil pelaksanaan konstruksi



2. Mengidentifikasi saluran drainase dan pasang alat control sebagai acuan

perkiraan air hujan dan sidement yang terkumpul pada daerah tangkapan

hujan .

3. Desain dan pemasangan alat ukur erosi badan sediment  run-of dengan

tepat sebagai patokan hujan kala ulang 2 tahun untuk struktur sementara

dan hujan kala ulang 5 tahun untuk struktur permanent .

4. Pembuatan jebakan Lumpur sebelum air buangan sampai ke saluran

drainase .

5. Melakukan pemeriksaan,perawatan dan program pembersihan untuk

struktur control run-off sedimen.

2 Limba /Waste

a. Waste Material

Memperkecil tingkat waste material dengan cara pengukuran yang presisi

sebelum pemesanan material.waste materialo yang bisa diu kurangi adalah

waste material besi beton,waste beton dan material lain.

Target :mengurangi volume sisa potongan besi beton dan beton

Metode :

1. Menggunakan prinsip: menghindari atau mengurangi waste

material,pemakaian material daur ulang,pemakaian secara berulang

,pengolahan limbah, melokalisir limbah dan pengelolaan limbah

2. Penggunaan metode yang paling efisien dan pembuatan rangakia besi

beton,seperti overlapping  4d (diameter tulangan )pada pembengkokan

135 sesuai peraturan American concrete institute (ACI) dan pemakaian

peraturan beton Indonesia (BBI) pada pembengkokan 180

3. Perencanaan pengecoran yang terstruktur sehingga apabila terjadi dari

sisa pengiriman beton dapat di alihkan kepekerjaan lain.

4. Pemilihan ready mix yang sudah di opersaikan dengan system kompeter

guna memastikan kuantiti dan kuantitas .



5. Transportasi beton yang di masukan dengan truk mixer maksimal 90%

dari kapasitas mixer untuk menghindari beton tumpah dalam

perjalanan.

b   Pengelolaan sampah

pengturan pengelolaan sampah konstruksi sehingga akan mempermudah

pengelolaan selanjutnya.

Target : mempermudah pengolahan lebih lanjut

Metode :

1. Penempatan tempat pembuangan sampah sementara (organic,

anorganik, limbah padat B3) di lokasi strategis dalam proyek.

2. Pengelolaan pembuangan sampah dari pengumpulan sampai pada

pembuangan akhir.

3 Air

dalam pelaksanaan sedapat mungkin tidak menggunakan air tanah yang

dapat mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan sekitarnya, misalnya dapat

terjadi penurunan tanah yang mengakibatkan kerusakan topografi lingkungan

sekitar proyek,menjamin un tuk kekuatan bangunan setelah penggunaan

nantinya.penghematan penggunaan air dalam konstruksi seperti ;pemakaian shower

di tempat mandi pekerja

Target :penghematan air sebanyak 30%

Metode:

1. Pemakaian air secara berulang seperti pada pencucian mobil proyek

washing bay,dengan cara air bekas pencucian di endapkan di kolam

pengendapan dan air yang jernih di pakai lagi.

2. Pemakaian shower di tempat mandi pekerja proyek.

3. Meningkatkan efisiensi pemakaian air dalam kantor untuk mengurangi

beban suplai air bersih .

4. Pemakaian keran otomatis (sensor electric ) pada tempat cuci tangan

dan tempat wuddu.



5. Menampung air bekas cucian tangan dan wuddu untuk di pergunakan

lagi untuk menyiram lapangan yang berdebu (reuse the water )

4 Material dan sumber daya

Dalam pemilahan dan penggunaan material bangunan yang bisa di daur ulang

dan bisa di gunakan secara berulang akan membantu  menghemat pemakain

bahan baku yang berasal dari sumber daya alam.

Target :menggunakan material yang bisa di daur ulang dan menggunakan

baghan yyang sudah di daur ulang untuk keperluan material konstruksi di

lapangan .

Metode :

1. Menggunakan pipa PPR (polyprophylene random polimer)

a)  Pipa PPR  merupakan pipa yang berbahan dasar  plastik polypropholine

yang tahan panas dan tahan benturan .

b)  Pipa PPR bisa di gunakan untuk instalasi air dingin maupun panas,baik

untuk system pemanasan air di bawah lantai kayu,pipa untuk bahan-

bahan kimia, dan keperluan lainnya.

c)    Material merupakan plastik dari bahan yang di daur ulang dan ramah

lingkungan .

2. Menggunakan bahan bekisting dari plasterboard sebagai pengganti

plywood yang bisa di gunakan kembali (reuse) untuk daur pemakain

sampai 100 kali .

3. Pemakaian kayu bersertifikat

4. Menggunakan fly ash (abu terbang) pada material beton sehingga dapat

mengurangi volume semen.

5. Menggunakan material bongkaran beton untuk perbaikan tanah, base

course, land scaping material

6. Pemakaian material bangunan existing /lama,seperti sani tariy, dan atap

pipa



7. Pemakaian potongan besi beton untuk material safety,  seperti raling,

tangga darurat, tiang lampu temporary.

8. Pemakaian container untuk kantor proyek sangat banyak  mengurangi

pemakaian kayu sehingga pemakaian dapat di lakukan secara berulang

atau dengan menyewa bangunan yang ada di sekitar lokasi proyek .

9. Memperbanyak penggunaan material lokal (radius 500 mil).

10. Menyediakan fasilitas penunjang proyek lainnya yang ramah lingkungan.

11. Peralatan proyek yang sesuai dengan standar keelayakan .

12. kalibrasi alat

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi terdapat aktivitas-aktivitas seperti

pengiriman material galian, pengiriman material konstruksi,dan

pembuangan puing- puing bangunan. Semua aktivitas –aktivitas konstruksi

bangunan tersebut membutuhkan kendaraan –kendaraan konstruksi yang

akan mengunakan fasilitas jalan. Hal ini dapat menimbulkan dampak pada

fasilitas jalan yang di lalui  kendaraan – kendaraan konstruksi. Adapun

dampak pada faslitas jalan tersebut antara lain :

1. Kerusakan pada permukaan jalan akibat penggunaan kendaraan –

kendaraan berat untuk pengangkutan material maupun peralatan

konstruksi seperti truk mixer, dump truk,dan lain-lain

2. Pengontrolan jalan berupa ceceran tanah yang berasal dari ban –ban

truk pengngkut material konstruksi yang keluar dari lokasi

konstruksi.

Ceceran tanah yang ada dapat membuat jalan menjadi licin apabila terjadi

hujan ,

Dampak pada fasilitas jalan tersebut dapat menimbulakn akibat :

1. Menggangu kenyamanan pengguna jalan

2. Membahayakan keslamatan pengguna jalan

pengaruh material dan sumber daya terhadap kinerja mutu,misalkan dari

proses pengriman material dari tempat pengiriman sampai kelokasi

proyek,harus memperhatikan estetika lingkungan . contoh material yang di

kirim dengan dump truk di tutup agar material tidak tercecer kejalanan dan



mengurangi debu dan zat kimia lainnya yang akan bercampur dengan

material dalam proses pengiriman sehingga mengurangi mutu yang di

inginkan.

5. Energi

a)  Pengaturan temperatur dan waktu operasi AC

AC merupakan peralatan vital di wilayah Indonesia sebagai daerah tropis.

Pemakaian AC secara bijaksana menjadi cera dalam penghematan energi

Target : mengurangi pemakaian listrik sebanyak 30%

Metode :

1. Menggunakan Freon yang ramah lingkungan .

2. Mengatur suhu AC sesuai standar Thermal comfort (25 C ) sangat tidak di

saranakan mengatur AC pada suhu terendah, hal ini karena energi listrik

yang di butuhkan sangat tinggi .

3. Menutup ruangan dari aliran udara langsung dari luar .

4. Menjaga kebersihan filter AC .

5. Menjaga instalasi pipa AC dari kebocoran .

6. Penggunaan AC di sesuaikan dengan kapasitas dan isi dari ruangan,

pemasangan AC dengan kapasitas yang berlebih hanya merupakan

pemborosan biaya .

7. Penggunaan AC di sesuaikan dengan serta kondisi waktu contoh, pada saat

malam dan udara dingin,tidak diperlukan AC .

b) Pemakaian lampu hemat energi dan pengaturan waktu operasi

Target : mengurangi pemakaian listrik sebanyak 50%.

Metode :

1. Penggunaan lampu hemat energi di setiap kegiatan .



2. Perencanan penempatan jendela dan meja kerja

mempertimbangkan pencahayaan dari sinar matahari terpenuhi

dengan optimal .

3. Memanfaatkan sinar matahari ke plafon untuk menerangi ruangan

tanpa menyebabkamn silau.

4. Pada tempat –tempat yang berdekatan langsung pada sumber

cahaya alami, penggunaan pencahayaan buatan diminimalasasi.

5. Mengurangi nyala lampu saat jam istirahat dan mematikan lampu

bila ruangan tidak terpakai .

c) Emisi gas buang

1. Mengurangi emisi gas CO2

2. Menghemat bahan bakar untuk kendaraan dengan cara

mempersingkat jarak transportasi .

Metode :

1. Perencanaan perjalanan seefisien mungkin sehingga beberapa

urusan bisa di selesaikan dalam satu jalur perjalanan .

2. Pemakaian keendaraan yang hemat bahan bakar.

3. Memakai bahan bakar biodiosel .

4. Memaksimalkan pemakaian material lokal .

5. Merencanakan pengiriman beton ke proyek luar jam sibuk atau

pada jam yang biasa terjadi kemaceetan lalu lintas.

6. Merencanakan rute peengiriman beton ke proyek dengan waktu

sesingkat mungkin .

7. Pemeliharaan rutin pada mesin secara berkala sehingga dapat

mengurangi emisi CO2.

8. Melaksanakann  zoning untuk area kerja para project manager

sehingga bisa mengurangi jarak tempuh ( rangkap jabatan pada

lokasi berdekatan ).

Dari kriteria  tersebut dibuat variable – variable  kuisioner yang di tinjau dari

beberapa tahapan pekerjaan proyek kontruksi.



2.4 Metode Analisa Data

Menurut Hasan (2006), pengolahan data adalah suatu proses dalam

memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara

atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari

hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk

pengkajian lebih lanjut.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan

komputasi program SPSS ( Statistical Product and Service Solution ) dan microsoft

excel karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta

sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu dekriptif

18 dan kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara

pengoperasiannya (Sugianto, 2007). Pengolahan data menurut Hasan ( 2006)

meliputi kegiatan:

1. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah

terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang

terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.

2. Coding (Pengkodean)

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk

dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam

bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada

suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

3. Pemberian skor atau nilai

Dalam pemberian skor digunakan skala Likert yang merupakan salah

satu cara untuk menentukan skor. Untuk kategori penilaian dalam skala

likert adalah sebagai berikut : (Sugiyono,2014)

Baik Sekali : (81% - 100%)

Baik : (61% - 80% )

Sedang : (41% - 60%)

Buruk : (21% - 40%)



Buruk sekali : (0% - 20 %)

Sedangkan untuk analisis digunakan rumus sebagai berikut (Gaspersz,

2002)

= ( ) ( ) × 100…………………………….. Rumus (2.1)

− = ………………………………Rumus (2.2)

X total (A) = skor total variabel

(B) = Nilai skor maksimum

2.5 Kuesioner

Kuesioner adalah pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden

atau diisi oleh pewawancara yang membacakan pertanyaan dan kemudian mencatat

jawaban yang berikan dalam Sulistyo dan Basuki (2006). Pertanyaan yang akan

diberikan pada kuesioner ini adalah pertanyaan menyangkut fakta dan pendapat

responden, sedangkan kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah

kuesioner tertutup, dimana responden diminta menjawab pertanyaan dan menjawab

dengan memilih dari sejumlah alternatif. Keuntungan bentuk tertutup ialah mudah

diselesaikan, mudah dianalisis, dan mampu memberikan jangkauan jawaban,

Adapun variabel dari kuisioner tersebut adalah sebagai berikut :

Dari segi umum terdapat beberapa variabel yang menyangkut aspek umum

yaitu penggunaan tenaga kerja lokal untuk mengurangi pengangguran diwilayah

proyek, penggunaan alat pelindung diri sebagai alat keselamatan dalam

pekerjaan,penggunaaan kendaraan umum bagi pekerja,penyediaan gudang untuk

material sehingga material berfungsi secara efektif dan efisien, penampungan air

hujan untuk menghemat air yang digunakan  menyiraman  lokasi proyek untuk

mengurangi produksi debu, melakukakan pemilahan sampah agar lingkungan

proyek tetap bersih, melakukan pemilahan material agar material yang masih layak

dipakai digunakan kembali secara berulang, memesan semen curah dari pada semen

kemesan agar limbah kemasan tidak ada dan menyediakan tempat pengumpulan

sampah sementara selama proyek tersebut berlangsung agar sampah – sampah yang

dihasilkan proyek tidak mencemari lingkungan.



Dalam pekerjaan persiapan variabel yang akan diteliti adalah mengenai

penanaman pohon di wilayah direksi keet atau kontrsktor keet, untuk kantor yang

berada dalam lokasi proyek apakah telah menggunakan container,pengukuran

kualitas udara dan monitoring sampah yang dikeluarkan sehingga dapat diketahui

berapa banyak limbah yang sudah tidak bisa dipakai kembali.

Pada pekerjaan tanah ada beberapa aspek yang akan diteliti yaitu

peminimalan pembukaan galian pada tanah yang telah tererosi,menggunakan

kembali galian tanah yang telah digali dan adakah sumur resapan untuk

pembungan.

Pada pekerjaan beton ada beberapa variabel yang akan diteliti yaitu

penggunaan fly ash pada material beton yang berttujuan menggurangi volume

semen sehingga dapet ngurangi limbah kemasan semen,untuk trasportasi  beton

maksimal 90% dari kapasitas truk mixer untuk menghindari beton tumpah dalam

perjalanan,perencanaa pengecoran secara terstruktur untuk menghindari sisa

pengecoran, dan menggunakan bahan begesting yang bisa dipakai secara berulang.

Pada pekerjaan pembesian yaitu pemakain besi yang masih layak

dipakai,hindari pemakaian coating yang tidak ramah lingkungan dan mengolah

limbah besi agar tidak mencemari lingkungan.

Pada pekerjaan finishing diharapkan menggunakan material-material bekas

yang layak digunakan ,pengelolaan pembuangan sampah agar tidak terjadi

penumpukan sampah dan menggunakan material yang ramah lingkungan sehinggga

tidak menambah kerusakan pada lingkungan sekitar.

Pada Pekerjaan kayu disini ditinjau apakah kayu yang digunakan pada

proyek kontruksi besertifikat v-legal dan penggunaan begesting yang dapat

digunakan berulang –ulang kali serta Untuk panel konstruksi menggunakan film

faced plywood yaitu flywood yang dilapisi oleh suatu film pada face dan backnya.

Pada elemen Pekerjaan Plumbing dan Elektrical terdapat beberapa variabel

mengenai system on/off ,pemakain lampu hemat energy, pemasangan sensor

cahaya serta menggunakan pipa PPR (Polyprophyleme Random Polimer).



2.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam setiap penelitian, kriteria data yang harus diperhatikan adalah

validitas dan realiabilitas sebuah data. Validitas adalah suatu derajat ketepatan

instrument (alat ukur) yang digunakan dalam melakukan pengukuran tentang apa

yang di ukur. Validitas berguna untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sebuah instrument

dinyatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat

menunjukan data variabel yang di teliti secara tepat. Untuk menghitung uji validitas

instrument, digunakan rumus korelasi product moment, sebagai berikut

= . ( (.( )( ( ) ).( ( ) )……………………………………….Rumus (2.3)

Keterangan

X : skor yang diperoleh subyek dari seluruh item

Y : Skor total yang diperoleh dari seluruh item

∑x : jumlah skor dalam distribusi x

∑y : jumlah skor dalam ditribusi y

∑x2 : jumlah kuadrat dalam skor distribusi x

∑y2 : jumlah kuadrat dalam skor distribusi y

N : banyaknya responden

Sedangkan reliabilitas dapat dikatakan bahwa suatu instrument dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data. Sebuah instrument dikatakan

baik apabila mampu mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban

tertentu , dan instrument yang reliabelakan menghasilkan data yang  dipercaya

apabila data memang sesuai dengan kenyataan. Reliabilitas instrument dapat di uji

menggunakan 2 cara yaitu dengan pengujian eksternal dan pengujian internal.

Pengujian eksternal dilakukan dengan menyusun dua perangkat instrument dan

keduanya diuji ke kelompok responden dan hasilnya dikorelasikan dengan korelasi

pearson. Pengujian internal dapat dilakukan salah satunya dengan cara



menggunakan Alpha Cronbach. Alpha Cronbach dapat di interpretasikan sebagai

korelasi dari sekala lain yang mengukur hal yang sama dan menggunakan jumlah

butir pertanyaan yang sama. Nilai Cronbach Alpha yang digunakan minimal

bernilai 0,6 yang dinyatak cukup ,semakin tinggi nilai Alpha maka semakin baik

pula instrument yang di gunakan. Rumus dari koefisien reliabilitas Alpha Cronbach

adalah sebagai berikut ;

ri = ( ) 1 − ∑ ………………………………………….…..Rumus (2.4)

Keterangan :

K = jumlah butir dalam sekala pengukuran

= ragam (variance) dari butir ke –i

= ragam (variance) dari sekor total

Rumus untuk s dan s adalah sebagai berikut:

=
∑

- =
(∑ ) ………………………………………….Rumus (2.5)

= - ………………………………………………....Rumus (2.6)

Keterangan :

Jki = Jumlah kuadrat seluruh sekor item

JKs = Jumlah kuadrat subjek

Pengujian ealibilitas dan validitas dapat dilakukan dengan berbagi program bantu
(software) misalnya SPSS (Statistical Product and Service Solution). SPSS adalah
sebuah program yang mampu melakukan analisis statistik dengan menajemen data
menggunakan menu – menu deskriptif dan sederhana sehingga mudah di pahami
cara oprasinya . SPSS dapat membaca berbagai jenis data yang dimasukan ,
program ini digunakan untuk melakukan pengolahan data statistic untuk berbagi
riset sains dan social.


