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ABSTRAK 
 
Salah satu isu program pembangunan rumah nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah 

menentukan indeks biaya konstruksi (IBK) yang berlaku untuk suatu daerah atau waktu tertentu. Sejauh 

ini belum ada IBK yang dipublikasikan, baik oleh instansi Pemerintah atau lembaga lainnya. Tulisan ini 

menyajikan diskursus penyusunan IBK spesifik untuk rumah sejahtera murah (IBK-RSM) dan alternatif 

metodologi perhitungan IBK-RSM menggunakan pendekatan simulasi dan regresi. Analisis sensitivitas 

memperlihatkan dari sekian banyak komponen biaya konstruksi, enam item biaya mempunyai pengaruh 

terbesar terhadap variasi biaya konstruksi secara keseluruhan: semen, besi, kayu kelas II, pasir pasang, 

upah pekerja, dan upah tukang. Menggunakan salah satu referensi biaya di lebih dari 20 ibu kota 

provinsi, model IBK-RSM ini diaplikasikan sebagai ilustrasi. Beberapa isu terkait dengan upaya 

mendefinisikan IBK-RSM, termasuk standarisasi terminologi harga satuan yang berlaku di daerah dan 

keterbatasan studi didiskusikan dalam tulisan ini. 

 

Kata kunci: rumah murah, indeks biaya konstruksi, simulasi, sensitivitas, regresi 
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ABSTRAK 
 

Sebagai sebuah infrastruktur ritel, jalan tol mengandung risiko permintaan yang tinggi yang kerap 

menjadi kendala masuknya investasi di sektor ini. Tulisan ini menyajikan wacana implementasi konsep 

infrastruktur borongan (wholesale infrastructure) yang biasa dikenal dalam proyek air minum dan 

kelistrikan untuk pengusahaan jalan tol. Dengan konsep ini badan usaha jalan tol menjual jasanya kepada 

penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) berdasarkan usulan desain tarif dan realisasi volume 

lalulintas.  Desain tarif didasarkan pada model tol bayangan (shadow toll) di mana tarif tidak ditetapkan 

rata melainkan bervariasi mengikuti volume lalulintas. User-pays principles tetap diberlakukan dengan 

tarif awal dan penyesuaiannya mengikuti tarif yang ditetapkan PJPK. Aplikasi tol bayangan 

memungkinkan risiko teralokasi secara lebih seimbang antara PJPK dan badan usaha. Skim penjaminan 

Pemerintah dapat diberlakukan tanpa berkonflik dengan peraturan perundangan yang berlaku. Aplikasi 

model tol bayangan yang dimodifikasi (modified shadow toll/MST) ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu alternatif yang bisa dipertimbangkan untuk membuat sektor jalan tol menjadi lebih atraktif bagi 

calon badan usaha. Beberapa isu yang relevan dengan implementasi MST juga didiskusikan dalam 

tulisan ini.  

 

Kata kunci: jalan tol, infrastuktur borongan, risiko lalulintas, tol bayangan, penjaminan 
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ABSTRAK 
 

Proyek konstruksi merupakan proyek yang memiliki banyak ketidakpastian dan risiko. Diperlukan 

sebuah pendekatan manajemen risiko untuk mengetahui dan mengendalikan risiko yang mungkin akan 

terjadi. Salah satu tahap terpenting dari manajemen risiko ialah analisis risiko yang bertujuan untuk 

mengetahui risiko-risiko yang signifikan terhadap proyek tersebut. Dalam penelitian ini akan dilakukan 

analisis risiko pada Proyek Pembangunan Fly-Over Pasar Kembang Surabaya. Tahapan penelitan ini 

dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu identifikasi risiko, analisis risiko dan respon risiko. Identifikasi 

adalah tahap mencari variabel-variabel risiko yang relevan pada proyek. Analisis risiko adalah proses 

mencari beberapa risiko yang signifikan pada aspek waktu maupun aspek biaya. Metode yang digunakan 

dalam analisis risiko adalah Severity Index dan Matriks Probabilitas-Dampak. Tahap terakhir adalah 

menentukan respon risiko terhadap risiko yang signifikan. Respon risiko diperoleh dengan melakukan 

wawancara terstruktur dengan para responden yaitu personel kontraktor yang menangani proyek 

pembangunan Fly-Over Pasar Kembang Surabaya ini. Berdasarkan hasil analisis risiko didapatkan 5 

macam variabel risiko yang signifikan terhadap aspek waktu, yaitu kerusakan peralatan, kemacetan pada 

lalu lintas, kerusakan lingkungan sekitar akibat proyek, kendala saat pengeboran, dan kebisingan saat 

pemancangan. Sedangkan 6 variabel risiko yang signifikan terhadap aspek biaya, yaitu kerusakan 

lingkungan sekitar akibat proyek, kerusakan peralatan, keterlambatan pengiriman material, kerusakan 

material hotmix saat pengiriman, kerusakan material saat pengiriman dan kendala saat pengeboran. 

Secara umum, kontraktor cenderung mengambil respon mengurangi dan mengalihkan risiko yang 

signifikan, baik terhadap aspek waktu ataupun aspek biaya. 

 

Kata kunci: analisis risiko, Fly-Over Pasar Kembang, severity index, matriks probabilitas-dampak 
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ABSTRAK 
 
Tenaga kerja mempunyai batas kejenuhan dalam bekerja di suatu proyek, tingginya tingkat turnover 

tenaga kerja dapat diprediksi dari seberapa besar keinginan untuk berpindah yang dimiliki oleh anggota 

suatu organisasi(perusahaan).Turnover tenaga kerja yang tinggi menyita perhatian perusahaan karena 

mengganggu pelaksanaan proyek dan menelan biaya yang tinggi, oleh karena itu  perusahaan perlu 

menguranginya sampai pada batas yang dapat diterima.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh usia,kepemimpinan,lingkungan kerja,kepuasan kerja terhadap tingkat lamanya 

bekerja(ketahanan)tenaga kerja di Proyek Pembangunan Rusunawa PT.Sier dan Proyek Hunian di 

Komplek Darmo Hill. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan 
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kuesioner, analisis yang digunakan adalah survival analysis.Responden penelitian ini yaitu tukang dan 

pekerja.Hasil penelitian ini adalah ketahanan tertinggi tenaga kerja berdasarkan  usia  adalah kelompok 

21-30 tahun dengan rata – rata bertahan 2,3 bulan,tenaga kerja dengan kepemimpinan mandor kurang 

baik dapat bertahan lebih dari 3 bulan,tenaga kerja dengan lingkungan kerja yang baik dapat bertahan 

rata-rata 2,19 bulan,tenaga kerja dengan kepuasan kerja yang baik dapat bertahan rata-rata 2,35 bulan. 

Sedangkan faktor usia,kepuasan kerja,kepemimpinan,lingkungan kerja tidak berpengaruh 

signifikan(α>5%) terhadap tingkat lamanya bekerja tenaga kerja. 

 

Kata kunci: survival, ketahanan, turnover intention 
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ABSTRAK 

 
Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kabupaten yang perkembangan penduduknya begitu pesat, 

sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakatnya. Hal ini sangat berdampak 

terhadap permintaan masyarakat akan hunian atau sebagai tempat kegiatan yang nyaman berupa 

perumahan. Tingginya permintaan masyarakat Sidoarjo terhadap hunian atau sebagai tempat kegiatan 

yang nyaman, menuntut masyarakat untuk menentukan harga, lokasi dan tipe rumah yang sesuai dengan 

jenis pekerjaan dan daya beli masyarakat. 

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dan kuisioner terhadap masyarakat 

sidoarjo dan sebelum dilakukan analisa deskriptif terhadap data perlu adanya validitas terhadap data 

primer. Data sekunder adalah berupa harga satuan upah dan bahan untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo, 

Perda izin mendirikan bangunan dan hasil penelitian terdahulu. Metode analisa kelayakan investasi 

perumahan baru wilayah Kabupaten Sidoarjo ini adalah Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of 

Return (IRR). 

Hasil analisa data yang didapatkan menurut minat konsumen adalah produk perumahan baru di 

Kecamatan Krian dengan daya beli masyarakat untuk rumah tipe 36 dengan harga 150 juta dan angsuran 

sebesar 1,5 – 2 juta. Dari analisa kelayakan investasi untuk perumahan baru yang akan dibangun 

menggunakan metode Net Present Value (NPV) didapat nilai NPV = Rp. 35,879,305.27 dan bernilai 

positif, maka pembangunan perumahan layak untuk dilaksanakan. Dari metode Internal Rate of Return 

(IRR) didapatkan nilai IRR = 15,01793 % yang artinya pembangunan perumahan tersebut bernilai > 12 % 

( tingkat suku bunga ), maka pembangunan perumahan layak untuk dilaksanakan. Harga untuk produk 

perumahan adalah Rp. 224,920,660.26 dan dari perhitungan Capital Recovery untuk menghitung 

didapatkan nilai angsuran sebesar Rp. 1,481,986.55 untuk masa angsuran selama 15 tahun. 

 

Kata kunci: produk perumahan, harga produk, sidoarjo 
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ABSTRAK 

 
Dalam rangka program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 

di sektor Pekerjaan Umum (2011-2025) dibutuhkan dana sebesar Rp. 481,18 triliun. Sekitar 73% atau 

senilai Rp356,80 triliun kebutuhan dana tersebut akan didanai dari badan usaha atau investor swasta 

nasional maupun asing. Pendanaan melalui investor asing biasanya akan menggunakan mata uang asing, 

misalnya USD dan dana pendamping mata uang IDR.  

Dalam kontrak kontruksi di Indonesia, pemerintah menghimbau agar semaksimal mungkin menggunakan 

kandungan lokal, yang dalam direpresentasikan dengan penggunaan mata uang IDR. Dalam studi ini 

dilakukan kajian pengaruh porsi IDR dan USD terhadap besaran eskalasi kontrak konstruksi.  

Kajian dilakukan dengan melakukan simulasi eskalasi dengan menggunakan variasi porsi IDR dan USD 

pada pada proyek XYZ, salah satu proyek di Indonesia dengan standar kontrak internasional dan didanai 

oleh Loan Asing. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa semakin besar porsi IDR maka eskalasi yang terjadi akan semakin 

besar.  Untuk mengurangi besar eskalasi maka porsi IDR dalam kontrak seharusnya dibuat seminimal 

mungkin, hal ini kontradiktif dengan himbauan pemerintah agar semaksimal mungkin menggunakan IDR.  
 
Kata kunci: porsi, eskalasi  
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ABSTRAK 

 
Balai Diklat Pekerjaan Umum (PU) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan 

Umum yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai bidang pekerjaan umum 

dilengkapi dengan sarana asrama yang ditujukan untuk keperluan akomodasi. Namun dalam 

perkembangannya, asrama ini juga ditujukan sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP). Besarnya tarif sewa untuk kamar asrama Balai Diklat PU ditetapkan melalui Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 38 Tahun 2012 tetapi panduan perhitungan untuk 

mendapatkan tarif tersebut tidak diuraikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang usulan panduan perhitungan tarif sewa untuk asrama 
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di lingkungan Balai Diklat PU dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 

Nomor 18 Tahun 2007 serta memberikan contoh aplikasi panduan perhitungan tarif tersebut pada Asrama 

Balai Diklat PU Wilayah VIII Banjarmasin.Penelitian ini dimulai dengan identifikasi pendapatan dan 

biaya-biaya yang terjadi dalam kegiatan operasional Asrama Balai Diklat PU secara umum. Selanjutnya 

dikaji cara pengestimasian besaran dari tiap-tiap biaya untuk merumuskan komponen perhitungan 

tarifnya. Terakhir, komponen perhitungan tarif tersebut diaplikasikan pada Asrama Balai Diklat PU 

Wilayah VIII Banjarmasin. 

Hasil dari penelitian ini berupa komponen perhitungan tarif sewa Asrama Balai Diklat PU 

yaitu pendapatan, biaya investasi, biaya operasional tetap, biaya operasional variabel, biaya pemeliharaan, 

dan biaya perawatan. Hasil aplikasi komponen perhitungan tarif pada objek penelitian menghasilkan 

besaran tarif sewa sebesar Rp 192.000,-/kamar/hari  pada tingkat hunian 50%, Rp 154.000,-/kamar/hari  

pada tingkat hunian 75%, dan Rp 143.000,-/kamar/hari  pada tingkat hunian 90%. 

 

Kata Kunci: Operasional dan Pemeliharaan Aset, Penetapan Tarif Sewa, Asrama Balai Diklat PU. 
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ABSTRAK 
 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan langkah 

awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia 

pada tahun 2025. Tantangan dari suatu negara besar adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung 

aktivitas ekonomi. 

Untuk mendukung pelaksanaan proyek MP3EI, industri konstruksi mempunyai peranan strategis dalam 

pembangunan nasional sehingga dituntut memiliki potensi dan kehandalan kinerja yang baik untuk 

menghadapi tantangan dalam  pembangunan infrastruktur Indonesia. 

Pengukuran dan penilaian kinerja merupakan suatu proses pengamatan dalam berbagai sistem pencapaian 

sasaran, tujuan, misi dan visi melalui hasil-hasil produksi, jasa maupun proses pelaksanaan dalam suatu 

kegiatan. 

Paper ini membahas tentang berbagai metode yang dapat digunakan sebagai alat pengukuran dan 

penilaian kinerja industri konstruksi berdasarkan referensi penelitian sebelumnya maupun literatur yang 

berkaitan dengan metode sistem pengukuran dan penilaian kinerja. Metode yang dibahas dalam paper ini 

untuk mengukur kinerja proyek konstruksi antara lain : Performance Prism, Project Performance 

Monitoring System (PPMS), Integrated Performance Measurement System (IPMS), Key Performance 

Indicators (KPI), Balanced Scorecard dan Diversity Scorecard.   

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai metode pengukuran dan penilaian diusulkan menggunakan 

metode Performance Prism yang memberikan pengukuran dan penilaian kinerja secara komprehensif 

untuk industri konstruksi. 

 

Kata kunci: pengukuran, penilaian, kinerja, industri konstruksi. 
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ABSTRAK 
Fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca di Bumi diyakini oleh para 

peneliti disebabkan salah satunya adalah pembangunan. Sebuah gagasan yang dianggap berpotensi dapat 

mengurangi pemanasan global adalah dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep 

ini mengandung tiga pilar utama yang saling terkait dan saling menunjang yaitu pembangunan ekonomi, 

pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Salah satu terjemahan konsep pembangunan 

berkelanjutan di tingkat praktis dikenal dengan green construction dimana implementasinya mulai 

mendapat perhatian dari berbagai pihak. Kajian tentang green construction ditinjau dari aspek teknis telah 

banyak dilakukan untuk meyakinkan dapat diterapkannya di Indonesia. Selain kajian aspek teknis tentu 

dibutuhkan kepastian apakah kerangka legislatif yang telah ada di Indonesia dapat mengakomodasi secara 

komprehensif bila green construction diterapkan. Sampai dengan saat ini belum ada informasi yang 

lengkap tentang pemetaan kerangka legislatif yang mendukung penerapan green construction. Tujuan 

penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap berbagai peraturan yang telah mengakomodasi konsep 

green construction dalam bentuk mapping kerangka legislatif untuk mendukung penerapan green 

construction untuk bangunan gedung baru di Indonesia. Data dan informasi diperoleh melalui dokumen 

dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan lain yang terkait dengan 

bangunan ramah lingkungan, yaitu Undang-Undang Bangunan Gedung Nomor 28 tahun 2002, Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010, Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) 

Pekerjaan Umum Tentang Pedoman Teknis Bangunan Hijau. Peraturan Daerah (Perda) berupa Peraturan 

Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2012. Hasil kajian menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan 

terdapat 42 Pasal/ayat yang mengatur  tentang perencanaan bangunan hijau, 53 pasal/ayat pada tahap 

pelaksanaan, dan 26 pasal/ayat pada tahap operasional bangunan. 

 

Kata kunci: Landasan Legislatif; Green Construction, Bangunan gedung. 
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ABSTRAK 

 
Indonesia terletak di jalur cincin api pasifik , dimana lempeng Australia dan lempeng Pasifik terhujam di 

bawah lempeng Eurasia menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap letusan gunung berapi dan gempa 

bumi. Peristiwa gempa bumi di Indonesia menduduki peringkat kesembilan di dunia dalam jumlah korban 

selama abad ke 20. Berdasarkan studi  dan simulasi yang dilakukan oleh World Bank, potensi dampak 

ekonomi yang diakibatkan oleh gempa bumi di Indonesia dapat mencapai 30 milyar dolar amerika atau 

tiga persen dari nilai Pendapatan Domestik Bruto indonesia, dimana kerugian terbesar disumbangkan oleh 

keperluan untuk merekonstruksi rumah tinggal.  Berdasarkan fakta tersebut diatas mungkinkah risiko 

akibat gempa bumi dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga, dengan harapan seluruh masyarakat yang 

kehilangan tempat tinggal dapat memperoleh kembali infrastrukturnya. Dalam hal ini peran pemerintah 

menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, salah satu opsi yang dapat 

dilakukan adalah membentuk kerjasama dengan pihak swasta melalui mekanisme tertentu. Studi terhadap 

penerapan pengalihan risiko melalui mekanisme asuransi dilakukan pada negara Turki yang juga rentan 

terhadap bencana gempa bumi untuk melihat potensi penerapannya di Indonesia. Hasil kajian ini 

menunjukkan bahwa di Indonesia telah ada regulasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memulai 

kerjasama pemerintah dengan swasta, diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dalam pasal 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2008Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana dalam pasal 4 dan 5. Perusahaan asuransi di 

Indonesia yang berfungsi sebagai pool asuransi gempa bumi telah dibentuk dan diberi nama Maskapai 

Asuransi Indonesia Pengelola Asuransi Risiko Khusus (MAIPARK). 

 

Kata kunci: bencana alam; pengalihan risiko; kerjasama pemerintah swasta 
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ABSTRAK 
 

 Industri konstruksi seringkali dianggap sebagai suatu industri yang tingkat resikonya tinggi. 

Resiko yang dihadapi pada suatu proyek konstruksi sudah ada sejak awal proyek, selama proyek berjalan 

sampai proyek berakhir, bahkan tahapan awal sebelum dimulainya proyek sudah berhadapan dengan 

resiko. Manajemen resiko merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur 

semua resiko pada proyek yang dilaksanakan sehingga suatu keputusan yang diambil dapat diterima 

untuk mengelola resiko. Cara menyeimbangkan ketidak-tentuan resiko dengan kontrak, kebutuhan 
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keuangan, persyaratan operasional dan organisatoris harus diketahui. Dalam rangka untuk mencapai 

keseimbangan ini, identifikasi resiko dan analisis risiko yang sesuai diperlukan.  

 Kalangan industri dan jasa konstruksi di Indonesia pada umumnya telah menerapkan sistem 

manajemen resiko pada setiap proyek konstruksi yang mereka kerjakan. Keadaan yang ideal dari suatu 

proyek konstruksi pada kenyataannya sering tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Resiko-

resiko yang menjadi bahan pertimbangan dalam tulisan ini berupa Perubahan dalam pekerjaan; Perubahan 

dalam peraturan pemerintah; Biaya untuk proses yang legal; Desain yang tidak sesuai; Material yang 

tidak sesuai; Bahaya pada lingkungan proyek; Ketersediaan pekerja, alat dan material; Ijin dan peraturan; 

Kualitas pekerjaan; Keselamatan pekerjaan; dan Keselamatan kerja. Kesemua aspek resiko ini akan 

dilihat terhadap pengaruh resiko yang terjadi seperti Biaya akhir; Waktu rencana; Kualitas konstruksi; 

Keselamatan konstruksi; dan Lingkungan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa survey terhadap 30 perusahaan yang 

bergerak di bidang industri dan jasa konstruksi, dengan menggunakan penyebaran kuisioner, kemudian 

ditabulasikan menggunakan Microsoft Excel. Hasil yang diperoleh berupa resiko pada Perubahan yang 

terjadi dalam Pekerjaan dan Peraturan Pemerintah serta Biaya Proses yang Legal sangat berpengaruh pada 

Biaya Akhir. Kualitas Konstruksi sangat besar dipengaruhi oleh Desain serta Material yang tidak sesuai. 

Sedangkan Lingkungan akan sangat besar terpengaruh oleh Bahaya pada Lingkungan Proyek serta 

Keselamatan Kerja. Ketersediaan Pekerja, Alat dan Material beserta Ijin dan Peraturannya sangat 

berpengaruh pada Waktu Rencana. Sementara Kualitas Konstruksi sangat dipengaruhi oleh Kualitas 

Pekerjaan. 

 

Kata kunci: manajemen resiko, industri jasa konstruksi 
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ABSTRAK 
 

Dalam industri konstruksi kita mengenal ada dua bentuk ikatan hubungan kerja, yakni: kontrak individual 

(tingkat white-collar) dan kontrak kolektif (tingkat blue-collar). Keduanya dapat berbentuk kontrak 

formal maupun informal yang dikenal sebagai kontrak psikologis. 

Kontrak informal atau kontrak psikologis dapat dipandang sebagai arah baru dalam melihat hubungan 

antara pekerja dan pemberi kerja di industri konstruksi, di luar aspek formal dari hubungan yang ada. Kita 

juga dapat melihatnya sebagai aspek subyektif untuk memahami hubungan kerja, yang memungkinkan 

melihat perjanjian kerja sebagai pertukaran 2 arah. 

Menarik untuk dikaji apakah ada inkompatibilitas antara harapan pekerja dan harapan pemberi kerja di 

industri konstruksi, khususnya dalam situasi resesif dengan ketiadaan kepastian kerja jangka panjang. Hal 

ini perlu diketahui karena gap ini dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja yang dapat berakibat pada 

turunnya motivasi kerja, buruknya kinerja, bahkan putusnya kontrak. 

Makalah ini menggambarkan apa saja yang menjadi ekspektasi sekaligus kontrak psikologis dari 

perusahaan penyedia jasa konstruksi, staf proyek serta pekerja lapangan secara deskriptif dengan data-

data yang diperoleh melalui survei dan wawancara pada beberapa penyedia jasa konstruksi di beberapa 

kota di Indonesia. 

 

Kata kunci: Hubungan kerja, Kontrak psikologis, Harapan, Kepuasan kerja, Motivasi kerja  
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ABSTRAK 
 

Konstruksi merupakan sektor yang mengkonsumsi material yang bervariasi termasuk asal material yang 

dapat diperoleh langsung dari alam dan dapat pula dipabrikasi. Metode pengerjaannya pun dapat 

dikerjakan di lapangan (on site) dan di  luar lapangan (off site). Kegiatan yang dimulai dari ekstrasi 

material, metode pengerjaannya dan pengiriman membutuhkan energi dan sekaligus menghasilkan emisi 

CO2. Besarnya energi dan emisi CO2 dapat ditelusuri dengan menggunakan jejak karbon. Jejak karbon 

pada masing-masing material ini bervariasi. Material yang memiliki jejak karbon CO2 yang cukup besar 

adalah semen dan baja. selain menghasilkan emisi CO2, kedua material tersebut juga membutuhkan 

energi yang besar. Hal ini bukan berarti bahwa material selain baja baja tulangan tidak membutuhkan 

energi dan tidak menghasilkan CO2, namun energi yang dibutuhkan dan emisi CO2 yang dihasilkan tidak 

sebesar baja tulangan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengeksplorasi deskriptif terhadap kajian 

jejak karbon pada rantai pasok material konstruksi. Tujuan dari tulisan ini untuk melakukan gap analysis 

pada jejak karbon rantai pasok di proyek konstruksi. 

 

Kata kunci: jejak karbon, rantai pasok, proyek konstruksi  
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ABSTRAK 
 

Joint Operation (JO) diperkenalkan di Indonesia sejak 1991 sebagai bentuk kemitraan antara badan usaha 

jasa konstruksi asing (BUJKA) dengan badan usaha jasa konstruksi nasional (BUJKN). JO sering 

diimplementasi pada proyek infrastruktur berskala besar yang memiliki karakteristik kompleks, beresiko 

besar dan berteknologi tinggi. Saat krisis moneter 1997 seiring dengan ambruknya perekonomian nasional 

implementasi JO pada proyek infrastruktur juga mengalami penurunan dengan drastis, namun seiring 

dengan economy recovery, maka implementasi JO pada proyek infrastruktur mulai marak. Beberapa data 
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yang telah dihimpun dari lembaga terkait menunjukkan trend peningkatan yang signifikan sehubungan 

dengan kehadiran BUJKA serta pertumbuhan nilai proyek yang diimplementasi dengan JO. Keterlibatan 

BUJKA melalui implementasi JO disatu sisi memberikan manfaat terhadap BUJKN dalam hal transfer of 

knowledge namun disisi lain dapat mengganggu pertumbuhan kelangsungan BUJKN pada khususnya 

serta perekonomian nasional pada umumnya. Sehubungan dengan hal tersebut pengkajian tentang faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan JO menjadi sesuatu yang penting. Kajian ini merupakan 

bagian dari penelitian utama penulis dengan topik Efektifitas Joint Operation dalam Transfer of 

Knowledge pada Proyek Infrastruktur di Indonesia. Studi literatur, diskusi terbatas dengan para praktisi, 

birokrat, serta akademisi, dilakukan dalam pengkajian ini yang bertujuan untuk menemukan faktor-faktor 

yang dominan yang mempengaruhi perkembangan JO di Indonesia. Hasil sementara kajian menunjukkan 

bahwa lemahnya pendanaan pemerintah untuk infrastruktur, lemahnya daya saing BUJKN, liberalisasi 

pasar konstruksi, serta perilaku strategis bisnis perusahaan jasa konstruksi menjadi faktor dominan yang 

melatarbelakangi trend perkembangan implementasi JO di Indonesia. 

 

Key Words : Joint Operation, Infrastruktur, BUJKA, BUJKN, Trend  
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ABSTRAK 
 

Salah satu bagian dari kehidupan pada masa kini yang terus mengalami perkembangan guna menjadi 

sebuah alat untuk membantu penggunanya dalam melakukan pekerjaannya sehingga tercapai hasil yang 

maksimal dengan efektif dan efisien adalah Perangkat lunak atau software. Banyak pendekatan untuk 

pengembangan dan perancangan pada perangkat lunak. Salah satu pendekatan dalam merancang arsitektur 

perangkat lunak pada bidang teknik sipil yaitu Object Oriented Development berbasis United Modelling 

Language (UML). Penulis membuat arsitektur perangkat lunak dengan tujuan memperkenalkan suatu 

metoda perancangan dan pengembangan suatu sistem software dibidang teknik sipil.  Beberapa diagram 

yang berbasis UML yang digunakan dalam perancangan arsitektur perangkat lunak ini diantaranya 

diagram use case, diagram activity, diagram class, diagram sequence dan diagram collaboration yang 

digunakan untuk model perancangan sistem. Diagram Use case digunakan untuk merancang sistem yaitu 

user kepada komputer. Activity digunakan untuk menggambarkan proses penginputan dan perhitungan 

yang terjadi. Hubungan antar tabel barang dan jenis pekerjaan, serta paramter lainnya digambarkan 

dengan memakai Class diagram. Sequence diagram diperlukan untuk menggambarkan scenario yang 

terjadi antar user dan komputer serta memodelkan user menginput data pada komputer menggunakan 

Collaboration. Setelah hasil perancangan tersebut kemudian diaplikasikan ke dalam bahasa pemograman 

untuk menggambarkan bagaimana sistem ini dapat terapkan. Hasil implementasi menggunakan metode 

UML (United Modelling Language) ini dapat dipelajari bagaimana merancang perangkat lunak dibidang 

teknik sipil dengan metode UML, serta hasil yang diperoleh dengan adanya perancangan arsitektur akan 

mempermudah dalam perancangan dan pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan. 

 

Kata kunci: Rencana Anggaran Bangunan (RAB), Perangkat Lunak, Unified Modeling Language (UML), 

use case, activity diagran, class diagram. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi tenaga kerja mandor dan tukang pada 

pekerjaan struktur . Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berupa survei terhadap 

tenaga kerja mandor dan tukang yang dimaksud. dengan melakukan pengamatan langsung menggunakan 

pedoman pengamatan kepada responden yang diambil secara acak berstrata dengan teknik pengambilan 

sampel stratified random sampling. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara guna mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai kompetensi tenaga 

kerja mandor dan tukang berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).  

Berdasarkan hasil penelitian kompetensi mandor dan tukang yang mengacu pada SKKNI, didapat 

kompetensi mandor pembesian sebesar 57,45 % dan mandor tukang batu sebesar 50,00 %. Untuk jabatan 

tukang, rata-rata kompetensi tukang besi beton sebesar 41,79 %, rata-rata kompetensi tukang batu sebesar 

62,20  %, dan rata-rata kompetensi tukang bekisting sebesar 56,10 %. Tingkat kompetensi yang rendah 

tersebut disebabkan oleh sebagian kriteria unjuk kerja (KUK) yang ada dalam SKKNI yang menjadi 

tanggung jawab mandor dan tukang dilakukan jabatan lainnya. 

 

Kata kunci : tenaga kerja trampil, kompetensi kerja 
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Abstrak 
 

Kota Surakarta merupakan kota yang memiliki perkembangan infrastruktur yang begitu pesat. Bangunan-

bangunan infrastruktur tumbuh pesat seiring dengan perkembangan kota. Hampir di setiap penjuru kota 

dapat ditemui bangunan seperti mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, pasar, apartemen/rumah 

susun, rumah sakit, perguruan tinggi atau sekolah. Potensi infrastruktur yang besar tersebut akan 

meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Untuk itu perlu dilakukan kajian dalam rangka 
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mengantisipasi bahaya kebakaran atau menangani kejadian kebakaran. Dalam penelitian ini digunakan 

dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data observasi lapangan dan 

wawancara kepada pihak pengelola gedung. Sedangkan data sekunder berupa data cetak biru dari 

bangunan, standar  sistem proteksi kebakaran bangunan, hasil studi pustaka yang berbentuk jurnal, dan 

buku-buku yang membahas mengenai kebakaran gedung, keandalan bangunan gedung terhadap bahaya 

kebakaran. Dari hasil kajian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa nilai rata-rata 

keandalan bangunan terhadap bahaya kebakaran pada empat bangunan pemerintah di kota Surakarta 

sebesar 86.04 termasuk kategori baik. Dari keempat bangunan yang diamati terdapat satu bangunan yang 

memiliki skor cukup yaitu bangunan PT Pos Indonesia. 

 

Kata Kunci: Keandalan, Kebakaran, Proteksi, Bangunan Gedung, Kota Surakarta,  
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ABSTRAK 
 

Fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca di Bumi diyakini oleh para 

peneliti disebabkan salah satunya adalah pembangunan. Sebuah gagasan yang dianggap berpotensi dapat 

mengurangi pemanasan global adalah dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep 

ini mengandung tiga pilar utama yang saling terkait dan saling menunjang yaitu pembangunan ekonomi, 

pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Salah satu terjemahan konsep pembangunan 

berkelanjutan di tingkat praktis dikenal dengan green construction dimana implementasinya mulai 

mendapat perhatian dari berbagai pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan indikator green 

construction khususnya untuk bangunan gedung. Untuk mendapatkan data digunakan instrumen kuisioner 

dan sebagai respondennya adalah kepala proyek, bagian riset dan pengembangan pada perusahaan 

kontraktor dalam kualifikasi besar dan menengah yang berdomisili di kota besar sebagai representasi 

nasional Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah: (a) jumlah indikator green construction yang dihasilkan 

adalah 142 indikator yang terdiri dari 77 indikator Prioritas I dan 65 indikator Prioritas II; (b) indikator 

green construction Prioritas I terdiri dari 16% kategori perilaku, 34,67%, kategori minimum waste, dan 

49,33% kategori maksimum value; (c) indikator green construction Prioritas II terdiri dari 27,69% 

kategori Perilaku, 12,31% kategori Minimum Waste, dan 60% kategori Maksimum Value. 

 

Kata Kunci: Indikator; Green Construction; Bangunan Gedung; Indonesia 
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ABSTRAK 
 
Kerugian dan kerusakan pada jaringan jalan yang diakibatkan oleh bencana sangat besar.  Bencana 

gempa bumi dan tsunami Aceh (2004), Yogyakarta (2006), Sumatera Barat (2009) merupakan beberapa 

bencana yang mengakibatkan kerugian   yang sangat besar.  Mengingat jaringan jalan merupakan akses 

yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat, dan akses utama maka jaringan jalan   

harus dipersiapkan dengan baik dalam menghadapi bencana.  Jaringan jalan yang terkena bencana akan 

menyebabkan  gangguan pergerakan dari masyarakat, bahkan dapat membuat daerah terkena bencana 

menjadi daerah yang tidak dapat diakses,  baik untuk pemberian bantuan maupun untuk jalur evakuasi.  

Keterbatasan akses tersebut akan membuat tindakan untuk daerah yang terkena bencana tersebut akan 

terganggu atau terhambat. 

Untuk itu perlu dilakukan Manajemen Risiko Bencana Alam pada jaringan jalan.  Tahap awal dalam 

manajemen risiko bencana adalah melakukan identifikasi risiko terhadap bahaya alam pada jaringan 

jalan. 

Dalam penelitian ini dilakukan identifikasi risiko bencana pada jaringan jalan  bukan tol. Bahaya alam 

yang difokuskan adalah bahaya gempa. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi factor risiko yaitu 

karakteristik hazard gempa, kerentanan jaringan jalan ditinjau dari karakteristik dan kondisi eksisting 

jaringan jalan. Hasil penelitian ini adalah  mendapatkan faktor-faktor risiko yang memengaruhi tingkat 

risiko pada jaringan jalan.  

 

Kata kunci: bahaya alam, bencana, risiko, gempa, jalan  
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ABSTRAK 
 

Harga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli 

produk. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga terlalu 

rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh. Makalah ini memaparkan penetapan  harga 

jual  unit rumah. Studi kasus yang digunakan adalah unit rumah pada perumahan Grand Meridian 
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Manado. Penetapan harga jual dilakukan dengan metode analisa titik impas yang mempertemukan kurva 

biaya dan kurva pendapatan. Kurva pendapatan diperoleh dari kurva permintaan  berdasarkan survey ke 

masyarakat. Kurva biaya diperoleh dari perhitungan biaya tetap dan biaya variabel yang dibutuhkan. 

Berdasarkan analisa tersebut didapat harga jual  Rp 466.300.000 untuk tipe 90 dengan jumlah unit 

optimum 72 unit, Rp 630.600.000 untuk tipe 120 dengan jumlah unit optimum 54 unit,  dan  Rp 

895.130.000 untuk tipe 180 dengan jumlah unit optimum 54 unit. 

 

Kata kunci:  Analisa Titik Impas, Harga, Kurva Biaya, Kurva Permintaan,  

 

KAJIAN KELAYAKAN FINANSIAL INVESTASI 

GEDUNG PARKIR BERTINGKAT PADA 

PUSAT PERBELANJAAN DI KOTA MALANG 
 

Ripkianto
i
, Tiong Iskandar

2
 dan Hamim Mufijar

3
 

 
1
Dosen Jurusan Teknik Sipil, FTSP, Institut Teknologi Nasional Malang, Kampus ITN Malang, Telp: 

0341-561431 ex.230, email: ripki_luthor42@yahoo.co.id 
2
Dosen Jurusan Teknik Sipil, FTSP, Institut Teknologi Nasional Malang, Kampus ITN Malang, Telp: 

0341-561431 ex.230  
3
Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, FTSP, Institut Teknologi Nasional Malang, Kampus ITN Malang, Telp: 

0341-561431 ex.230, email: hamim_scortle@yahoo.co.id 

 

ABSTRAK 
 

Kota Malang memiliki beberapa pusat perbelanjaan yang mengalami masalah parkir dan 

kemacetan, salah satunya adalah Mall Olympic Garden (MOG). Banyaknya aktivitas kegiatan masyarakat 

yang berpusat di kawasan MOG mengakibatkan banyaknya kendaraan parkir pada badan jalan dan 

menimbulkan kemacetan, sehingga diperlukan areal parkir tambahan. Perlu dilakukan kajian/ analisa 

ulang terhadap kelayakan areal parkir yang disediakan oleh pusat perbelanjaan tersebut ditinjau dari segi 

kapasitas ruang parkir kendaraan. Pemerintah Kota Malang melalui dinas terkait dapat membuat 

kebijakan untuk menghilangkan areal parkir di badan jalan dan merencanakan gedung parkir bertingkat di 

belakang pusat perbelanjaan tersebut guna mengatasi masalah kemacetan yang terjadi. 
 Data primer dalam penelitian ini berupa data volume kendaraan parkir yang diperoleh melalui 

survey di lokasi penelitian. Data sekunder berupa data kapasitas parkir, tarif parkir, penelitian terdahulu, 

peraturan daerah tentang pengelolaan parkir dan daftar harga satuan pekerjaan konstruksi. Alternatif 

gedung parkir bertingkat yang direncanakan terdiri dari dua alternatif, yaitu konstruksi beton bertulang 

dan baja profil WF. Metode yang digunakan dalam analisa kelayakan finansial ini adalah Net Present 

Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Break Event Point (BEP). 

Dari hasil analisa menunjukkan bahwa kebutuhan parkir di MOG sangat tinggi dan melebihi 

kapasitas parkir yang ada dengan pertumbuhan kendaraan parkir 2,4 % per tahun, untuk itu perlu 

direncanakan gedung parkir bertingkat sebagai areal parkir tambahan. Dari perhitungan NPV didapat nilai 

NPV =  Rp.3.261.862.492,38 untuk gedung alternatif A (beton bertulang) dan nilai NPV = 

Rp.130.870.974,89 untuk gedung alternatif B (baja profil WF). Keduanya bernilai positif, maka 

pembangunan gedung parkir layak untuk dilaksanakan. Dari perhitungan IRR  didapat nilai IRR = 

20,607% untuk gedung alternatif A  dan IRR = 12,268% untuk gedung alternatif  B. Nilai IRR kedua 

alternatif gedung parkir tersebut bernilai > 12% (tingkat suku bunga), maka pembangunan gedung parkir 

bertingkat layak untuk dilaksanakan. Dari analisa BEP diperoleh waktu pencapaian BEP gedung alternatif 

A pada tahun ke-6,5 (6 tahun 6 bulan) dan gedung parkir B pada tahun ke-9,83 (9 tahun 10 bulan). 

 

Kata kunci : kelayakan finansial, gedung parkir, pusat perbelanjaan 
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ABSTRAK 
 

Pemangku kepentingan  mempunyai dominasi, sikap, dan kepentingan pribadi yang dapat 

mempengaruhi keluaran proyek. Dominasi pemangku kepentingan ini disebabkan oleh adanya kekuasaan, 

legitimasi, urgensi, kedekatan, dan pengetahuan pemangku kepentingan. Sikap pemangku kepentingan 

dapat dibedakan dari aktif beroposisi hingga aktif mendukung tujuan proyek. Besarnya pengaruh yang 

disebabkan oleh dominasi, sikap, dan kepentingan pribadi pemangku kepentingan ini dapat dinyatakan 

dalam suatu Indeks Pengaruh Pemangku Kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

besarnya Indeks Pengaruh Pemangku Kepentingan pada proyek apartemen di Surabaya. Data 

dikumpulkan dari jawaban kuesioner terhadap 9 proyek apartemen di Surabaya dengan total responden 

sebanyak 18 orang yang terdiri dari 9 orang mewakili pemilik apartemen, dan 9 orang mewakili 

kontraktor apartemen. Teknik analisis yang dilakukan adalah menghitung  besarnya Stakeholder Impact I, 

Stakeholder Vested Interest-Impact Index       , dan Stakeholder Influence Index     . Makin besar angka 

Stakeholder Influence Index      makin besar pengaruhnya terhadap keberhasilan proyek.Menurut pemilik 

apartemen, peringkat Indeks Pengaruh Pemangku Kepentingan terbesar berasal dari pemilik, disusul 

kontraktor dan pengawas, dan terkecil berasal dari masyarakat dengan angka indeks masing-masing 

sebesar 1,70; 1,47; 1,15; dan – 0,07. Kontraktor berpandangan bahwa peringkat Indeks Pengaruh 

Pemangku Kepentingan terbesar  berasal dari kontraktor, disusul pemilik dan subkontraktor, dan terkecil 

berasal dari pengawas dengan angka indeks sebesar 1,60; 1,25; 0,67; dan – 0,23. 

 

Kata kunci: indeks pengaruh, pemangku kepentingan, apartemen. 
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ABSTRAK 
 

Tantangan globalisasi meningkatkan kompetisi dan lingkungan persaingan yang semakin dinamis. Oleh 

karena itu, indutri konstruksi, khususnya Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) berupaya meningkatkan 

kinerjanya guna memberikan kepuasan kepada pemilik proyek (owner). Dilain sisi, penerapan 

manajemen proyek konstruksi merupakan jaminan bahwa proyek konstruksi dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan bersama. BUJK (kontraktor) asing yang masuk ke Indonesia selama ini dikenal tertib 

dan rapi dalam menerapkan manajemen proyek. Namun, benarkah owner sudah merasa puas dengan 

hasil yang diberikan? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana owner puas 

terhadap penerapan manajemen proyek konstruksi oleh kontraktor asing yang ada di Indonesia. Populasi 
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penelitian ini adalah owner yang telah menggunakan jasa kontraktor asing di Indonesia. Responden 

penelitian adalah para pimpinan proyek dan staf teknis yang terlibat langsung dalam proyek. Area 

penelitian meliputi Riau dan Surabaya (mewakili Indonesia bagian barat), Balikpapan (mewakili 

Indonesia bagian tengah) dan makassar, NTB serta Papua (mewakili Indonesia bagian timur). Kuisioner 

digunakan sebagai alat pengumpulan data, dan hasilnya dioleh mengunakan Important-Performance 

Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar kontraktor asing sudah 

menerapkan prinsip manajemen proyek namun belum semua owner merasa puas terhadap hasil kerja 

mereka. Selain itu juga ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, khususnya terkait kecepatan 

penanganan masalah/ gangguan lingkungan, komunikasi yang terintegrasi dengan  partner lokal, serta 

mekanisme alih pengetahuan dan teknologi yang belum jelas. 

 

Kata kunci: Kepuasan owner, Penerapan manajemen proyek, kontraktor asing  
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Abstrak 
 

SDM merupakan salah satu  faktor  penentu keberhasilan proyek kontraktor, salah satu tolak ukur 

kesuksesan adalah produktivitasnya. Pemberian upah dilakukan kontraktor untuk meningkatkan 

produktivitas buruh. Kontraktor selalu berusaha memberikan upah minimal, namun berusaha 

mendapatkan kinerja yang maksimal, untuk itu sistem pemberian upah yang tepat sangat diperlukan agar 

hubungan perusahaan dengan buruh bejalan baik.  

Penelitian ini sebagai penelitian survei dengan sampel 37 mandor dan 13 pengawas lapangan. 

Variabel penelitian terdiri dari variabel sistem prosentase pekerjaan (termin), pekerjaan selesai baru 

dibayar (100%), harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, insentif, tidak ada insentif, borongan, jumlah 

hari 

dan variabel produktivitas buruh konstruksi dengan indikator kedisiplinan, presensi, semangat kerja, 

kuantitas pekerjaan, dan kualitas pekerjaan, dengan metode chisquare maka diketahui masing-masing 

sistem yang mempunyai hubungan terhadap produktivitas, dan dengan menggunakan average indeks 

maka diketahui sistem yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap produktivitas. 

Ada hubungan sistem pemberian upah dengan produktivitas buruh konstruksi, dan pengaruh 

terbesar terhadap produktivitas adalah sistem termin dengan indeks rata-rata 87.45 %, disusul sistem 

borongan 77.63%, sedangkan sistem dengan pengaruh paling kecil adalah sistem harian dengan 18%. 

 

Kata kunci: Sistem pemberian upah, produktivitas buruh konstruksi, pengaruh terbesar.  
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ABSTRAK 
 

Akhir-akhir ini inspeksi keandalan struktur bangunan gedung yang telah berdiri semakin banyak 

diperlukan. Pelaksanaan inspeksi keandalan dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain faktor usia, 

rencana perubahan fungsi gedung, penambahan beban, atau pasca bencana. Hasil inspeksi digunakan 

untuk mengevaluasi kekuatan sisa pada struktur bangunan yang telah mengalami deteriorisasi kekuatan. 

Tulisan ini menyajikan penggunaan skala kondisi untuk inspeksi dan evaluai pengukuran tingkat 

keandalan struktur beton bertulang. Data yang digunakan merupakan bagian dari laporan inspeksi gedung 

Puslitbang Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum. Metoda kajian menggunakan skala kondisi yang 

membandingkan kondisi deteriorisasi eksiting terhadap nilai acuan. Dari studi kasus gedung yang dikaji 

menunjukan skala kondisi (CR) sebesar 15% atau zona III menunjukan kondisi deteriorasi medium yang 

berarti perlu dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dekat. 

 

Kata kunci: skala kondisi, keandalan struktur, gedung, beton bertulang 
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ABSTRAK 
 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi konstruksi, penggunaan metode bekisting sistem PERI 

menjadi alternatif menguntungkan dari segi biaya dan waktu jika penggunaan bekisting dalam kuantitas 

besar dan penggunaan yang berulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan penggunaan 

metode bekisting yang berbeda yaitu metode sistem PERI dengan metode konvensional ditinjau dari dua 

aspek biaya dan waktu. Analisa perbandingan meliputi perhitungan pada perkuatan bekisting, metode 

pelaksanaan, perhitungan kebutuhan material, analisa produktivitas dan durasi dan analisa perhitungan 

biaya. Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui untuk pengerjaan bekisting balok dan kolom pada 

Apartemen Puncak Kertajaya, bekisting PERI memerlukan biaya Rp5.156.103.120,97 dan waktu 127 

hari. Sedangkan bekisting konvensional memerlukan biaya  Rp4.514.736.868,00 dan waktu 223 hari. 

 

Kata Kunci : bekisting sistem PERI, proyek Apartemen 
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ABSTRAK 
 

Staf proyek adalah salah satu aset perusahaan yang sangat penting mengingat peranannya 

sebagai pelaku utama produksi, khususnya pada perusahaan konstruksi. Oleh karenanya dibutuhkan unsur 

pemeliharaan dari manajemen sumber daya manusia untuk mengelola kebijakan dan langkah strategis 

untuk mempertahankan karyawannya. Perubahan pada personil proyek yang sifatnya pengunduran diri 

(voluntary turnover) akan berdampak langsung pada tim proyek, performa proyek, bahkan pada akhirnya 

berimbas pada organisasi. Efektifitas strategi retensi akan ditinjau pada elemen penting motivasi, yakni 

kepuasan kerja. Disisi lain, secara makro, manajemen perusahaan juga akan memberikan dampak pada 

persepsi bersama karyawan terhadap perusahaannya, dan mempengaruhi prilaku karyawan itu sendiri. 

Tolok ukur keberhasilan usaha pemeliharaan yang dilakukan perusahaan mesti dianalisa dalam dimensi 

yang kompleks, yakni melibatkan loyalitas serta tingkat stress (burnout) karyawan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan iklim organisasi 

terhadap niat berhenti seseorang, melalui loyalitas dan burnout sebagai variabel interviening (perantara). 

Penelitian ini menggunakan metode survey terhadap staf perusahaan konstruksi di Surabaya  yang terlibat 

langsung dalam penanganan proyek, kemudian dianalisis dengan Structural Equation Modelling (SEM). 

Dari hasil analisa didapatkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap loyalitas dan 

berpengaruh negatif pada niat berhenti. Iklim organisasi juga ditemukan dapat  berpengaruh positif  

terhadap loyalitas dan berpengaruh negatif terhadap tingkat depresi/burnout karyawan. Ditambahkan juga 

bahwa iklim organisasi memberikan pengaruh tidak langsung terhadap niat berhenti melalui tingkat 

depresi/burnout karyawan. 

 

Kata kunci:  Niat berhenti, kepuasan kerja, iklim organisasi, loyalitas, burnout. 
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ABSTRAK 
 

Kota Padang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang selalu mengalami bencana akibat gempa 

tektonik dan vulkanik. Para ahli memprediksi bahwa kota Padang berkemungkinan besar akan terkena 

bencana tsunami jika gempa tektonik besar terjadi. Setelah kejadian tsunami melanda wilayah Aceh dan 

Mentawai, setiap terjadi gempa besar warga di kota Padang yang tinggal di zona rawan tsunami 

mengungsi ke wilayah yang aman terhadap bencana tsunami. Berdasarkan kondisi demikian, maka 

pemerintah kota Padang membuat jalur evakuasi dan menetapkan 21 bangunan yang dapat digunakan 

sebagai shelter. Jumlah shelter yang dibutuhkan saat ini tidak dapat diestimasi dengan pasti karena tidak 

ada metode untuk menetapkan jumlah kebutuhan shelter pada saat terjadi evakuasi sesuai dengan kondisi 

kota Padang. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan model untuk mengestimasi kebutuhan 

shelter untuk menampung pengungsi pada saat proses evakuasi. Model ini terdiri dari model bangkitan 

pengungsi pada saat terjadi bencana dan model pemilihan jenis fasilitas untuk evakuasi. Model bangkitan  

evakuasi dibuat berdasarkan metode regresi linier, sedang model pemilihan jenis fasilitas evakuasi dibuat 

dengan metode logit biner selisih. Dengan menggunakan 2 model ini, jumlah kebutuhan shelter untuk 

evakuasi dapat diprediksi dan simulasikan. 
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