ｾｬＮ＠

PERPUSTAKAAN
DEPARTEMEN PEKERJAAN U1UM

Pattlaura Mo. 20 Gd. Otasa Lt . 1 lebayorao Baru · Ja ka tla
Ｑ＠
Ｎ ｧｯＮｬ
lp. (021)7395588 el .421 f- ｾｬｰ･ｲｵｳｴ｡ｫｮＭｦ
URL : ttp:// ustaka .pu.qo.l

I
II
III
IV
V

1
3
5

Daftar lsi
Catatan Buku Konstruksi Indonesia 2005
Sambutan Menteri
Kata Pengantar
Sekilas Karya Konstruksi 2005 yang telah menerima penghargaan

7
8

> Artikel Khusus 1 :

19

Perencanaan Kota dan Pembangunan perumahan Dalam Era Revormasi
Oleh, Prof. Eko Budiarjo, Msc (Rektor Universitas Diponegoro)

25
26
30
36
40
44
48
52

> Karya Konstruksi Bidang Sumber Daya Air:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
I.

Waduk Sermo, Propinsi D.!. Yogyakarta
Pengamanan Pantai Bali, Propinsi Bali
Konsolidasi Kali Kuning, Propinsi D.!. Yogyakarta
Bendung Gerak Babat, Propinsi Jawa Tengah
Bendungan Bissua, Propinsi Sulawesi Selatan
Bendungan Pelaperado, Propinsi Nusa Tenggara Barat
lrigasi Belanting, Propinsi Nusa Tenggara Barat
Bendungan Benannain, Propinsi Timur
Banjir Kana! Timur, Propinsi DKI Jakarta

56
60

> Artikel Khusus 2 :

Hubungan Anatar Infrastruktur Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan
Oleh, Dr. Mohammad lhhsan (Kepala LPEM Ul)

> Karya Konstruksi Bidang Jalan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

69
70

& Jembatan :
Jembatan Martadipura, Propinsi Kalimantan Timur - Kota Bangun
To! Cipularang, Propinsi Jawa Barat
Jembatan Suramadu, Propinsi Jawa Timur - Madura
Jembatan Pasupati, Propinsi Jawa Barat - Bandung
Pembangunan Jalur Lintas Irian Jaya Barat
Jembatan Kereta Api Cisomang, Propinsi Jawa Barat
Janti fly Over, Propinsi D.!. Yogyakarta
Jembatan Satang Hari II, Propinsi Jambi

74
78

82
86

90
94
98

> Artikel Khusus 3 :

102

Bangunan Tinggi ...... Menggapai Langit Menjejak Bumi
Oleh, Jr. Jimmy Siswanto Juwana MSAE
(Direktur Program Diploma FTSP, Universitas trisakti)

> Karya Konstruksi Bidang Cipta Karya:

107

108
112

Senayan City, Propinsi DKI Jakarta
Gereja Santa, Propinsi DKI Jakarta
Masjid Agung Tuban, Propinsi Jawa Timur
Pura Gunung Salak, Bogar - Jawa Barat
Global Trade Center Makasar, Propinsi- Sulawesi Selatan
Komplek 81 Sentul, Propinsi- Jawa Barat
Bandar Udara Juanda, Surabaya - Jawa Timur
Rehabilitasi Aceh, Propinsi - Nangro Darussalam
Gedung Wiyoto Projo, Propinsi D.!. Yogyakarta
j. Rusunawa Surakarta, Propinsi Jawa Tengah
k. Bina Nusantara Office Building, Propinsi DKI Jakarta
I. Hotel Atlit Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur
m. Gedung Kantor Bupati dan DPRD Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur
n. Persada Soekarno, Blitar- Jawa Timur
o. Instalasi Drainase dan Sewerage, Propinsi Bali
p. Instalasi Pengolahan Air Kudu. Semarang Propinsi Jawa Tengah
q. Proyek Kawasan Kuto Besak, Palembang- Propinsi Sumatera Selatan
r. Proyek Agropolitan, Pemalang dan Manado
s. Proyek Infrastrktur Perdesaan
t. Rusunawa Surakarta, Propinsi Sulawesi Selatan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
I.

116

120
124
128
132
136
140
144
148

152
156
160
164
168
172
176

180
184

> Artikel Khusus 4 :
Peranan SDM Pacta Pembangunan Konstruksi Di Indonesia, Permasalahannya dan
Pembangunnya
Oleh, Ir. Sulistijo Sidarta Muljo, (Ketua Umum LPKJN)
VI. Biografi Tim ahli

64

188

193
KONSTRUKSI INDONESIA 2 0 0 5

Menteri Pekerjaan Umum
Republik Indonesia
Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Ketersediaan infrastruktur, yang merupakan social overhead capital, adalah faktor kunci
dalam mendukung pembangunan nasional. Suatu wilayah yang memiliki kelengkapan
infrastruktur atau prasarana dan sarana seperti jalan, irigasi, pelabuhan, prasarana pendukung
penyediaan air bersih, kelistrikan, dan sebagainya, terbukti memiliki tingkat kemajuan baik
ekonomi, sosial maupun budaya, yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang kurang memiliki
kelengkapan prasarana dan sarana. Oleh karena itu, Departemen Pekerjaan Umum sebagai
pembina teknik kegiatan konstruksi, sangat berkepentingan dengan setiap upaya penyebarluasan
informasi berkaitan dengan perkembangan sertakemajuan infrastruktur dari tahun ke tahun.
BUKU KONSTRUKSI INDONESIA 2005 yang bertema "Mendorong Industri
Konstruksi untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional" merupakan salah satu wahana penting bagi
upaya penyebarluasan informasi dimaksud. Berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur
dimuat dalam "Konstruksi Indonesia 2005" meliputi bidang-bidang Sumber Daya Air, Jasa
Marga, Cipta Karya, bidang-bidang tersebut merupakan proyek-proyek strategis dalam kurun
waktu akhir 2004 sampai dengan 2005. Dengan demikian, apabila disimak isi Buku
KONSTRUKSI INDONESIA dari tahun ke tahun, akan diperoleh gambaran keberlanjutan
pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Perlu digaris bawahi, bahwa proyek infrastruktur yang dimuat dalam Buku
KONSTRUKSI INDONESIA 2005, tidak semata-mata bangunan-bangunan megah dan dalam
skala pendanaan yang besar, melainkan juga proyek-proyek kecil yang dibangun dengan dana
dari PKPS BBM (Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak). Proyekproyek tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, meskipun skalanya kecil namun
memiliki nilai strategis dalam skala kebijakan nasional dan tingkat keberhasilannya sangat
memadai.
Kami percaya, tim penerbitan Buku KONSTRUKSI INDONESIA 2005, merasa bahwa
apa yang telah dicapainya itu belum sepenuhnya memuaskan, dan karena itu tim akan lebih
menyempumakannya pada penerbitan-penerbitan yang akan datang.
Semoga buku ini memberikan manfaat yang signiflkan bagi dunia Konstruksi Indonesia.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
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Kata Pengantar

Buku Konstruksi Indonesia 2005 dengan tema ''M e ndorong lndustri

Konstruksi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional '' Sebagai
kelanjutan dari Buku Konstruksi Indonesia sebelumnya yang telah dimulai
terbit sejak tahun 2003, memuat kegiatan Konstruksi Indonesia antara tahun
2004 sampai dengan 2005 .
Seperti pada buku- buku sebelumnya, pada buku ini tetap berpenampilan
banyak gam bar dan foto dengan sedikit penjelasan agar bernuansa populer
dan mudah dimengerti atau dinikmati .
Selain pemuatan kegiatan konstruksi tercantum pula tiga artikel khusus dari
para pakar tentang hal-hal berkaitan dengan kegiatan konstuksi dan cukup
menarik untuk dikemukakan.
Oisamping itu, informasi tentang Lomba Karya Konstruksi tahun 2004
dilaporkan pula pada buku ini: antara lain Lomba Karya Konstruksi,

Lomba Karya Tulis Konstruksi, dan Lomba Foto Konstruksi serta
penetapannya

melalui

Menteri

Keputusan

Surat

Pekerjaan

Umum .

Sedangkan penilaiannya dilakukan oleh Tim atau Dewan Juri yang terdiri
dari para pakarterkait.

Oiharapkan

buku

berkesinambungan.
diharapkan

akan

Indonesia

Konstruksi
Oisamping
terbentuk

itu

ini

melalui

dokumen

dapat diterbitkan
penerbitan

himpunan

secara

buku tersebut

informasi

kegiatan

konstruksi di Indonesia yang lengkap dan rapi.
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Pemenang Penghargaan Karya Konstruksi 2004
dengan tata Perencanaan Terbaik

Kategori Bangunan Gedung Berlantai banyak
Nama: Universitas Bina Nusantara, Penerima: PT. Graha Cipta Hadiprana

Kategori Bangunan Gedung Berlantai Rendah Bukan Tempat Tinggal
Nama : Maya Ubud & Resort, Penerima : PT. Duta Cermat Mandiri

KONSTRUKSI INDONESIA 2004
Sekilas Tentang Pemberian
n Karya Konstruksi
n

Maksud Dan Tujuan Pemberian Penghargaan:
Merupakan bagian dari membangkitkan dunia konstruksi Indonesia sebagai bagian
penting untuk mempercepat pamulihan ekonomi nasional, serta upaya meningkatkan
kompetensi dan profesionalisme para pelaku konstruksi di Indonesia.
Tim Juri Penghargaan Karya Konstruksi:
1. Dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Pemukil)lan dan Prasarana Wilayah Nomor
305/KPTS/M/2004 tentang Pembentukan Dewan Juri Penghargaan Karya Konstruksi
Indonesia 2004
2. Susunan Tim Penilai atau Tim Juri:
Ketua : Prof. lr. Johan Silas
Wakil Ketua : Prof. lr. Eko Budiharjo, Msc.
Anggota:
1. Prof. DR. lr. Asis Djayadiningrat.
2. lr. Mashudi, Dipl. HE
3. lr. Komajaya
4. lr. Ari Moechtar Pedju, M.Arch
5. lr. Hendro Mulyono
6. lr. Agoes Widjanarko, MIP
3. Kriteria Penilaian Karya Konstruksi
Ditetapkan Oleh Tim Penilai Penghargaan sebagaimana tercantum dalam, Berita Acara
Hasil Evaluasi dan Penilaian Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 2004, Nomor :
BA-PKKI 04/KIMPRASWIL/XII/01. Penghargaan diberikan untuk VI (enam) kategori
karya konstruksi sebagai berikut:
A. Karya Konstruksi dengan tata Perencanaan Terbaik;
- Kategori I : Bangunan Gedung Berlantai Banyak
- Kategori II : Bangunan Berlantai Rendah untuk Rumah Tinggal
- Kategori Ill : Bangunan Berlantai Rendah Bukan Tempat Tinggal
- Kategori IV : Bangunan lndustri
- Kategori V : BangunanPengairan dan Pelabuhan
- Kategori VI : Jalan dan Jembatan

Pemenang Penghargaan Karya Konstruksi 2004
dengan tata Perencanaan Terbaik

Kategori Bangunan lndustri dan Utilities
Nama : Kedasih Water Treatment Plant, Penerima : lr. Poedjastanto, DEA

Pemenang Penghargaan Karya Konstruksi 2004
dengan Pelaksana Terbaik

Kategori Bangunan Gedung
Nama : Bangunan berlantai Banyak, Penerima : PT. PP Persero

NSTRUKSIINDONESIA 2004
ang Pemberian
Konstruksi

B. Karya Konstruksi dengan Pelaksana Terbaik;
- Kategori I : Bangunan Gedung Berlantai Banyak
- Kategori II : Bangunan Berlantai Rendah untuk Rumah Tinggal
- Kategori Ill : Bangunan Berlantai Rendah Bukan Tempat Tinggal
- Kategori IV : Bangunan lndustri
- Kategori V : BangunanPengairan dan Pelabuhan
- Kategori VI : Jalan dan Jembatan
4. Dengan Kriteria Penilaian adalah sebagai berikut :
1. Hasil Karya dengan inovasi yang menonjol
2. Memberikan lnspirasi pada bnagunan lainnya
3. Telah teruji, diterapkan di lapangan dan terbukti kehandalannya
4. Tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungannya
5. Keterlibatan tenaga asing
6. Hal penting lainnya seoerti bebas KKN
5. Aspek-aspek Penilaian yang disyaratkan adalah sebagai berikut :
Perencanaan:
1. Aspek lnovasi
2. Aspek lnspirasi
3. Aspek Fungsi
4. Apek Fungsi
5. Aspek Lingkungan
6. Aspek Estetis
7. Aspek SDM Nasional
Pelaksana:
1. Aspek lnovasi
2. Aspek lnspirasi
3. Aspek Fungsi
4. Apek Fungsi
5. Aspek Lingkungan
6. Aspek Estetis

Pemenang Penghargaan Karya Konstruksi 2004
dengan Pelaksana Terbaik

Kategori Bangunan Gedung
Nama : Renovasi & Pengembangan Masjid Agung Tuban, Penerima : PT. Waskita Karya

Pemenang Penghargaan Karya Konstruksi 2004
dengan Pelaksana Terbaik

Kategori Bangunan lndustri & Utilities
Nama : North Sumatera Offshore, Penerima : PT. Tripatra Engineering

KONSTRUKSIINDONESIA 2004
Sekilas Tentang Pemberian
Pen h
an Karya Konstruksi

6. Hasil Evaluasi :
Jumlah nominasi karya konstruksi yang terkumpul adalah sebanyak 30 karya
Pelaksana dan 15 karya perencana, setelah melalui tahap evaluasi, seleksi dan
penilaian awal telah menghasilkan 15 karya pelaksana dan 4 karya perencana dan
berhak masuk dalam tahap penilaian dengan rincian sebagai berikut :
Hasil Evalusai

Nomor
Kategori

Jenis Kategori

Perencanaan
Masuk
Nominasi

Pelaksanaan
Masuk
Nominasi

I

Bangunan Gedung Berlantai Banyak

2

1

6

4

II

Bangunan Berlantai Rendah untuk Rumah Tinggal

-

-

-

-

Ill

Bangunan Berlantai Rendah Bukan Tempat Tinggal

4

3

1

1

IV

Bangunan lndustri

1

1

2

2

v

BangunanPengairan dan Pelabuhan

4

-

8

5

VI

Jalan dan Jembatan

1

-

9

3

Gaga!

4

Jumlah

30

4
15

5

15

7. Pemenang Penghargaan Karya Konstruksi:
Berdasarkan hasil Penilaian keseluruhan dan presentasi, telah di nobatkan pemenang
sebagai berikut,
Hasil Evalusai

Nomor
Kategori

Jenis Kategori
Perencanaan

Pelaksanaan

I

Bangunan Gedung Berlantai Banyak

II

Bangunan Berlantai Rendah untuk Rumah Tinggal

-

Ill

Bangunan Berlantai Rendah Bukan Tempat Tinggal

Maya Ubud resort

Masjid Agung Tuban

IV

Bangunan lndustri

Kedasih Water Treatment Plant

Nort Sumatera Offshore

v

BangunanPengairan dan Pelabuhan

-

Bendungan Tilong

VI

Jalan dan Jembatan

Univ. Bina Nusantara

-

Bank Mestika Dharma Medan

-

Jembatan Barelang

Pemenang Penghargaan Karya Konstruksi 2004
dengan Pelaksana Terbaik

Kategori Bangunan lndustri & Utilities
Nama : Bangunan Pengairan dan Jaringan, Penerima : PT. Waskita Karya

Pemenang Penghargaan Karya Konstruksi 2004
dengan Pelaksana Terbaik

Kategori Jalan & Jembatan
Nama : Jembatan Barelang, Penerima : PT. lstaka Karya

KONSTRUKSIINDONESIA 2004

is onstruksi dan
onstruksi

Hasil Penilaian Lomba Karya Tulis
Pemenang Lomba Karya Tulis
"Karya Konstruksi 2004 "

JUARA 1
lr. IRMAN DJAYA, Meng
JUDUL :
lnstalasi Penjemihan Air Mandiri

JUARA 2
lr. SUARDI BAHAR
JUDUL:
Aplikasi Teknologi
Pengeboran VertikaiTerbesar di
Indonesia - Proyek Bendungan pada
sungai bawah tanah birin , Gunung
kidul Yogyakarta

JUARA3
Prof. Dr. lr. Sofia W Alisyahbana
& Prof. Dr. Wiratman Wangsadinata
JUDUL:
Perencanaan Perkerasan kaku
Jalan Raya dengan cara
Dinamik

Concrete
Under Severe Conditions

JUARA 1
AGUS SUSANTO
•:• JUDUL : SUMUR KAPUR
•:• TEKN IK: MANUAL/ KONVENSIONAL
•:• FOTO INI MEMPERLIHATKAN KONSTRUKS I
BANGUNAN YANG PALING DASAR DAN
KETERLI BATAN KERJASAMA MANUSIA.
•:• TEKSTUR KONSTRUKS I MENJADI
KEKUATAN FOTO INI

JUARA 2
WAHYUDI RAHARJO
•:• JUDUL : KERJA SAMA
•:• TEKNIK : MANUAL/KONVENSIONAL
•:• FOTO INI JUSTRU TIDAK
MEMPERLIHATKAN KONSTRUKSI.
•:• PENGKONSTRUKSI-AN PADA BANGUNAN
TINGGI DIWAKILI OLEH ALAT DAN
TANGAN-TANGAN PEKERJA.

JUARA 3
ANANG

•:• JUDUL: PILAR-PILAR JEMBATAN CIPADU
•:• TEKN IK : MANUAL/KONVENSIONAL
•!• FOTO INI MEMPERLIHATKAN KONSTRUKSI
DALAM PROSES TANPA MENAMPILKAN
MANU SIA WALAUPUN DENGAN KUAT
MEMPERLIHATKAN JEJAK-JEJAKNYA.

JUARA 1
M. YUNIADHI

0 JUDUL : MEMASANG BALIHO
0 TEKNIK: DIGITAL
0 FOTO KONSTRUKSIINI MEMPERLIHATKAN
RESIKO PEKERJA Dl KETINGGIAN TANPA
DRAMATISASI .
OTEKNIK PEMOTRETAN YANG BERKESAN
DATAR SEPERTI LUKISAN MENJAD I
KEKUATAN DALAM MENYAMPAIKAN PESAN .

JUARA 2
M. YUNIADHI

0 JUDUL : RANGKA GEDUNG
0 TEKNIK : DIGITAL
0 FOTO INI MINIMALlS DAN PUITIK TANPA
KEHILANGAN MAKNA.

JUARA 3
WIDARMANTO
0 JUDUL : TOL KOTA
0 TEKNIK: DIGITAL
0 FOTO INI SANGAT SEDERHANA TAPI KAYA
MAKNA

JUARA FAVORIT
YOHANES YUDHI

0 JUDUL : APARTEMEN
0 TEKNIK : DIGITAL
0 FOTO INI SANGAT MENARIK DARI ASPEK RUPA

PERENCANAAN KOTA DAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DALAM ERA REFORMASI

C9ities ave u11dermi11i11g the worid's ecosy stem ... . they
ave becomi119 socially diveersive a11d eco11micallylw.zardous
( 'lR.iclw1·d 1'<-ogers. I 996 )

Oleh eko : Prof. lr Eko Budihardjo Msc.
Rektor Universitas Diponegoro

Artikel Khusus 7

Masa depan peradaban manusia tergantung pada
perkembangan, pertumbuhan dan peningkatan kualitas
hidup kota-kota di segenap peloksok dunia. Pada abad
ke-21 ini, lebih dari separuh penduduk dunia bertempat
tinggal di kota.
Padahal seperti disebutkan oleh arsitek kelas dunia
dari lnggris bernama Richard Rogers (baca tulisannya

estetika kota yang bersifat elitis.
Disisi lain, para pengusaha atau

pengembang

swasta, juga sibuk memanfaatkan peluang kemudahan
memperoleh kredit untuk membangun proyek-proyek
yang prestesius. Kaidah yang digunakan adalah "The
Bigger the Better", serupa yang dikumandangkan Negara-

berjudul" How Cities Will Look in 21st Century", 1996),

negara kapitalis pada awal era industrialisasi.
Para pelaku pembangunan yang termasuk warga

kota-kota kita ( khususnya kota besardan kota raya )

kotanya sendiri, seolah tidak berdaya menghadapi dua

atau

kekuatan dahsyat yang bergabung itu.
Bahkan diantara para profesional pun, cukup banyak

cenderung

melecehkan

kekentalan

sosialnya

mencair,

ekonomi

perikehidupan

Kohesi

ekosistem.

membahayakan

dan

Tidak

warganya.

kalah

mengerikan adalah lunturnya jati diri atau identitas kota

yang melakukan kegiatan tercela dengan melacurkan
profesionalismenya,

kepentingan

mengabaikan

karena melupakan warisan budaya yang unik, khas dan

masyarakat kota dan generasi mendatang.
Arus globalisasi yang membawa serta kekuatan

berpribadi dari masing -masing kota.
Dengan demikian, pendapat Richard Rogers yang

penciptaan

citra

penampilan

wajah

saya kutip langsung di atas perlu ditambahkan dengan
satu

butir

lagi

menyangkut

dampak

negatif dari

menterpurukan

global

(global

kota yang

image),

serba

dengan

seragam,

kelompok -kelompok

yang

kian

peduli

perkembangan kota pada umumnya, yaitu " culturally

terhadapwarisan budaya,jati diri atau keunikan local.
Akibatnya sudah kita rasakan sekarang, Rasa

destructive".
Tatkala

kebanggaan sebagai warga kota (civic pride) sangat tipis,

pembangunan

kota

di

Indonesia

berlangsung dengan gegap gempita pada era Orde Baru,
nampak bahwa dari 5 P pelaku pembangunan yaitu :
Public Sector (pemerintah), Private Sector (pengusaha),
Professional (pakar), Press (media massa) dan People (
rakyat), yang paling berperan adalah dua pelaku yang
disebut pertama, yaitu pemerintah dan pengusaha.
Paradigma yang dipakai adalah paradigma
kekuasaan yang lazim disebut dengan istilah 'command
and ruler paradigm' dan bereaucratic development, yang

karena mereka tidak merasa terlibat dalam proses
pembangunan kotanya. Tidak usah heran bila mereka
gampang sekali tersulut oleh provokator untuk ikut
membakar, merusak, dan menjarah bangunan-bangunan
yang mereka tidak merasa ikut memiliki (baik dalam arti
kiasan maupun harfiah) .
Sebagai kota wisata, ada pula yang memiliki sejarah
yang panjang sehingga absah bila disebut sebagai kota
bersejarah. Belum lagi bila dikaji dari sudut sosial -

berwujud piramida dengan pejabat di puncak kekuasaan

budaya, agama dan lain-lain.
Kendati begitu, mengacu pada dokumen agenda 21

sebagai pangreh praja.
Para pejabat di daerah, khususnya bupati dan

yang sudah ditanda tangani oleh pimpinan dari 1 78

walikota, sibuk dengan perumusan slogan-slogan seperti
Atlas, Berseri, Beramal, Hati Beriman, BMW, Bersenyum,
dan lain-lain, yang pada hakekatnya tidak berbeda
substansinya.
Kebanyakan

1B

negara, secara umum dapat dirumuskan bahwa visi
pengelolaan

pemerintahan

perkotaan

dalam

era

reformasi ini mesti dilandasi paradigma moral dan hati
nurani dengan prinsip keberlanjutan pembangunan (baik

berkutat
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seputar

keindahan

atau

dalam segi ekologis, ekonomi, maupun sosial budaya),

yang akan mendukung terciptanya masyarakat madani

menjadi 10 E yang bisa kita sebut sebagai 'The Ten

(civil society), melalui pemberdayaan warga kota.
Pada hakikatnya prinsip pembangunan kota yang

Commandments "

untuk

pembangunan

kota

yang

berkelanjutan mengacu pada kaidah Sapta E, yang

berkelanj utan.
Kembali mengenai visi kota, barang tentu visi yang

merupakan pengembangan dari kaidah Catur E yang

spesifik dari masing-masing kota mesti menyiratkan

dirumuskan oleh Research Triangle Institute (1995).
Dalam seminar tentang pembangunan kota yang

kekhasan dari kota itu sendiri, misalnya kota wisata, kota

berkelanjutan

di

North

Carolina

(1995),

Research

Triangle Institute merumuskan agar kota-kota di masa

pantai, kota industri, kota bersejarah, dan sebagainya,
yang bisa mendukung pertumbuhan kota secara optimal

depan mesti menekankan pentingnya Employment atau

dalamjangka pendek, menengah dan panjang.
Sekedar contoh, saya kutip disini visi

tersedianya

lapangan

lapisan

digariskan untuk pembangunan kota Gold Coast di

masyarakat

kota,

melupakan

Australia (1 997) : "The vision for the city of gold Coast is

Environment atau keseimbangan ekologisnya. Dalam

expressed as a world city recognised for its sustainable,

proses

memperhatikan

world class environment, facilities and services, the

partisipasi aktif masyarakat agar

creative strength of its development and its position as

tetapi

rasa

memiliki.

bagi

tanpa

pembangunannya

Engagement atau
tercipta

kerja

segenap
harus

mesti

Disamping

itu

harus

pula

yang

akses

Australia's exciting tourism capital".
Dari pencanangan visi semacam itu nampak jelas

terhadap segenap sumberdaya, sarana dan prasarana

tujuan utama atau ultimate goal yang akan diraih di masa

perkotaan.
Untuk kasus kota di Indonesia, saya menambahkan

de pan.

beberapa E yang lain yaitu Enforcement atau penegakan

Misi Utama
Bel ajar

mempertimbangkan

Equity

atau

kesetaraan

hukum, Empowerment atau pemberdayaan masyarakat,
Enjoyment atau kenikmatan dan kenyamanan, energy
conservation agar tidak terjadi pemubasiran energi, Etika
membangun yang mesti ditegakkan lengkap dengan
mekanisme sanksi dan penghargaan, serta estetika kota
yang

selama

ini

cenderung

diabaikan.

Seluruhnya

dari

kesalahan

atau

kekel i ruan

dalam

pembangunan kota di Indonesia pada masa silam,
kiranya perlu dirumuskan secara umum bahwa misi
utama dalam pengelolaan pemerintahan kota adalah
untuk memberdayakan segenap lapisan masyarakat kota
dalam peningkatan kualitas kehidupannya, termasuk
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perumahannya,

pekerjaannya,

Kedua , Strategi Kemitraan, dalam arti melibatkan

pendidikannya,
dan

pihak swasta bersama-sama dengan pihak pemerintah

berbagai prasarana-prasarana sosialnya agar mereka

(pusat dan daerah) untuk membangun kota dengan

merasa bahagia, tenang , damai , aman, tenteram dan

prinsip mutual benefit , terutama sekali demi kepentingan

sejahtera.
Dengan

dan

kesehatannya

dan

hiburan

begitu

untuk

diharapkan

rekreasinya ,

akan

timbul

rasa

kebersamaan , solidaritas dan kohes i sosial yang tinggi,

kesejahteraan

masyarakat

luas.

Swasta

diberi

kebebasan bergerak , namun dengan rambu -rambu yang
jelas.
Ketiga , Strategi lnvestasi dan lapangan kerja , dalam

yang mampu menggerakkan segenap stakeholders untuk
berperan serta secara aktif dalam membangun kotanya.
Kesan elitis , pendekatan komando, arogansi

arti

kekuasaan, dan lain-lain yang merupakan konsekuens i
dari sikap pimpinan daerah sebagai pangreh praja, mesti

maupun kultural, untuk memicu pertumbuhan kota .
Dalam strategi ini perlu d iperhatikan tentang

dijungkirkan, diganti dengan sikap sebagai pamong praja

perlakuan yang adil antara sektor formal dan sektor

yang

melayani ,

informal, atau sektor modern dan sektor tradisional.

mendengar

Keduanya mesti diakomodasikan secara seimbang , agar

lebih

bersifat

mengakomodasi,

dengan

mewadahi,
lebih

banyak

pemanfaatan

atau

pendayagunaan

pusat-pusat

kegiatan yang potensial baik dari seg i ekonomi , sosial

persepsi dan aspirasi masyarakat.
Untuk itu diperlukan tidak hanya kecerdasan otak ,

dapat saling mendukung.
Keempat , Strategi

penalaran obyektif, pemikiran rasional, melainkan juga

Ekologis, dalam arti memadukan pembangunan dengan

Pelestarian

Keseimbangan

kepekaan, rasa tanggap, keluwesan atau fleksibilitas

konservasi alam untuk menjamin terlindungnya sumber

dengan mempertajam intuisi dan cara berfikir lateral .
Melalui penciptaan ' spirit of citizenship' maka

daya alam yang tidak terbarukan (non-renewable)dan
juga pemanfaatan yang optimal dari sumber daya alam

kehampaan kultural yang ditandai dengan munculnya

yang

keberingasan, anomi, aliensi, dan spiral keputusasaan

dampak negatif yang merusak atau merugikan. Dalam

yang berputar terus, akan dapat terisi .
Kiranya perlu dipertimbangkan pula usulan bahwa

penerapan

ukuran keberhasilan pembangunan mestinya bukan lagi

terbarukan

(renewable),

strategi

ini

demi

perlu

meminimalkan

diperhatikan

tentang

keberadaan ruang terbuka hijau atau ruang publik , hutan

'Gross National Product (GNP)' malainkan Gross National

kota, pantai , bantaran sungai, dan semacamnya.
Kelima ,Strategi Konservasi Warisan Budaya, dalam

Happiness (GNH). Kita tidak lagi butuhVIP (Very Important

arti mempertahankan bangunan -bangunan kuno dan

Person) untuk mengelola kota. Kita lebih butuh VHP (Very

kawasan yang bersejarah yang akan mampu berperan

Happy Person), yang

pasti akan lebih peduli pada

sebagai salah satu potensi pengembangan jati diri atau

kebahagiaan rakyatnya karena dia sendiri sudah bahagia.

identitas kota, sekaligus sebagai pusat aktivitas untuk

Srategi
Guna

menjabarkan

pemerintahan

perkotaan

gagasan
seperti

pengelolaan

tersebut

di

atas ,

diperlukan strategi yang harus cukup handal, agar apa
yang telah dirumuskan itu tidak sekedar berupa slogan
atau pernyataan yang kosong tak bermakna.
Beberapa srategi yang layak direkomendasikan
dalam pengelolaan pemerintahan perkotaan di Indonesia
untuk masa mendatang adalah sebagai berikut :
Pertama , Strategi pemberdayaan, dalam

arti

merangsang segenap lapisan masyarakat untuk betul betul berperanserta secara aktif dalam setiap tahapan
perencanaan

kota,

mulai

dari

perumusan

masalah,

penetuan tujuan,sasaran dan target pembangunan kota,
sampai dengan implementasi dan pemantauan atau

menumbuhkan kegiatan ekonomi maupun sosial budaya.
Kawasan bersejarah itu selain menciptakan citra
yang membanggakan warga kotanya, juga berpotensi
untuk direvitalisasi dengan suntikan kegiatan atau fungsi
baru

yang

sesuai

masyarakatnya.
Keenam ,Strategi

dengan

tuntutan

Konservasi

Energi,

jaman

dan

dalam

arti

mengupayakan agar sumber-sumber energi digunakan
sehemat

mungkin , jangan

terjadi

pemubasiran ,

mencegah konsumsi energi yang berlebihan.
Dalam penerapan strategi konservasi energi ini
tercakup upaya penggalakan sistem transportasi umum ,
efisiensi

proses

pencahayaan

dan

produksi/industri,
penghawaan

penghematan

artificial,

maupun

pengelolaan data elektronik dan sistem telekomunikasi

pengawasan serta evaluasinya. Suara masyarakat harus

yang hemat energi.
Ketujuh , Strategi

lebih

mengupayakan kekentalan atau paguyuban komunitas

banyak

didengar

dan

perencanaan.
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dijadikan

landasan

Kohesi

Sosial,

dalam

arti

perkotaan yang dalam kenyataannya semakin bersifat

multi-etnik dan multi-kultur. Perbedaan ragam budaya

kebutuhan akan rumah lebih tinggi ketimbang pasokan

mesti dilihat sebagai suatu mosaik yang menarik untuk

yang tersedia, maka harga rumah akan menjadi mahal,

dikembangkan, tanpa harus menimbulkan konflik.
Barang tentu daftar strategi pengelolaan

dan kadar kekosongan rumahnya cenderung rendah

pemerintahan

perkotaan

tersebut

masih

dapat

diperpanjang lagi, misalnya strategi pengadaan dan
pengembangan

jaringan

pembangunan

perumahan,

transportasi,

strategi

infrastruktur,
strategi

pengolahan

strategi
jaringan

limbah,

sebaliknya bila pasokan rumah sangat banyak sedangkan
kebutuhannya sedikit, maka harga rumah akan turun dan
tingkat kekosongannya tinggi.
Namun sesungguhnya masalah yang sebenarnya
tidaklah

strategi

sesederhana

perhitungan

semacam

itu.

Untuk lingkungan perumahan dan permukiman

persampahan, strategi pengendalian banjir, dan lain

pada

sebagainya.

barangkali masih lebih mudah diperhitungkan. Akan

Perumahan Sebagaijamtnan Peradaban
Seorang tokoh kondang bernama Benjamin Disraeli

tetapi untuk masyarakat kota besar dan kota raya yang

pernah menyatakan bahwa " The best security for

tingkat sosial ekonomi , suku, kelompok, etnik, lapangan

civilization is proper housing ".Berarti bahwa Negara atau
akan

kerja, gaya hid up, dan lain-lain) sungguh amat rum it.
Oleh karena itu, sesungguhnya diperlukan

segenap

penelitian dan studi yang mendalam untuk penyusunan

warganya, dapat disebut sebagai Negara atau kota yang

rencana yang lebih matang, agar tidak terjadi banyak

tingkat peradabannya masih belum tinggi.
Menurut Tini Hadad dari Yayasan

kemubasiran. Dewasa ini ditengarai banyak program dan

kota yang

belum

dapat

kebutuhan

perumahan

memenuhi
yang

layak

tuntutan
bagi

masyarakat

tradisional

yang

serba

homogen

sangat heterogen (ditilik dari latar belakang pendidikan,

Lembaga

rencana serta pelaksananaan pembangunan perumahan

Konsumen Indonesia, hanya 1 0 % dari rumah-rumah di

yang berlangsung sekedar untuk memanfaatkan peluang

jakarta yang kondisinya baik, sedangkan 40% cukup baik
dan 50 % termasuk kategori jelek. Masih untung, kota

(kredit, perolehan lahan, investasi) .
Orientasinya pun lebih ditekankan pada konsep

jakarta menduduki peringkat ke-19 dari 40 kota yang

perumahan sebagai komuditas ekonomi, bukan sebagai

terbaik di Asia menurut versi Asiaweek (5 Desember

benda

1997).
Penyusunan peringkat tersebut didasarkan pada 24

pembangunan manusia.

sosial

dan

bukan

pula

sebagai

instrumen

indikator antara lain nisbah harga rumah dibandingkan
dengan penghasilan, luas taman dan ruang terbuka per
kapita, waktu rata-rata yang dibutuhkan dari rumah ke
lapangan kerja, keberadaan sistem transportasi umum
missal, jumlah kendaraan pada setiap kilometer jalan
raya, prosentase penduduk yang terlayani jaringan air
bersih dan air limbah, penghasilan rata-rata, dan lainlain.
Dari indikator yang digunakan ternyata bahwa
banyak yang berkaitan dengan bidang perumahan dan
permukiman, karena disinilah letak masalah perkotaan
yang paling terasa.
Memang betul seperti yang diungkapkan oleh jane
jacobs bahwa "ALL kinds of housing and

human they

have

cities

settlements

have

problems.

Big

have

difficulties in abundance because they have people in
abundance". Semakin besar kotanya, semakin meningkat
kebutuhan perumahannya, dan semakin sulit pemenuhan
serta penanggulangan masalahnya. Apalagi dalam era
kesejagatan seperti sekarang ini.
Pada awalnya, masalah

Sistemik dan Humanis
Penanganan pembangunan perumahan sampai saat
ini masih terkesan leb!h menekankan aspek formal dan
fungsional, kurang memperhatikan aspek yang bersifat
sistemik

perumahan

terlalu

dan

pembangunan

humanis.

Setiap

perumahan

aktor

bertindak

atau

pelaku

sendiri-sendiri

difokuskan pada kesesuaian antara kebutuhan (demand)

secara sporadis tanpa keterpaduan. Mulai dari perolehan

dengan

lahan, kredit, penyusunan program dan perencanaan,

pasokan

(suply)

unit-unit

rumahnya.

Bila
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pelaksanaan pembangunan , pengawasan , pemasaran ,

wawasan

sampai kepemeliharaannya , dilakukan sendiri.
Tidak heran bila kemudian lantas nampak centang

(ecopolis) .
Wajah

perenang lingkungan binaan di kota-kota kita , dan juga

membosankan

dilingkungan pemukiman skala besar, kota satelit, atau

perencanaan

kota baru . Dengan tidak digunakannya pendekatan

sebagai suatu karya seni sosial. Jangan dikira bahwa

sistemik ,

disamping

lingkungan perumahan untuk lapisan masyarakat kelas

degradasi

sosisal

munculnya

yang

mesti

tunggal
dicegah

perumahan yang

lingkungan

rupa,

monoton ,

dengan

tampilan

kreatif dan

inovatif,

bawah

sistem

menawan . Jangan pula beranggapan bahwa rumah -

transportasi dan jaringan infrasturktur. Masalah yang

rumah untuk kelompok atas selalu indah dipandang .

lebih parah adalah seringkali te r lupakan pendekatan

Yang masuk dalam buku 'The Best Architecture in the

yang bersifat humanis. Rumah Sangat Sederhana (RSS)

World " (2000) bukanlah perumahan Pondok lndah di

yang berukuran bangunan dan lahannya semakin lama

Jakarta melainkan perumahan Ledok Code di Yogya

semakin sempit , rasanya sungguh tidak manusiawi.

binaan almarhum Ramo Mangun . Juga bukan Mall atau

Mestinya harus ditentukan nisbah lahan dan ruang

supermall seperti Senayan Plaza atau Plaza Indonesia,

perkapita, baik pada ambang batas bawah maupun

melainkan kompleks pertokoan cum PKL Citra Niaga di

ambang

masalah

batas

eksklusifisme , juga

kota

keseimbangan

muncul

banyak

dan

kecenderungan

ekolog is atau

yang

atas

berkaitan

dengan

(maximum) yang

layak

untuk

kehidupan man usia yang berbudaya.
Kita semua sudah paham bahwa perumahan lebih
merupakan fenomena kultural ketimbang fenomena

t idak

b isa

menciptakan

keindahan

yang

Samarinda.
PemetaanJamak
Kiranya

untuk

mendatang

dipertimbangkan

manusia dengan rumah yang ditempatinya sungguh

lingkungan

sangat

dengan

menggunakan konsep pemetaan jamak (plural zoning )

cangkangnya.
Dalam abad ke -21, kita semua mesti siap dengan

atau tata guna lahan campuran (mixed land use) , sebagai

hadirnya kota dunia (global city) dan dunia yang
mengkota (urbanizing world) , karena lebih dari separuh

lahan tunggal.
Pada masa silam, terjadi pemisahan yang terlalu

penduduk dunia berada di

Era

tegas antara lingkungan perumahan , industri , taman ,

mengandung

tempat kerja, dan lain -lain . Sekarang dirasakan perlunya

pengertian citra global , pasar global, tenaga kerja global ,

keterpaduan antara berbagai aktivitas itu dalam lokasi

modal global,ekologi global dan HAM global , tidak dapat

yang sama. Dengan pemetaan jamak semacam itu , jarak

dihindari pengaruhnya ditanah air.
Meningkat drastisnya harga lahan di pusat kota,

pencapaian akan lebih dekat dan para pejalan kaki

dan

kesejagatan

atau

kental.

lbarat

daerah

siput

perkotaan.

globalisasi , yang

menuntut intensitas penggunaan lahan yang semakin
meningkat

pula.

menengah,

Kehadiran

maupun

murah ,

(apartemen

dan

permukiman

yang

pengganti konsep pemetaan tunggal atau tata guna

memperoleh kembali hak serta harkatnya yang dewasa
ini terasa dilecehkan .
Kota-kota pun akan menjadi lebih kompak , terasa
hidup sepanjang waktu, tidak ada lagi kawasan yang

keharusan.

Perkembangan kota besar dan kota raya pun tidak

'mati' pada saat tertentu.
Pemetaan jamak yang diikuti dengan penerapan

seyogianya melebar secara dua dimensi dalam arah

konsep komunitas berimbang (balanced communities) ,

horisontal,

diharapkan akan mengurangi kemungkinan tumbuhnya

merupakan

elit

susun

perumahan

model -model

dan

kondominium)

kelas

rumah

dikembangkan

perlu

ekonomi. Keterkaitan antara pernik -pernik kehidupan
erat

dan

masa

suatu

melainkan harus mulai berdimensi tiga

dengan memanfaatkan area di udara. Gedung-gedung

kecemburuan sosial, karena segenap fasilitas yang ada

jangkung akan kian merebak menghiasi wajah kota-kota

dapat dinikmati bersama secara lebih adil. Kiranya perlu

besar.
Yang perlu diwaspadai adaslah jangan sampai

ditanamkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam

kehadiran gedung-gedung jangkung itu menyebabkan

kebawah, subsidi silang, seperti yang telah dicontohkan

semakin sengsaranya rakyat kecil yang kondisinya serba

dalam perumahan tradisional yang menerapkan sistem

marginal, dan menimbulkan degradasi lingkungan. Kota

ngindung atau magersari.
Manakala aspek sosial

yang

berwawasan

(technopolis)
kemanusiaan
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dan

teknologi

pembangunan perumahan, melalui mekanisme tetesan

tidak

dipertimbangkan

dengan

wawasan

dalam perencanaan kota, maka yang akan tercipta

juga

sekaligus

adalah kota yang berwawasan komersial (Profitopolis)

atau kota yang mengabdi kepentingan politik penguasa

pada cara mengelola kota-kota. Bila kita keliru dalam

(Marxopolis) yang akan berakibat metropolis berubah

pengelolaannya, dan wabah urbicide menimpa kota-kota

manjadi miseropolis atau kota yang menyengsarakan

di Indonesia, berarti kita tidak lagi punya masa depan.

warganya. Saya pernah menulis di majalah Tempo , kolom
dengajudul Urbicide yang berisi kerisauwan mencermati

Antisipasi
Dalam

kecenderungan kota-kota besar di Indonesia semakin

kesejagatan yang sudah mulai terasa pengaruhnya, kita

tercemar, sumpek , semrawut , macet, tidak aman dan

perlu mengantisipasi apa yang mungkin terjadi pada

tidak

masa mendatang .
Pertama, kemungkinan

nyaman ,

bahkan

mencekam ,

menakutkan ,

mempersiapkan

diri

menghadapi

timbulnya

era

lingkungan

mengerikan.
Ada lima penyebab fenomena "Urbicide" atau bunuh

perumahan yang lazim disebut dengan "slurbs " atau

diri perkotaan menurut Anwar Fazal dalam tulisannya

slum in the suburbs. Bila tidak diwaspadai, besar

berjudul 'The Citizens Agenda for the 21st Century"

kemungkinan akan merebak permukiman kumuh di

(2003) :
Pertama, explosion, yaitu ledakan penduduk kota dan

daerah-daerah pinggiran.
Kedua, sudah saatnya dipertimbangkan tentang

meningkatnya kesenjangan kaya-miskin.
Kedua, yang diistilahkannya dengan implosion, dalam

perlunya persiapan program pembangunan perumahan

arti keterasingan dan merebaknya kekerasan, bahkan

untuk

sampai dengan terorisme perkotaan , sehingga kota itu

pondok lansia. selain itujuga barangkali perlu dipikirkan

lebih mirip kancah pertempuran (battle zones).
Ketiga,disebutkan dengan istilah displosion

pula program perumahan bagi kaum wanita yang lajang,
yang

kaum manula dalam wujud panti jQmpo atau

mewujud dalam bentuk disintegrasi sosial , pecahnya

atau keluarga yang disebut single parent family.
Ketiga, seyogyanya diperhatikan gagasan tentang

komunitas , diikuti

nilai

'transitory housing' atau rumah sementara yang memang

setempat.
Keempat, techplosion , yaitu derasnya arus teknologi

tidak dimaksudkan sebagai rumah untuk keluarga dan

lunturnya

norma dan tata

baru yang bisa sangat kejam dan menyengsarakan,
seperti yang dialami penduduk kota Bophal di India.

beranak pinak . Jenis -jenis rumah tersebut bisa berupa
pondok bora, rumah susun sewa, rumah dinas untuk

Sebagaimana kita tahu, Bophal menderita apa yang di

pegawai yang selalu berpindah-pindah,dan semacamnya.
Keempat, perlu diantisipasi kemungkinan

kenai sebagai industrial holocaust dan bahkan kota itu

munculnya

disetarakan sebagai kamar gas raksasa.
Kelima, dikenal dengan sebutan infoplosion, berupa

dengan melihat kenyataan banyaknya unit apartemen

ledakan informasi, propaganda, dan tawaran kenikmatan

yang tidak ditempati pemilihnya atau sekedar disewakan.
Kelima, sudah saatnya dicanangkan gerakan

hedonistik,

yang

bisa

merusak

tatanan

kehidupan

masyarakat yang berbudaya. Merebaknya narkoba atau
napza yang

menyebabkan

kecanduan

di

kalangan

melawan

apartemen

pemborosan

hantu

energi

('ghost

dalam

apartement')

perencanaan

pembangunan lingkungan pemukiman dan perkantoran,

generasi muda adalah juga akibat infoplosion yang lepas

serta dalam sistem transportasi.
Keenam, perubahan dari kota metropolitan menjadi

kendali.
Krisis perkotaan seperti yang disebutkan di atas

kota megapol it an atau regional city atau Extended

mesti segera ditanggulangi, bila kita semua ingin kota·

Metropolitan Region perlu sejak dini dicermati, agar

kota kita tetap survive.
Kiranya perlu kita pertimbangkan, renungkan dan

dapat dipersiapkan keterpaduan penanganannya.
Ketujuh, perlu dipikirkan tentang berkembangnya

diskusikan bersama tentang usulan prinsip "Pancasila"

tuntunan ekspresi estetik dalam lingkungan perumahan

dalam bidang perkotaan, yaitu :
Pertama, pelibatan (partisipasi) warga kota; Kedua,

dan perkotaan, yang mestinya dipertautkan dengan akar

keberlanjutan ekologis; Ketiga, keadilan sosial dalam
akses sumber daya perkotaan; Keempat, produktivitas
ekonomi

perkotaan;

budaya.
Harap

dicatat,

Kelima,

kegairahan

kegiatan

sejarah

peradaban

manusia

ditentukan oleh perkembangan kota.
Kota yang sakit merupakan pertanda peradaban

budaya lokal. Jangan sampai wajah yang tampil adalah
wajah asing dengan gaya internasional yang tidak ada
kaitannya sama sekali dengan sejarah lingkungan binaan
setempat.

Semarang, 1 5 Oktober 2005
Eko Budihardjo

yang sakit. Masa depan kita sedikit banyak bergantung
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Proyek Pembangunan Bendungan Sermo yang
terletak di kabupaten Kulon Progo Prov. D.!.
Yogyakarta merupakan Salah Satu komponen
Program liSP (Integrated Irrigation Sector Project)
yang pembiayaan berasal dari APB murni dan
bantuan ADB . Sistem Operas i Bandungan Sermo
ini sangat erat dengan sistem irigas i yang berasal
dari pengambilan Kaliba wang, untuk itu
rehabilitas i dan perbaikan di 6 (enam) daerah
irigasi utama dilaksanakan untuk mendukung
has il pertanian yang optimal

D1ta I'ckm'-> Bendungan :
Bendungan
Tipe
Tinggi
Panjang puncak bendungan
Volume timbunan
Ketinggian Puncak bendungan
Ketinggian muka air normal
Ketinggian muka air rendah
Ketinggian muka air banjir
Luas daerah genangan
Luas daerah tangkapan
Volume Tampungan
Kotor
Bersih
Bangunan pelimpah
Tipe
Lebar
Aliran Keluar
Bangunan Terowongan
Tipe
Panjang
Diameter ekivalen
Kapasitas Debit

Urugan Batu dengan inti lempung
52,6 meter
190,0 meter
3
568.000,0 m

136,6
113,7
140,6
2
: 1,57 km
2
21,3 km
3

25 Juta m
3
21,9 Juta m
Bendungan dengan limpahan bebas
26m
3
330m /dt
Tapa! Kuda
221m
4,2m
3
335 m /dt
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Pengamanan Pantdl Ball

Nusa Dua

Kuta

>f

'I

I B

Pantai-pantai di Bali yang indah mempesona
ternyata juga menyimpan kekhawatiran, karena
baha ya erosi yang mengancam. Bahaya
pengikisan makin nyata dan terasa sejak 1970,
dan hingga kini dapat ditengarai bahwa
setidaknya 70 km dari total 430 km pantai di Bali
dan Nusa Penida sangat rentan terhadap erosi.
Bahkan ada 38 lokasi pantai yang diidentifikasi
dalam keadaan rusak.
Proyek pengendalian dan pengamanan pantai
Bali (Bali Beach Conservation Project) dirintis
sejak 1988 dengan kegiatan feasibility study (FS)
yang didanai Pemerintah Jepang melalui JICA.
Adapun detail design-nya telah dimulai tahun
1992, melalui loan Pemerintah Jepang sebesar
157 juta Yen. Pada 1997, dilakukan review design
dan kegiatan konstruksi dengan dana Jepang
sebesar 9,5 Miliar Yen.
Prioritas konservasi diberikan pada pantai
Sanur, Nusa Dua, Kuta dan Pura Tanah Lot yang
memiliki 6% (26 km) dari keseluruhan gar is pantai
di Bali. Kegiatan proyek konservasi pantai Sanur
dan Nusa Dua telah selesai pada tahun 2004.

Proyek konservasi pantai Nusa Dua dilakukan
dengan pengisian pasir pantai sepanjang 40 meter
ke arah !aut. Pasirnya diambil dari !aut di
kejauhan 4 km dari bibir pantai.
Konservasi pantai Tanah Lot sebenarnya
telah dimulai sejak 1987 melalui pengerjaan
pencegahan erosi yang berisi pemecah pantai tipe
tetrapod 2 ton ditempatkan di depan Pura Tanah
Lot, concrete banks dan artificial rock wall
(dinding batu buatan). Tetapi untuk mendapatkan
hasil maksimal untuk mencegah erosi, dilakukan
FS lagi pada tahun 1988 yang dilanjutkan
persiapan detail desain pada 1992. Tahun 1998
dilakukan review design, dan pengerjaan
konstruksi baru dimulai Juni 2000 melalui Loan
Agreement IP-475 antara JBIC (Japan Bank for
International Cooperation) dan Pemerintah
Republik Indonesia sebesar 95 Miliar Rupiah.
Proyek konservasi Pantai Kuta akan dimulai
Februari 2006, dengan panjang konstruksi 7,5 km
dan perlu 692.000 m 3 pasir untuk pengisian
pantainya.
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Pantai Sanur dengan panjang:!:.. 6 km pada saat
ini mengalami erosi ±..._4,5 km. Lokasi
penanganan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu
Utara (dari Alit Beach sampai helipad Hotel
Bali Beach), tengah (Beach Market sampai
dengan Batu Jimbar Bungalow) dan Selatan
(Jalan Kesumasari sampai dengan Pantai
Mertasari).
Penanganan Pantai Sanur di lakukan dengan
antara lain:
A. Pengisian Pasir
Pengisian pasir sangat diperlukan di
beberapa area yang mengalami erosi yang
cukup parah.
B. Tanjung Buatan
Untuk mengontrol stabilitas pantai
C. Modifikasi groin yang ada menjadi tanjung

buatan
Groin-groin yang ada dan masih efektif
akan disempurnakan baik fisik bangunan,
fungsi teknis, maupun estetikanya.
D. Pembongkaran groin-groin yang tidak
berguna
E. Terumbu karang buatan (Artificial Reef)
Merupakan pemecah gelombang terendam
yang menyerupai karang buatan dari
tumpukan batu pecah (rubble mound)

2CuS

Pantai Nusa Dua sepanjang 6,4 km yang
tererosi sekitar 3 km mulai dari sebelah Utara
Pulau usa Besar ke Utara.
Untuk pengaman erosi pantai Nusa Dua akan
dilaksanakan dengan antara lain:

/,

A. Pembangunan beberapa buah tanjung
buatan.
B. Modifikasi groin-groin yang ada menjadi
tanjung buatan.
C. Pengisian pasir di beberapa lokasi yang
memerlukan.
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Pantai Kuta Dengan panjang 7,5 km telah
mengalami eros i sekitar 3 km mulai dari
landasan pacu (Runway) Ngurah rai sampai
dengan pasar seni Kuta. Tingkat erosi pantai
kuta mencapai 6 m tiap tahun dan pacta
kondisi MSL bahkan sama sekaiUidak ada
pantai.
A. Penataan Pantai
Mengingat kemunduran garis pantai
mencapai 6 m/th dan pacta saat MSL
(muka air rata-rata) seperti tidak terlihat
adanya pantai, maka alternatif terbaik
samai saat ini adalah perlu dilakukan
pengisian pasir dengan penambahan Iebar
rata-rata 30 - 50 m dengan maksud:
- Pelebaran pantai
- Mengembalikan fungsi dan manfaat
pantai bagi kepentingna msyarakat seperti
tempat upacara keagamaan, rekreasi dan
sebagainya.
- Menjamin keamanan asset yang ada di
kawasan pantai.
B. Pembangunan tanjung Buatan (Artificial
Headland)
Fungsi dan manfaat tanJung buatan adalah
untuk memelihara dan mengontrol
stabilitas pantai, agar isian pasir tidak
hilang terbawa arus kembali ke !aut lepas.
Disamping itu tanjung buatan juga
berfungsi untuk mengarahkan sudut datang
gelombang tgak lurus garis pantai sehingga
pantai manjadi stabil, tetapi gelombang di
luar tanjung buatan tidak terpengaruh
C. Pembongkaran bangunan-bangunan
pengaman pantai Oama) yang dipandang
tidak bermanfaat

3 4
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Pura Tanah Lot pada saat ini telah mendapat
pengamanan berupa breakwater yang
dibangun pada tahun 1987, namun masih
terbatas dengan menggunakan tetrapod yang
dipasang di sekitar tebing pura dari beberapa
segi konstruksi pengamanan yang ada masih
perlu penyempurnaan antara lain:
- Estetika masih kurang r(lenyatu dengan
lingkungan
- Ukuran konstruksi pengamanan (tetrapod)
belum memenuhi syarat.
- Terjadi endapan pasir di belakang pura.
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Kali Kuning yangterletak pacta lereng elatan Gunung Merapi
ｾ＠ merupakan alah 'atu ungai utama yang bera al ctari
ｾＮＺ＠
＠ｾ ..,-"" · ｾ＠ Gunung Merapi, ctengan panjang alur ± 37,25 Km yang pacta
akhirn a rna uk kali Opak.

J orhol.da"'" Kal1 Kunmg
Dalam rangka usaha pengendalian banjir lahar
dan pengamanan potensi wi layah pada sistem
di kali kuning sesuai Master Plan akan
dibangun 8 buah DamPenahan sedimen (DPS)
dan beberapa Dam Konsolidasi (OK).
Sampai dengan Tahun Anggaran 2004 telah
dibangun 4 buah DPS dan 3 buah OK dengan
3
sed imen yang dikendalikan 281.300 m , sedang
potensi sedimen yang ada dibangun hulu kali
3
kuning sebesar :!=. 1.944.000 m

Data

ｔ･ｫｮｩｾＺ＠

laksud & Tujuan

1. Tinggi Main Dam

:5,00 M

2. Lebar Mereu Main Dam

:3,00 M

3. Elevasi Mereu Main Dam

: :!=. 88.500 DP AL

4. Lebar Overflow

:20,00 M

5. Pan jang Main Dam

:58,00 M

6. Tinggi Sub Dam

:4,00 M

7. Lebar Mereu Sub Dam

:2,00 M

8. Lebar Overflow Sub Dam

: 20,00 M

9. Panjang Sub Dam

: 41,50 M

10. Panjang Apron

:9,50 M

11. Tebal Apron

: 1,00 M

12. Panjang Saluran lrigasi

:46,50 M

13. Luar Oncoran

: :!=. 200,00 Ha

14. Type Konstruksi

: Masonry dengan

Pembangunan Dam Konsolidasi
KU-C6 adalah untuk:
1. Stabilitas dasar sungai
(bottom control)
2. Intake lrigasi + 200 Ha
3. Konservasi Air
4. Untuk memutuskan kegiatan
penambngan galian go longan C
yang ilegal

se limut beton K. 175
pacta body (normal)

KDNSTRUKSI

INDONE:SIA 2 0 0 5

3 7

Kali Kuning yang terletak pada lereng
elatan Gunung Merapi, merupakan
alah atu ungai utama yang bera al
dari Gunung Merapi, dengan panjang
alur ± 37,2 km yang pada akhirn ya
ma uk kal i Opak.
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Bendune Gerak Rabat

Proyek Perbaikan dan Pengaturan sungai Bengawan Solo Hilir

Studi penyediaan air untuk DPS Bengawan Solo Hilir telah
dilaksanakan pada tahap 1, dan sa1ah satunya adalah
pengembangan Bendung Gerak Sabat, yang dapat
menyediakan air untuk daerah Rawa Jero seluas ± 17.952 Ha
dan daerah irigasi di sebelah kiri bengawan Solo seluas 3.160
Ha melalui saluran Leideng gelap

4 0

KCNSTRUKSI INOONESIA 2005

Delta Tek. 11 BcmltmgJ.n ·
l. Hid raulik:

•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

Debit Banjir
Elevasi muka air banjir
Elevasi muka air tinggi
Debit max. Suplai air
Muka air hilir
Muka air pasang tertinggi
Muka air pasang rata-rata
Muka air surut terendah

2. Bangunan :
(A) Bangunan Sipil
Tipe
Elevas i sii l pintu
Elevas i apron
Lebar bendung gerak
Panjang Iebar gerak
Tipe Pondasi
(B) Pintu air
Tipe pintu
Lebar pintu
Tinggi Pintu
Jumlah pintu

3.170 m3/det
EL. 8.40 m
EL. 5.70 m
20 m3/det
EL. -0.45 m
EL. -1.29 m
EL. -2. 13 m

Bend Gerak dengan pintu
EL.- 1.30 m
EL. - 3.30 m EL. - 3.60 m
137.50 m
70,00 m
Pondasi tiang pancang

Pintu radial (1 pintu dengan kat up)
15,00 m per pintu
7,10 m
7 buah

Pintu Pembilas
Tipe pintu
Lebar Pintu
Tinggi Pintu
Jumlah Pintu

Pintu radial (dengan katup)
7.50 m
9,00 m
1 buah

Pintu pengambilan
Tipe pintu
Lebar Pintu
Tinggi Pintu
Jumlah Pintu

Pintu angkat (karet perapat 4 sis)
2,05 m
2,05 m
2 buah
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Bendune Bissua
Propinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan Bendungan Bi sua merupakan salah
atu perwujudan dari program pengembangan
wilayah sungai Jeneberang dan salah atu bentuk
utili sasi dari adanya waduk bili-bili yang dapat
menjamin keter ediaan air untuk keperluan iriga i
sebesar 270.000.000m 3
44
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Terletak melintang pada sungai
jeneberang yang jaraknya kurang lebih
6 km dari arah hilir Waduk Bili-bi li
dan secara administrative terletak
pada 2 (dua) Kabupaten yaitu
Kabupaten Gowa dan
Kabupaten Takalar.

1 1\ l D D \

I l Jl \

MAKSUD:
Adalah untuk memenuni kebutuhan air
pada areal persawahan Daerah lrigasi Bissua
seluas 10.7 5 ha

KO STRl KSI
Masa Pelaksanaan konstruksi adalah selama
990 hari kalender terhitung dari tanggal 7
September 2001 sampai dengan tanggal 22 Juli
2004.

TUJUA
- Meningkatkan intensitas tanam dari semula
sebesar 160% menjadi sebesar 240%.
- Meningkatkan produksi pertanian dalam
rangka peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat khususnya petani
di daerah kebupaten Gowa dan Kabupaten
Takalar.

KDN
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•!• Type Bendung
·:· Elevasi Mereu
•!• Kapasitas Pengambilan
•!• Panjang Bendung
•!• Pan jang Mereu
•!• Desain Debit Banjir
•!• Tinggi Bendung
·:· Panjang Apron
·:· Retaing Wall
•!• Perbaikan Pondasi
•!• Lebar Pintu Penguras

·:·

Stop Long Pintu Penguras
•!• Jembatan Inspeksi

46
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Beton Gravity
El. + 30,20 M
25 M3/dtk
239,30 M (antara dua sisi abutment bendung)
223,30 M (termasuk pilar jembatan)
2.600 m3/dtk (Banjir 100 tahunan)
12,20 M dari pondasi terdalam, 8,20 M dari dasar sungai
15,00 m
Panjang 124,00 m (sebelah kiri)107,00 (sebelah kanan)
Tinggi 8,50 14,00 m (sebelah kiri) 9,50 13,50 (sebelah kanan)
Grouting
B 2,50 m x H 4,30 m x 4 pintu
(Elektrical drive actuator, fixed wheel type)
Konstruksi Baja (B 3,00 x H I,90 m x 4 set)
Klas BM 70, Tipe Balok Komposit
Lebar 4,00 m tanpa Kerb
Panjang 224,00 m (22,40 m x l 0 ben tang)

•!• Sediment Trap

•!• Saluran Pengambilan
•!• Bangunan Bagi (BBI)

Panjang 120,00 m
Lebar 23,40 m (5,85 m x 4 jalur)
Kapasitas 3,900 m3
Spillway; Lebar 40,00 m, Kapasitas 23,60 m3/dtl
Pintu Penguras B 2.60 m x H 1,86 m x 4 Pintu
Panjang Saluran Penguras 112,50 m
Panjang 577,70 m (terma uk panjang ediment trap)
Lebar 12,00 m (3 m x 4 jalur)
Panjang Sa luran; 103,10 ke Sa luran Induk Bissua
76,00 m ke Saluran Induk Mattoangin
Pintu; Tipe Sorong, Manual Operasi
Ukuran B 1,80 m x 2,00 m 3 pintu
(untuk ke Saluran Induk Bissua)
Ukuran B 2,35 m x 2,00 m x 2 pintu
(untuk ke Saluran Induk Mattongin)

KO .... IITRO...KSI INDONE:SIA 201
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Waduk
Pelaperado
Propinsi Nusa Teneeara Barat
Dalam rangka mempertahankan wa embada pangan d1 Propin i

u a Tenggara Barat

erta untuk menmgkatkan ke eJahteraan Ma yarakat, Proyek Pembangunan Waduk
Pelaperado, D1rektorat J enderal umber Daya Air Departemen K1mpra w!l
membangun Bendungan (Waduk) Pelaperado. edang Jarmgan inga mya oleh
Proyek lnga 1andalan
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Kabupaten Bima se luas 596,90 km2 penduduknya
berjumlah 509,516,00 jiwa atau 111 ji wa/km2,
berpencaharian tet·besa r bertani (68%). Produk
Domest ik Regional Brutto (PDRB) se besar Rp.
2.467.039,- perkapita/tahun dan Bidang Pertanian
merupakan penyumbang utama ya itu sebesa r 46,55%
(Data Statistik 200 1).
Berdasarkan hal tersebut, pertanian merupakan
tulang punggung ekonomi rakyat Kabupaten Bima.
Akan tetapi sumber-sumber air yang ada angat
terbatas. Curah hujan rata-rata an tara 1.100 mm
sa mpai dengan 1.300 mm pertahun, dengan jangka
waktu musim hujan selama 5 bulan antara De ember
sampai dengan bulan April.
Sesuai program Pemerintah tentang pemanfaatan
sumber daya air secara serbaguna, baik untuk irigasi
pertanian, air baku, air minum serta untuk peternakan,
maka diharapkan dapat dikembangkan melalui
pembangunan Bendungan (Waduk), Embung dan
Bendungan beserta jaringan irigasinya.

ｌｯｫ｣Ｎｾ＠

1

Loka i Bendungan (waduk) ｐ･ｬ｡ｰｾｲ､ｯ＠
terletak di Sungai ｐｾｲ｡､ｯＬ＠
Desa Simpasai,
Kecamatan Monta, Kabupaten Bima atau
2:45 km kearah barat daya kota Raba Obu
Kota Kabupaten Bima).

Maksud dan Tujuan
Pembangunan Bendungan (Waduk)
Pelaperado dimaksudkan untuk
mempertahankan swasembada pangan
dan menunjang komod iti andalan lainnya
di Kabupaten Bima, menyediakan
kebutuhan air baku untuk kota Raba
dengan kapasitas 200 liter/detik, tambak
udang, Pembangkit Listrik Tenaga
Mikrohidro dengan kapasitas 250 KV A
dan pengembangan daerah Wisata.

KDNSTRUI<SI INDDNEr lA 2 0 0 ..:>
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- Mengairi areal irigasi eluas 4000 Ha .
- Pen yediaan air baku bagi 50.000 jiwa.
- Pembangkit Li trik Tenaga Mikrohidro 250 KV A
- Pen yediaan air tambak 350 Ha (te luk Lewamori )
- Pengendal ian Banjir
Perikanan darat
- Pari vv isata.
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Pelaksanaan Pembangunan Bendungan (Waduk)
Pelaperado dibiayai dengan bantuan Pemerintah
Jepang melalui program SSIMP III dengan Loan
Overseas Economic Coorperation Fund (OECF)
IP-499 dengan porsi bantuan sebesar 100 %dan
rupiah Murni untuk pembebasan tanahnya. Biaya
Pembangunan Bendungan (W aduk) Pelaperado
terkontrak sebesar Rp. 123,45 miliar.
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Pembangunan Bendungan Pelaparado akan
dilaksanakan dalam waktu 68 bulan sejak
tanggal 18 Februari 1999 sampai dengan
18 Oktober 2004. Peresmiannya dilakukan
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada tanggal 31 Oktober 2005. Dengan
pembangunan bendungan ini, Propinsi
NTB maju selangkah lagi untuk
menggapai cita-cita menuju kesejahteraan
masyarakat

KDNSTRUKSI INDONESIA 2 0 0 5
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BetantinJ!
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ara Bara

Daerah ka\\ a an Be Ianting merupakan daerah yang memiliki
potensi untuk bi a dikembangkan terutama pertaniannya,
karena elama ini tidak sedikit kontribusinya dalam menunjang
pengadaan pangan di Propin i
di pulau Lombok.

52
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u a Tenggara Barat, khususnya

LOKASI
Daerah irigasi Belanting terletak di desa Belanting
Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur,
tepatnya pada aliran sungai Songgen pada ketinggian
± 183m di atas permukaan air !aut. Jarak dari kota
Mataram adalah ± 118 km ke arah bagian utara
melalui Labuan Lombok di Kabupaten Lombok
Timur, dengan menggunakan jalan cukup baik
(Hotmix) yang dapat ditempuh baik dengan
menggunakan kendaraan roda dua maupun
kendaraan roda empat.

TOPOGRAFI
Kondisi topografi kawasan Be1anting merupakan
daerah berbukit-bukit yang besar di kaki gunung
Rinjani bagian utara, dimana terdapat beberapa
aliran sungai yang mengitari perbukitan seperti
sungai Desa, sungai Songgen, sungai Obel-obel dan
sungai Sambelia, serta ja1an propinsi lintas utara
dengan tajam, menghubungkan Kabupaten Lombok
Timur dan Kabupaten Lombok Barat bagian Utara.

Khusus untuk bidang sumber
daya air, untuk jaringan irigasi
Belanting perlu mengoptimalkan
pemanf aatan dari pada sarana
irigasi yang ada, baik dari segi
fungsi, operasi maupun
pemeliharaan serta
pengembangan areal irigasi.
Oleh karena itu agar bisa
meningkatkan produksi pangan
penduduk setempat, maka telah
dilaksanakan rehabilitasi pada
jaringan irigasi Belanting dan
pembangunan jaringan irigasi
Elang-elang pada Tahun
Anggaran 2002.

KDNSTRUKSI INDONESIA 2 0 0 5
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Hasil Survey dan penelitian menunjukkan bahwa,
pada umumnya lapi an tanah ekitar areal iriga i
Belanting terdiri dari top oil berupa lempung,
kemudian ke lapi an bawah berupa breksi
vulkanik yang di elingi oleh lapi an pasir, batu
gravel dan batu boulder.
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Penduduk yang ada di de a-desa sekitar daerah
irigasi Belanting pada umumnya bermata
pencarian sebagai petani, dimana lahan mereka
58% berupa pe awahan dan 42 % berupa lahan
kebun, dengan pola tanam padi palawija palawija.
Dari hasil pertanian penduduk etempat, sebagian
kecil dikon umsikan mereka endiri dan sebagian
besar dipasarkan atau dijual ke luar Pulau Lombok
dan ke pa ar-pasar yang ada di Pulau Lombok.
Terangkatnya taraf hidup penduduk setempat
adalah merupakan keberha Ilah pertanian yang
ditunjang oleh adanya arana dan pra arana yang
memadai, dalam hal ini jaringan dan sistem iriga i
yang bisa menjamin tersedianya sumber daya air
sesuai dengan kebutuhan.
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Embung Rakyat di rehabilitasi dalam rangka
mengoptimalkan jaringan irigasi yang berada di
bawah areal BBL.3 tengah. Areal yang akan diairi
sebelumnya merupakan lahan kering yang
ditanami palawija karena belum ada jaringan
irigasi.
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Jaringan irigasi yang ada sebelum dilakukan
rehabilitasi masih dikategorikan semi teknis yang
terdiri dari:
- Bendung dengan tubuh bendung terdiri dari
pa angan bronjong yang kondisinya sudah rusak
berat akibat adanya banjir.
- Saluran sekunder yang sudah ada terdiri dari
sebagian pasangan batu kal1 dan sebagian masih
merupakan sa luran tanah.
- Beberapa bangunan adap dan bagi yang perlu
perbaikan dan perlu di tingkatkan kapasita nya.
- Pada lokasHoka i tertentu perlu pembuatan
bangunan baru ebagai penunjang kelancaran
pendistribusian air irigasi seperti bangunan
talang dan syphon.
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Bendunean Benanain
Propinsi Nusa Teneeara Timor

Men y ikapi aspirasi mas) arakat perbata an dan pengungsi yang tel-sebar d 1
kawasan Besikama, Kabupaten Belu dan sekitarn) a, serta untuk mendukung
program Pemerintah

TT dan terutama Pemerintah Kabupaten Belu dalam

pengembangan ka\\ asan Timor Barat, maka Dinas Pemukiman dan
Pra arana Wila) ah Propin i

TT melalui Prork lrigasi Tim or-Sumba

melakukan perencanaan terhadap Daerah lrigasi Malaka, ) ang saat mi telah
siap untuk sege ra dilaksanakan pembangunan konstruk mya. Perencanaan
tekni tersebut meliputi de am Bendungan Benanain.
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Lokasi Bendung Benanain terletak di
Dusun Boni, Desa Kakaniuk, Kecamatan
Malaka Tengah, Kab. Belu, yang
berjarak :±. 320 km arah timur laut dari
kota Kupang. Jarak tempuh ke lokasi
Bendung dari Kupang :±. 6 jam melewati
jalan Negara Kupang Halilulik Betun
Obu Kota Kec. Malaka Tengah).
Mak -..ud d 1bangunn} a Ben dung dan
Si'->tim jaringan CI. Malaka, adalah ·
- Meninggikan/menaikkan muka air Sungai
Benanain sehingga air dapat disadap dan
dialirkan untuk mengaliri Jahan potensial di
Daratan Besikama agar lahan tidur yang ada
dapat dimanfaatkan sebagai lahan sawah
berupa daerah irigasi teknis dengan
membangun bendung dan jaringan saluran
irigasi.

Tujuann'ya di'tara latn:

-

-

Mengembangkan daya air dan sumber air di
w ilayah sungai Bananain berikut anankanak s ungai, dalam upaya uncukupi air
irigasi dan bagi kepentingan lainnya.
Membangun prasa rana lrigasi Tekni , untuk
mengairi sawah eluas 10.000 Ha, dengan
kapasitas intake (pintu pengambilan) 13
M2/dt.
Kapasitas air yang ada dapat dimanfaatkan
juga sebagai air baku penduduk peternakan
dan perikanan darat.

Manfaat dengan dibangunnya Bendung Benanain, antara lain:
-

Dapat menyediakan prasarana lrigasi Teknis seluas + 10.000 Ha di Kec. Malaka Tengah,
Kec. Malaka Timur dan Kec. Besikama.
Menjamin Kontinuitas air di bagian hilir Bendung Benanain pada musim kemarau.
Pengembangan usaha perikanan darat dan pariwisata.
Menunjang program ketahanan pangan Prov. NTT
Oiresmikan pemanfaatannya oleh Menteri Kimpraswil- Soenarno tahun 2004
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Baniir lanai Timor
Propinsi 011 Jakarta
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Untuk pembebasan lahan saja , hingga September
2005 pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan tak
kurang dari Rp 600 miliar, atau 25 persen dari total
dana Rp 2,4 triliun . Hingga September 2005 pihak
proyek pun telah merampungkan sekitar 20 persen
berupa

kanal

5 ,5 kilometer dari

rencana

keseluruhan 31 kilometer. Dana yang dibutuhkan

Pen:elesaian Proy.ek. Banj r Kana!
T1mur fBKT; \ ang dicanangkan
')ejak. 10 JJii 2003 d1perkirakan lebih
tahun 20 I 0,
cepat dari tdrget ｾ･ｭｌｬ｡＠
bila masalah pembebd,.an tanahnya
dapat diselec.,a.kan lebih cepat.

untuk penyelesaian BKT secara keseluruhan di luar secara hati-hati. Sebagian warga tetap bersikukuh
pembebasan tanah adalah Rp 2,5 triliun.

meminta harga tanah hingga dua kali lipat NJOP,

Masalah pembebasan lahan bakal teratasi , sementara Pemda DKI Jakarta berpegang pada
menyusul diterapkannya Perpres Nomor 36 Tahun nilai NJOP.
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Gubernur DKI kemudian mengambil alih melalui

Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2004 tentang
solusi pembebasan yang selama ini buntu. Jika BKT Tata Cara Penetapan Nilai Ganti Rugi/lmbalan
telah berfungsi, sebagian besar wilayah Jakarta Dalam
dapat terselamatkan

dari

bencana

Rangka

Pengadaan

Tanah

untuk

banjir. Kepentingan Umum di DKI Jakarta . Gubernur DKI

Dibutuhkan kesadaran semua pihak, salah satunya Jakarta dapat mengusulkan pencabutan hak atas
dengan mempercepat pembebasan lahan, agar tanah kepada Prsiden apabila kegiatan pengadaan
proyek yang direncanakan selesai tahun 2008 itu tanah

untuk kepentingan

umum tidak dapat

tidak terbengkelai, sehingga tidak menimbulkan dipindahkan ke lokasi lain. Pemprov DKI Jakarta
kerugian semakin besar.

juga menerapkan Peraturan Presiden Nomor 36

Terkait alotnya pembebasan lahan, disebabkan Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah

bagi

ada perbedaan harga yang cukup tajam yang Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
ditawarkan

pemilik tanah

dan

kesanggupan Umum. Pengendali

banjir di wilayah timur masih

pemerintah. Entah siapa yang bermain di balik itu, sangat minim; atas pertimbangan itulah proyek yang
sehingga harga yang ditawarkan pemilik mencapai dicanangkan 10 Juli 2003 oleh Presiden Megawati
ratusan persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP). Soekarnoputri tersubut harus dapat selesai tepat
Selain itu, paling tidak ada tiga hal yang menjadi waktu.
kendala. Pertama, menyangkut dokumen tanah

Proyek BKT dibiayai melalui APBN dan APBD

yang tum pang tindih. Kedua, ada pemilik tanah yang DKI senilai Rp 4,90 triliun (Rp 2,40 triliun APBD DKI
tidak

memiliki dokumen, dan, ketiga, tarik ulur untuk pembebasan Ia han, dan Rp 2,50 triliun APBN

mengenai harga jual yang harus diselesaikan untuk konstruksi). Dibutuhkan 363 hektar lahan
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dengan panjang 23,5 km dan Iebar rata-rata 100 wilayah 270 Km2 di bag ian Timur dan Utara Jakarta,
meter, mencakup Marunda dan Rorotan di Jakarta dari ancaman banjir.
Utara , dan Ujung Menteng , Pulo Gebang , Malaka
Jaya , Cipinang , di Jakarta Timur. Pembebasan
tanah

kewajiban

Pemprov

DKI

Jakarta.

Pembangunan fisik konstruksinya oleh Departemen
Pekerjaan Umum , berupa saluran BKT 23,5 Km,
dengan kedalaman 3 hingga 7 meter, dan Iebar 100
hingga 300 meter, mampu menampung volume air
yang berasal dari sodetan enam sungai yang ada ,
(sungai

Cakung , Jatikramat, Buaran , Sunter,

Cipinang dan Kali Blencong). Selanjutnya secara
gravitasi air dialirkan menuju laut lepas dengan
kapasitas debit banjir kala ulang 100 tahun , q

=390

M3/detik. Sepanjang saluran terdapat bangunan
pendukung diantaranya tiga buah bendung gerak,

Ke depan , diharapkan saluran BKT dapat
berfungsi sebagai motor penggerak sekaligus
pendorong berkembangnya kawasan perkotaan ,
transportasi

air, konservasi

air,

permukiman ,

perniagaan , pergudangan , perindustrian , dan
pelabuhan di wilayah DKI Jakarta. Pendekatannya
tidak hanya untuk pengembangan perkotaan saja ,
namun juga harus dapat mengurangi dampak
negatif dari kegiatan kota terhadap sungainya .
Sudah saatnya paradigma tentang sungai diubah ,
untuk melahirkan kembali sungai-sungai di Jakarta
yang menawan dan mempesona. Kalau tidak
dimulai sekarang,

inlet dan outlet 11 buah , kolam sedimen , siphon, lalu kapan lagi kita bisa melihat lalu lintas kapaljalan inspeksi selebar 10 meter, dan 24 buah kapal menyusuri kana I di kawasan perkotaan
jembatan . Tujuannya , untuk melayani wilayah dengan ruang hijau yang memadai , seperti yang
seluas seluas 207 Km2 sekaligus melindungi direncanakan BKT.

6 2
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Hubungan antara infrastruktur
dengan pertumbuhan ekonomi
dan pembangunan
Oleh

Dr. Mohamad lkhsan
Kepala LPEM - FEUI

lnfrastruktur merupakan input penting bagi
kegiatan produksi dan dapat mempengaruhi
kegiatan ekonomi dalam berbagai cara. Secara
langsung , infrastruktur sendiri merupakan kegiatan
produksi yang menciptakan output dan
kesempatan kerja baik langsung maupun tidak
langsung, sebagai input infrastruktur akan
mempengaruhi kegiatan sektor lain. Ambil contoh
energi baik energi primer dalam bentuk bahan
bakar atau listrik . Hampir semua kegiatan produksi
tergantung pada input energi ini minimum 3 %
hingga 3 5 % untuk industri seperti industri
petrochemical atau besi baja. Dengan demikian
efisiensi dalam sektor infrastruktur- dalam hal ini
sektor energi - akan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap daya saing sektor ekonomi
yang dimaksud .
Serupa pula untuk kasus jalan raya yang akan
mempengaruhi baik biaya variabel maupun biaya
tetap . jika infrastruktur harus dibangun sendiri oleh
sektor swasta biaya tetap dan sunk costnya akan
meningkat secara signifikan dan menyebabkan cost
of entry untuk suatu kegiatan ekonomi menjadi
sangat mahal sehingga kegiatan -kegiatan ekonomi
yang sebetulnya secara potensial mempunyai
keunggulan kompratif menjadi tidak bisa
direalisasikan karena ketiadaan infrastruktur
sangat berpengaruh terhadap biaya marketing.
Peran ini makin penting untuk barang-barang
yang tidak tahan lama seperti komoditi pertanian.
Ambil contoh untuk beras saja. Susut di jalan akibat
pergantian kendaraan - karena kondisi jalan
pedesaan tidak memungkinkan kendaraan truk
beras masuk dan mengangkut padi dan beras cukup besar dengan menghilangkan potensi
produksi beras - mengacu pada produksi padi tahun
2002-minimal 200 ribu ton beras.
Studi yang dilakukan lkhsan (1 997) menunjukan
bahwa pembukaan dan peningkatan status jalan di
Sulawesi bukan hanya telah menurunkan biaya
transportasi dan sekaligus merupakan salah satu
faktor penting dalam memperkuat kekuatan tawar
(bargaining power) dari petani coklat. Alhasil
bersama-sama dengan faktor-faktor lain, marjin
yang diterima petani meningkat dari sekitar 62 %
pada tahun 1980 an menjadi sekitar 90 % dewasa
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Artikel Khusus 2
ini.
Study lain yang dilakukan LPEM (1 998) dalam
kasus besar menunjukkan adanya perbedaan yang
signifikan dari marjin perdagangan untuk daerah
yang memiliki kuantitas dan kualitas infrastruktur
yang lebih baik diband ing dengan daerah yang
infrastrukturnya tergolong buruk.
Perbaikan infrastruktur akan punya pengaruh
yang sangat besar dalam jangka pendek maupun
jangka panjang. Dalam jangka pendek misalnya
krisis ekonomi telah menyebabkan kualitas
infrastruktur terabaikan. Biaya pemeliharaan yang
tidak memadai menyebabkan jaringan jalan raya
rusak parah dan mengakibatkan peningkatan biaya
transaksi ekonomi dan juga telah membuka
peluang bagi kegiatan kriminalitas yang terakhir
telah dibuktikan oleh study LPEM untuk Bappenas
dan JICA dimana peningkatan kriminalitas di jalan
mempunyai asosiasi dengan kemacetan dan jalan
rusak yang pada gilirannya meningkatkan biaya
melakukan bisnis.
Besarnya kontribusi infrastruktur tidak
mengherankan pelbagai studi menunjukan bahwa
elastisitas infrastruktur terhadap perubahan output
(PDB) berkisar antara 0.07 hingga 0.44 ( lihat tabel
1) Studi terbaru yang dilakukan oleh Cesar Calderon
dari Bank Sentral Chile dan Luis Serven dari Bank
Dunia menunjukan elastisitas infrastruktur berkisar
antara 0.1 56 untuk telpon, 0.163 untuk
pembangkit listrik dan 0.1 78 untuk jaringan jalan.
Artinya setiap tambahan satu unit (kwh) listrik akan
memberikan tambahan output sebesar 0 . 163 unit
output. Relatif tingginya pengaruh infrastruktur ini
menyebabkan economic rate of return sangat tinggi
berada di atas 20 % jauh lebih besar dibandingkan
rate of return untuk pendidikan dasar sekalipun.
Tabel di atas- juga didukung oleh pelbagai studi
yang dilakukan oleh Bank Dunia - menunjukkan
economic rate of return dari investasi dalam
infrastruktur berada disekitar 19-11 7 persenjauh di
atas biaya hutang yang mungkin berkisar antara 10
%. (Easterly dan serven, 2003).
Serupa pula dengan listrik. Krisis listrik telah
terjadi di 1 7 provinsi di Indonesia yang telah
menghambat kegiatan ekonomi karena tidak ada
investasi baru. Di jawa yang dalam dua tahun ini

masih aman, akan mengalami kesulitan besar
dalam tahun mendatang dan akan menyulitkan
proses pemulihan ekonomi nasional. Mungkin
hanya telepon yang kurang pengaruhnya akibat
adanya partisipasi sektor swasta dan
perkembangan teknologi baru yang telah
mendorong penurunan biaya produksi dan
memungkinkan Perumtel atau lndosat mencatat
keuntungan dan menambahjaringan.
Studi Bank Dunia dan KPPI menunjukan biaya
yang ditimbulkan oleh kesenjangan infrastruktur
pada 4 jenis infrastruktur saja yaitu air minum
listrik, telekomunikasi dan jalan (di luar jalan
pedesaan) berkisar 3-4,5 % dari PDB atau sekitar Rp .
70-90 trilyun per tahun. jumlah ini akan berlipat
ganda jika jaringan jalan pedesaan diperhitungkan
mengingat peran biaya marketing sektor pertanian
makin besar dalam harga akhir produk-produk
pertanian . Studi LPEM untuk PT PLN menunjukkan
biaya akibat ketidak tersediaan listrik mencapai 2%3% dari PDB pad a tahun 2001 .
Mengingat sebagian besar orang miskin berada
di sektor pertanian, kegagalan untuk
memanfaatkan kesempatan 1n1 menyebabkan
kelompok rumah tangga miskin merupakan
kelompok yang paling dirugikan akibat
kesenjangan infrastruktur 1n1. Perkiraan ini
diperkuat pula oleh studi LPEM yang lain
menunjukkan kelompok rumah tangga yang tidak
mengalami koneksi listrik harus membayar biaya
energi 4-5 kali lebih besar dibandingkan rumah
tangga yang memiliki koneksi listrik. Perbandingan
yang sama kita membandingkan kelompok yang
rumah tangga yang memiliki akses listrik PLN harus
membayar jauh lebih kecil dibandingkan dengan
kelompok yang harus membangkitkan sendiri.
Sebgai catatan kelompok yang tidak memiliki akses
ini umumnya adalah kelompok orang miskin.
Perbaikan akses terhadap listrik akan menurunkan
kemiskinan secara signifikan. Hasil studi LPEM yang
hanya melihat dari sisi rumah tangga saja
menunjukkan peningkatan akses listrik akan
menurunkan kemiskinan sekitar 4 persentase
point. Dampak terhadap penurunan kemiskinan
akan meningkat jika sisi produksi diperhitungkan.
Perluasan akses listrik akan mendorong tumbuhnya
kegiatan ekonomi baru baik secara langsung
maupun tidak langsung.
Gambaran yang sama dan makin kontras kalau
kita lihat dalam kasus air minum dimana rumah
tangga miskin di daerah kumuh atau daerah
pedesaan harus membayar berkali lipat
dibandingkan rumah tangga kaya yang seringkali
menggunakannya untuk bukan kebutuhan primer
seperti untuk mencuci kendaraan. jadi kelompok
miskin dirugikan dua kali dalam hal ini yaitu
pendapatan yang rendah dan pada saat yang sama
harus membayar biaya infrastruktur yang lebih
mahal dan merupakan kelompok yang paling

dirugikan.
Dalam jangka panjang, seperti yang diuraikan
sebelumnya kekurangan infrastruktur akan
menyebabkan bukan hanya potensi pertumbuhan
baru gagal diciptakan dan bisa jadi pula komoditi
lain yang sebelumnya memiliki daya saing akan
kalah bersaing akibat Negara pesaing kita telah
lebih cepat memperkuat kuantitas dan kualitas
i nfras tru ktu rnya .
ｬｯｦｲｾｳｴｹ
ｋｲｩｾＱ＠
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Besarnya biaya akibat kesenjangan infrastruktur
ini juga telah mendorong pemikiran baru dalam
program penyesuaian yang biasanya dilakukan
oleh IMF dan Bank Dunia. Biasanya pada saat krisis
ekonomi terjadi - terutama yang disebabkan oleh
pengeluaran pemerintah yang berlebihan program penyesuaian dilakukan dengan
melakukan konsolidasi fiskal. Memotong
pengeluaran untuk proyek yang memberikan
return yang tinggi secara ekonomi sama saja
dengan meminjam pada bunga yang tinggi - baik
dalam pengertian membebaskan sumber daya
sekarang untuk kehilangan sumber daya di masa
mendatang (free up resources today in return for
lost resources tomorrow).
Tidak ada yang meragukan bahwa penyesuaian
anggaran diperlukan (necessary) dalam rangka
proses penyesuaian makro ekonomi. Dengan
menggunakan kerangka akuntansi makroekonomi
terlihat bahwa pemotongan deficit anggaran,
ceteris paribus, akan memberikan dampak secara
langsung terhadap pengurangan tekanan terhadap
neraca transaksi berjalan secara seketika. Dalam
"second round effect" akan merubah ekspektasi
pelaku ekonomi swasta dalam fungsi investasi dan
dalam
sekaligus mengurangi kesenjangan
tabungan -investasi dalam neraca sektor swasta.
Tetapi pemotongan anggaran infrastruktur
secara sporadic akan mengurangi kemampuan
perekonomian dimasa mendatang dalam
membiayai hutangnya dan memperkuat daya
saing. Pemotongan anggaran untuk infrastruktur
lebih banyak disebabkan oleh konsekuensi
penggunaan yang berlebihan (myopic) dari defisit
anggaran pemerintah sekarang (current budget
deficit ratio) sebagai single yardstick dalam menilai
kinerja anggaran. Hal ini bisa diatasi dengan mudah
jika para pengambil keputusan menggunakan
intertemporal budget constraint approach dalam
mengevaluasi kinerja anggaran. Pendekatan ini
menyatakan bahwa anggaran akan berkelanjutan
jika present value dari semua penerimaan
pemerintah di mendatang mampu menutupi
existing stoct of debt plus present value dari semua
pengeluaran pemerintah. Dalam perhitungan ini
penerimaan dan pengeluaran pemerintah
dievaluasi pada tingkat discount rate sebesar
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tingkat bunga yang dibayar pemerintah . Semua
proyek yang mempunyai tingkat pengembalian
lebih besar dari tingkat bunga utang seharusnya
tetap dipertahankan, karena akan dapat memenuhi
kendala intertemporal apapun dampaknya terhadap
deficit anggaran sekarang (Easterly dan serven,
2003).
Beberapa rasionalisasi yang dipakai adalah
pemotongan anggaran merupakan cara yang paling
mudah untuk mengatasi krisis likuiditas . Betul
keadaan anggaran solvent tetapi tidak likuid. Krisis
likuiditas yang dialami negara berkembang
menyebabkan pemotongan anggaran dianggap
merupakan cara yang paling efisien dibandingkan
mencetak uang dan bahkan meminjam dari dalam
negeri karena dampak "crowding out" nya. Tetapi
masalah ini bisa di atasi jika lembaga keuangan
internasional (IFI) seperti Bank Dunia, ADB, IMF dan
lain -lain dapat berfungsi seperti yang dimandatkan
yaitu mengatasi krisis likuiditas . Memberikan
tambahan pinjaman untuk membiayai proyekproyek denga return di atas bunga pinjaman jauh
lebih baik dari pada memotong pengeluaran .
Memotong anggaran pada proyek denga return
tinggi misalnya 30% sama saja artinya dengan
memberikan tambahan pinjaman sebesar tingkat
bunga yang sama yang akan memberikan beban
tambahan dimasa mendatang .
Argumen lain yang sering dipakai adalah
pemotongan anggaran infrastruktur - walaupun
dengan tingkat return yang tinggi - dengan
menyatakan return akan diperoleh
oleh
masyarakat bukan pemerintah .
Jika masalah makro ekonomi disebabkan oleh
persoalan deficit anggaran maka pemotongan
anggaran akan memperbaiki potret anggaran
walaupun akan memperburuk kondisi potensi
perekonomian jangka panjang. Argumen ini dengan
mudah dipatahkan karena pertama , jika
pengurangan atau penurunan stok infrastruktur
mengurangi pertumbuhan maka hal ini akan
mengurangi dampak negative terhadap
keseimbangan fiskal akibat dari erosi dalam basis
pajak. Kedua,kebijakan fiskal dapat didisain leb ih
baik dengan mempertahankan proyek-proyek yang
menghasilkan return yang tinggi.
Argumen lain lebih pada practical dan
mempunyai dimensi politik yang besar. Memotong
anggaran pembangunan lebih mudah secara politis
dibandingkan memotong subsidi. Tidak mudah
pula meyakinkan para menteri untuk bersedia
memotong anggaran yang tidak mempunyai return
yang tinggi sehingga lebih mudah untuk
menjalankannya a cross the board. Lagi pula dalam
kasus Indonesia , saya meragukan kita mempunyai
gambaran yang komplit terhadap proyek dalam
anggaran dan anggaran pun dari semula tidak
disusun berdasarkan merit tingkat
pengembaliannya.
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Kedepan untuk mempertahankan pertumbuhan
yang berkelanjutan - dan mengurangi
pengangguran dan tingkat kemiskinan - iklim
investasi harus diperbaiki dimana peranan
infrastruktur dominan dalam menentukan
ekspektasi investor dan cost of doing business .
Agenda yang dapat dilakukan oleh Pemerintah
DalamJangka Menengah.
Pembangunan infrastruktur ini bisa dijadikan
pemerintah disamping untuk memperkuat daya
saing juga sebagai stimulus fiskal dengan
mengoptimalkan penggunaan sumber local dalam
proses pembangunan. Catatan penting
dikemukakan disini adalah terdapat kemungkinan
. adanya trade-off antara tujuan untuk memperkuat
daya saing secara efisien dengan fungsi stimulus
fiskal yang harus diperhatikan secara hati-hati.
Kepentingan jangka panjang harus menjadi
prioritasjika trade -offini terjadi.
Berdasarkan criteria ini maka pembangunan
jaringan jalan raya khususnya jaringan yang
mempunyai dampak ekonomi yang besar menjadi
prioritas utama untuk dibiayai oleh APBN disusul
dengan pembangunan sektor kelistrikan. Prioritas
berikutnya adalah mengembangkan jaringan jalan
pedesaan serta pengembangan air bersih dan
pengembangan sektor telekomunikasi masuk
dalam prioritas terakhir.
Tidak semua beban pengembangan infrastruktur
menjadai beban pemerintah (baca APBN). Sebagian
besar khususnya di jawa Bali sebetulnya dapat
dibiayai oleh sektor swasta dan masyarakat.
Untuk sektor listrik jika pembangunan
pembangkit di Cilacap dan Cilegon yang merupakan
kombinasi dana PLN dan swasta - dapat dipercepat
prosesnya maka hingga tahun2006 tambahan
permintaan listrik hingga 6% dapat disediakan oleh
PLN sehingga beban fiskal dalam jangka pendek
dapat dialihkan pada sektor lain . Minat IPP untuk
masuk kembali kesektor listrik cukup besar walaupun mung kin belum akan terjadi dalam waktu
jangka pendek.
Dalam kasus PLN , kombinasi reformasi dalam
sektor hulu dan hilir (transmisi) gas akan sangat
membantu kemampuan keuangan PLN dan
sekaligus memberikan dampak positif terhadap
APBN. Dewasa ini PLN harus membakar BBM untuk
pembangkit gasnya. Dampak langsung ketidak
tersediaan gas bukan hanya membebani PLN tetapi
juga meningkatkan subsidi BBM karena pemerintah
masih mengenakan subsidi untuk BBM. Pada harga
minyak US$ 3 5 per barrel subsidi tersebut mencapai
Rp . 1850 per liter atau lebih dari 50% dari harga
internasional. Pemerintah akan mendapatkan
tambahan penerimaan karena 70% dari penerimaan
penjualan gas akan menjadi penerimaan
pemerintah (pusat dan daerah) baik sebagai pajak
pendapatan gas dan penerimaan bagi hasil.
Tambahan pendapatan pemerintah akan berasal

dari pajak pendapatan PLN karena
pengurangan biaya produksi
merubah keuangan PLN dari
menderita kerugian menjadi
menerima keuntungan sehingga
menjadi subjek pajak. Tabel 2
memberikan ilustrasi dampak fiscal
akibat penyediaan gas bagi PLN
Khusus untuk pembangkit gas di
jawa. jumlah ini akan bertambah jika
infrastruktur jaringan gas dibangun
di luar Jawa yang akan
memungkinkan tranformasi
pembangkit yang berbasis BBM
kepada pembangkit gas terutama di
daerah produsen gas di Sumatra dan
Sulawesi yang sekarang masih
menggunakan BBM. Tambahan pendapatan ini bisa
digunakan untuk pengembangan jaringan
infrastruktur lain.
Kasus serupa juga berlaku untuk sektor
telekomunikasi. Permintaan yang sangat cepat dan
potensi pasar yang besar telah mendorong minat
sektor swasta untuk masuk dan memperluas
jaringan telekomunikasi. Jaringan jalan raya di
Jawa-Bali juga mempunyai potensi unhtuk dibiayai
oleh sektor swasta dengan pembangunan jalan tol .
Sementara untuk jaringan jalan pedesaan ,
kerjasama dengan pemerintah daerah menjadi
sangat penting yaitu dalam hal ini penggunaan
dana Alokasi khusus sebagai instrumen.
Prasyarat untuk mendorong sektor swasta untuk
berpartisipasi terletak pada pemerintah sendiri
melalui konsistensi dalam penerapan UU yang ada
dan tersedianya peraturan pelaksanaan yang
kondusif. Katakanlah untuk sektor listrik. Walaupun
UU No 20/2002 telah disahkan tetapi aturan
pelaksanaannya masih belum ada dan masih
terdapat aturan yang tumpang tindih. Contoh
serupa terjadi dalam kasus jalan tol dimana
tumpang tindih antara regulator dan operator
masih ada berdasarkan UU yang lama. Ketiadaan
institusi juga terjadi dalam kasus sektor
telekomunikasi.
Dalam kondisi country risk yang tergolong
tinggi, mendorong partnership dengan sektor
swasta tidak cukup dengan membuat kerangka
regulasi yang kondusif. Pengalaman dewasa ini
baik dalam kasus jalan tol dan pembangkit listrik,
diperlukan jaminan dari pemerintah untuk
mengurangi resiko makro ekonomi dan politik
untuk mendorong investor swasta untuk
berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur.
Tetapi pemberian jaminan pemerintah pun
mengandung resiko fiskal yang tidak kecil karena
akan menciptakan contingent liability bagi
pemerintah. Trade-off kebutuhan jaminan ini dan
potensi resiko fiskal ini bisa diperkecil jika
kerangka (framework) yang mengatur tentang

jaminan ini dapat dikembangkan dan
ditetapkan sehingga memungkinkan
pula penetapan jaminan dilakukan
secara transparan.
Kerjasama juga harus dilakukan
antara pemerintah pusat dan daerah
yang juga membutuhkan kerangka
yang lebih luas. Pertama kejelasan
wewenang dalam regulasi pada
setiap tingkat pemerintahan. Dalam
beberapa kasus seperti listrik, telah
diatur dalam UU No 20/2002
walaupun masih memerlukan
pengaturan operasional melalui PP
atau Kepmen. Pengaturan wewenang
ini diharapkanjuga diatur lebih lanjut
dalam amandemen UU No 22/1 999.
Kedua, kerangka juga dibutuhkan untuk
memberikan akses bagi pemerintah daerah untuk
melakukan pinjaman daerah. Dalam kasus ini
pemerintah pula
menciptakan instrument dan
infrstruktur pasar yang mendorong pasar pinjaman
daerah. Berkaitan dengan hal ini pula perlu
ditingkatkan kapasitas daerah dalam melakukan
pengelolaan utang sehingga akibat yang telah
dialami Orange Country di Negara bagian California
atau kasus pinjaman daerah di Brazil yang
menyebabkan krisis ekonomi di negara tersebut
tahun 1999 tidak terulang lagi.
Sumber pembiayaan yang lain berasal dari cost
recovery dari setiap kegiatan infrastruktur. Kunci
dalam mendorong terciptanya cost recovery
terletak pada kemampuan pengelolaan perusahaan
infrastruktur dan sistim regulasi termasuk tarif.
Membuka akses terhadap pasar atau menjadikan
pasar infrastruktur menjadi pasar yang contestable
akan mendorong terciptanya efisiensi dalam
pengelolaan infrastruktur.
Dalam kasus tarif, yang paling penting
sebetulnya adalah bagaimana membuat sistem tarif
yang lebih trasparan dan fleksibel yang
meminimalkan faktor politik. Faktor politik
(subsidi) hanya dibenarkan untuk membiayai
rumah tangga miskin dan dibiayai melalui APBN
bukan dibebankan kepada operator melalui subsidi
silang. Dalam jangka pendek penyesuaian tarif
diperkirakan akan memberikan beban kepada
pelanggan lama tetapi sangat menguntungkan bagi
pelanggan baru. Pelanggan lama akan menerima
keuntungan setelah pasar terbentuk dan tercipta
persaingan yang sehat.
Referensi:
Bappenas (2003), lnfrastruktur Indonesia,
Sebelum, Selama da pasca krisisjakarta.
Easterly, William dan Luis Serven, eds (2003),
The limits of Stabilization:
Infrastructure, Public Depicits and Growth in
Latin America, Washington DC The World Bank,
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Jembatan Martadipura
Kota Baneun, Kalimantan Timor
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JE\IIBA TAN v1ART AD IPCR/\
Jen1batar1 dcngan Kon:struk:-;i

Pelengkung Rangka BaJa Pertan1a
eli Indonesia
Terleta k de a Liang w ilayah kecamatan Kota
Ba ngun , Kutai Kartanegara, Kalimantan
timur. Jembatan Martadipura di atas sungai
Mahakam dengan bentang 560 meter, terdiri
atas bentang utama 200 meter dan bentang
pendekat 12x30 meter, memiliki Iebar 9 meter.
Merupakan jembatan konstruks i pelengkung
rangka baja (steel trus arch bridge) pertama di
Indones ia . Tinggi dari muka air pasang untuk
lalu lintas s ungai 15 meter, sementara tinggi
jembatan dari dari da ar lantai jembatan 36
meter.
Jembatan Martadipura dilaksanakan
pembangunannya mulai tahun 2001 dan
selesai pada akhir 2004. Merupakan jembatan
baja dengan konstruk i struktur modern dan
bertekno logi tingi yang sepenuhnya ditangani
o leh tenaga dalam negeri, baik perencanaan,
pelaksanaan maupun pabrikas i komponenn ya.
Dana yang dihabi s kan dalam pro yek
pembangunan jembatan ini seluruhn ya
berasal dari APBD Kutai Kertanegara senilai
Rp. 119 mil yar.
Pembangunan jembatan ini menjawab
isolas i transportasi darat dari seluruh wilayah
akan
karena
Kutai Kertanegara
menghubungkan Kota Bangun dengan lima
wilayah kecamatan yang ada yaitu: Muara
Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang
Janggut dan Tabang.

ama Pemilik :
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur.
Pelaksanaan konstruksi : 2001-2004
: Rp. 119.000.000.000,Biaya
(dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara).
Perencana dan Pengawas
PT. Virama Karya
Pelaksana :
PT. Hutama Karya
Spesifikasi utama konstruksi:
Jenis konstruksi :
pelengkung rangka baja
Dengan panjang total 560 meter
Bentang Utama : 200 meter.
Bentang pendekat : 12 x 30 meter.
Tinggi pelengkung : 36 meter.
clearance dari muka air 15 meter.
Lebar jembatan 9 meter.
termasuk perkerasan 7 meter.
Pondasi tiang pancang baja.
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Nama Bangunan
Kode Bangunan
Pemilik Bangunan & Alamat
Perencana
Kontraktor
Konsultant Pengawas
Sumber Dana
N.K (Nilai Konstruksi) termasuk PPN
Addendum Terakhir
Ruas Pekerjaan
Masa Pelaksanaan
Masa Pemeliharaan

Jembatan Cimeta Jalan To! Cikampek
Padalarang JAW A BARA T
230203
PT. Jasa Marga (Persero)
Plaza To! Taman Mini - JAKARTA
PT. Bina Karya & Asosiasi
PT.Pembangunan Perumahan (Persero)
PT. Bina Karya & Asosiasi
PT. Jasa Marga (Persero)
Rp. 61.890.000.000,Rp. 59.570.944.090.46
420 M, Lebar 28,8 M dan Tinggi 32M
548 hari, 15 n 12 n 2002 s/d 16 n 08- 2003
365 hari setelah Serah Terima Pertama

FCNGSI DAN MANF AA T :

Merupakan salah satu bangunan konstruksi bagian penting dari jalan To! Cipularang berteknologi cukup
rumit dalam artian bentang total yang cukup panjang (420,0 M) yang ditopang dengan pilar-pilar cukup
tinggi (32,0 M).
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JEMBATAN SURAMADU
Pulau Madura han ya sekitar 5 km dari Suraba ya,
teta pi kondis i sosial ekonomi masyarakatnya relatif
tertinggal. Lahan kurang dioptimalkan, investas i
lambat, arus urbanisas i pun tinggi. Padahal
ters impan potens i cukup besar, terutama basil
pertanian seperti tembakau. Juga bisa menjadi
daerah buffer pengembanga n w ila y ah
Gerbangkertosus ila yang makin padat. Pulau
Madura dapat dijangkau melalui penyeberangan
Perak-Kamal, satu-satun ya aksesibilitas ke dan dari
Madura selama ini, yang sudah cukup padat dan juga
dipengaruhi oleh kondisi cuaca. JEMBATA
SURAMADU sepanjang 5.438 meter, dibangun
dengan dana Rp 2,9 triliun berasal dari APBN,
APBD, Jasa Marga, dan loan/pinjaman dari China.
Dibangun sebagai bagian dari pembangunan
kawasan industri dan perumahan serta sektor
lainnya dengan memperhatikan rencana tata ruang
wilayah provinsi Jawa Timur dan
Gerbangkertosus ila ditambah dengan tata ruang
kabupaten Pamekasan, Sam pang, dan Sumenep.
Terdiri dari empat lajur cepat kendaraan
bermotor, dua lajur darurat, dan dua lajur bagi
kendaraan bermotor roda dua, Jembatan Suramadu
akan meningkatkan mobilitas dan hubungan sinergi
sehingga dapat memicu dan memacu perkembangan
provinsi J awa Timur, khususnya

J

Gerbangkertosus ila. _______ _______ __
Lokasi ujung Surabaya di Tambak
Wedi kecamatan Kenjeran, dan lokasi ujung Madura
di Sukolilo Barat kecamatan Labang. Pada sisi
Surabaya dilakukan pengembangan kawasan
fairground se luas 100 hek tar dengan rencana
peruntukan ruang pameran, shopping mall, concert
hall, convention hall, dan tempat rekreasi, juga
fasilitas museum jembatan secara outdoor maupun
indoor untuk mendukung kawasan wisata pantai.
Untuk wilayah Madura dibangun kawasan
fairground seluas 100 hektar dengan peruntukan
kawasan wisata yang bernuansa budaya masyarakat
setempat seperti lapangan karapan sapi, pusat
kerajinan dan basil bumi. Juga direncanakan
kawasan perumahan dan pergudagangan untuk
mengantisipasi tumbuhnya industri di Madura.
Pembangunan Jembatan Suramadu
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia No. 79 Tahun 2003
'
direncanakan selesai awal 2007. Perlu dipersiapkan
pasca pembangunan Jembatan Suramadu, yaitu
perlu segera dibangun kawasan primer di Bangkalan,
sehingga stimulus dan bangkitan ekonomi yang
terjadi dari Jembatan Suramadu akan lebih terasa
manf aatnya.
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Meningkatkan perekonomian provinsi Jawa Timur khususnya pulau Madura, mengoptimalkan
fungsi lahan di pulau Madura sebagai penyangga fungsi kota Surabaya, meningkatkan mobilitas
penumpang dan barang antar kota Surabaya dan pulau Madura, mendorong peningkatan lapangan
kerja sesuai dengan budaya masyarakat Madura, dan sekaligus juga mengembangkan teknologi
konstruksi jembatan panjang dan sebagai ajang pelatihan (training ground) tenaga ahli.

Konstruksi jembatan gantung tipe cable stayed sebagai bentang utama memiliki pylon setinggi 146
meter. Ketinggian vertikal bebas bentang utama adalah 35 meter, sehingga kapal besar dapat
melewatinya. Pondasi bored pile diameter 2,4 m dengan kedalaman 71 m. Pada approach bridge,
konstruksi bangunan atas menggunakan beton prestressed continous box girder dengan bentang 80
m, dengan pondasi bored pile berdiameter 180 em. Bentangan causeway 81 bentang, panjang
masing-masing 40,5 m, dengan konstruksi bangunan atas menggunakan PCI Girder, sedangkan
pondasi causeway menggunakan pipa baja berdiameter 60 em.
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Sisi Suraba ya

Sis i Madura
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Jembatan dan jalan layang PASUPATI
(Pasteur-Cikapayang-Surapati) di kota Bandung
merupakan bag ian penting dari sukses konstruksi
Indonesia 2005, bukan saja karena berha il
disele aikan sebelum pelaksanaan peringatan
Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April
2005, setelah sempat tersendat- endat karena
berbagai kendala.
PASUPA Tl juga merupakan proyek
pertama di Indonesia untuk jembatan cable stayed
dan jalan Ia yang dengan menggunakan teknologi
glued precast segmental single box girder balanced
cantilever. Struktur segmen yang precast
segmental single box girder with ribs dimana
metode pelaksanaannya dengan glued segmental
balanced cantilever yang merupakan pertama di
Indonesia dengan menggunakan LAUNCHING
GANTRY, Iebar segment 21.53 meter, berat per
segmen 80-150 ton dan jumlah segmen 663 buah.
Diperlukan kehati-hatian ekstra tinggi, tingkat
penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi, juga
tenaga-tenaga berkualitas tinggi, mengingat
teknologi ini relatif baru di Indonesia.
Keberhasilan proyek PASUPA TI merupakan
prestasi tersendiri bagi putra-putri Indonesia di
bidang konstruksi.

PASUPA Tl terdiri dari ± 2.50 kilometer
jalan layang dan ± 300 meter jembatan yang
melinta i lembah terma uk jembatan cable stayed
epanjang 161 meter. Untuk jalan layang data
teknisnya adalah lajur : 2 x 3.50 meter/arah
dengan panda i bore pile-cast in situ diameter fl
60 em dan fl 120 em dan H: ± 12 meter. Pile caps
adalah cast in situ dimensi 9.60 x 9.60 x 1.50 meter
dengan pier modified flared-cast ini itu tinggi
5.30 sampai dengan 6.50 meter dengan jumlah 48
buah dan jarak antar pier 44.5 meter.
Pe laksana peker jaan JO Integrated
Waskita-WIKA-CGC Kuwait. Proyek dengan
nilai kontrak Rp 27 .000.043.350,14 termasuk
PPN 10%, mendapatkan bantuan dana dari
Pemerintah Kuwait melalui KF AED (Kuwait
Fund for Arab Economic Development) 10 juta
KWD (Kuwait Dinar) atau setara dengan 33 juta
USD, meliputi biaya untuk konstruksi jalan layang
dan jembatan cable stayed terma uk peningkatan
jalan di bawahnya, manajemen lalu linta dan
bangunan pelengkap lainnya. Kekurangan biaya
akibat adanya kenaikan harga yang
mengakibatkan biaya proyek melebihi dari alokasi
dana loan KF AED, dibiayai dari dana APBN.
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Propinsi Irian Jaya
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JA YA BARAT

Kepadatan penduduk di Provinsi Irian Jaya Barat masih sangat rendah, namun dengan
persebaran yang meluas hingga ke daerah pedalaman. Penting sekali pembangunan jalan Trans Irian
Jaya Barat yang menembus hingga ke daerah pedalaman. Salah satunya, Jembatan Sungai Anggresi di
KM 31 +875, merupakan ruas yang sangat strategis menghubungkan kabupaten Manokwari, kabupaten
Bintuni, kabupaten Teluk Wondama, kabupaten Fakfak, dan kabupaten Kaimana.
Pembangunan jalan Trans Irian Jaya Barat akan membuka isolasi daerah-daerah pedalaman,
memperlancar kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, memperlancar
hubungan pemerintahan, serta menghubungkan transportasi darat antarkabupaten. Potensi sumber
daya alam minyak, gas bumi (LNG), batubara dan hasil hutan akan bisa dikembangkan, serta
meningkatkan pariwisata alam dan hasil !aut.
Pembangunan Jembatan Anggresi Cs menurut rencana semula dimulai tahun anggaran 2004,
namun berbagai kendala teknis di lapangan mengakibatkan perlunya perubahan desain, dan proyek
baru bisa dimulai pada T A 2005. Berbagai kendala teknis dimaksud antara lain, iklim yang tidak
menentu dengan curah hujan yang cukup tinggi, sering terjadi banjir akibat hujan di hulu sungai dan
arus sungai berpindah-pindah, tenaga terampil setempat masih sangat sulit diperoleh, serta jalan
penghubung dengan kontur yang relatif tinggi.
Pembangunan Jembatan Anggresi CS
dana bantuan EIRTP-1 Loan 4631-IND dan APBN, dalam 2 T A
Kontraktor
Konsultan supervisi
Nilai kontrak
Lokasi
Lebar jembatan
Bentang J. Anggresi
Bentang J. Rendan i
Bangunan atas
Pondasi J. Anggresi
PondasiJ.Rendani

: PT Waskita Karya (Persero)
: PT Virama Karya (Persero)
: Rp 23.538.537.000,00
:- Jembatan Anggresi KM 31 +875
:- Jembatan Rend ani Km 08+800
:9,00m
:180m
: 60m
:RBI klasA
:Caison
: Tiang pancang
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Prestden Megawati Soekarnoputn didampingi Menten
Perhubungan ad Soenarno, Gubernur Jawa Barat (Jabar),
Danny Setiawan dan Bupati Purwakarta, Lil y Hambali Hasan
awal Agustus lalu meresmikan beroperasin ya jembatan kereta
api Cisomang (BH 445) lintas Purwakarta- Padalarang di desa
Depok, kecamatan Darang, Kabupaten Purwakarta, Jabar.
Konstruksi jembatan tersebut diperkirakan dapat beroperasi
selama 200 tahun.
Presiden dalam sambutannya menekankan perlunya
mas ya rakat
pemerintah kabupaten Purwakarta dan
melakukan upaya pengawasan dan penjagaan berbagai proyek
mfrastruktur yang sudah dibangun, termasuk jembatan KA
Cisomang. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran
dalam penggunaan infrastruktur, sehingga berdampak terhadap
terjadinya kecelakaan yang fatal. Seperti yang terjadi di
jembatan Cipunegara, Pamanukan belum lama ini.
agar peran jasa angkutan
Megawati berpesan
transpotasi kereta api lebih ditingkatkan. Tidak saja digunakan
untuk sarana transpotasi manusaia, tapi juga dikonsentrasikan
secara khusus untuk angkutan barang. Kalau hal itu bisa
dilakukan secara optimal, kepadatan lalu lintas di jalan raya
akan bisa dikurangi, sekaligus dapat mengurangi kerusakan
badan jalan, katanya.
Megawati juga menyinggung infrastruktur di bidang
angkutan udara, bahwa saat ini banyak daerah yang meminta
dilakukan pengembangan bandar udara di wilayah masingbertaraf internasional.
masing untuk dijadikan bandara
Menurutnya hal itu bisa dilakukan. Tapi, pemerintah daerah
jangan hanya melihat segala sesuatu menjadi bertaraf
internasional saja, daerah sebaiknya jangan ansich melihat hal
itu, tapi memandangnya harus secara komprehensif.
daerah masing masing,
Bagaimana laju pembangunan di
sehingga kemudian dilakukan kalkulasi yang akurat tentang
untung dan ruginya, ujarnya.

Pembangunan jembatan kereta api Cisomang Bangunan
Hikmat (BH) no. 445 dilakukan untuk menggantikan jembatan
lama yang dibangun tahun 1901 dan digunakan ejak 1906.
iKonstruksi jembatan dilaksanakan oleh Kontraktor MCE
Voest dari Austria, melalui kontrak yang bersifat turn key atau
serah kunci. Pelaksanaan proyek dimulai sejak Oktober200 l.
ilai kontrak untuk proyek itu sebesar 188 juta
Schilling Austria atau senilai Rp 114 milyar. Keseluruhan
dari pemerintah Austria.
hasil pinjaman
pembiayaan
Jembatan ini mempun ya i bentang sepanjang 245 meter dan
melintasi diatas lembah sungai Cisomang, dengan kedalaman
lebih dari I00 meter. Desain jembatan baja dengan struktur
pelengkung atau disebut steel arch bridge dengan berat total
1.830 ton.
Konstruksi jembatan dirancang agar mampu bertahan
beroperasi selama lebih kurang 200 tahun. Seluruh pekerjaan
kontruksi baik jembatan maupun track penghubung dapat
diselesaikan pada pertengahan Juni 2004 lalu.
tersebut, jembatan
Dengan berfungsinya jembatan baru
Cisomang lama kemudian akan diteliti kembali pemanfaatanya
misalnya untuk rehabilitasi jembatan-jembatan kecil atau
digunakan untuk sarana rekreasi dan olah raga a lam.
Proses pengalihan jalan rei dan jembatan baru dilaksanakan
tanggal 17 Juni lalu tepat pukul 00.05 WIB. Pengerjaannya
memerlukan waktu empat jam 20 menit untuk dapat dilalui
kereta api, dengan melibatkan 120 pekerja kasar, empat
bulldozer, empat alat pengelasan,/pemotong rei, dan empat
baja penarik dan 26 orang tenaga proyek.
juga
Rancangan kon truksi jembatan Cisomang
disiapkan untuk pengoperasian jalur ganda antara Cisomang Cikadondong yang saat ini masih dalam penyiapan laban. Dan
ganda ini akan dapat diwujudkan pada
penyelesaian jalur
2007 mendatang.
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Tinjauan
Berdasarkan pada analisa ekonomi untuk
model perencanaan sesuai gambar rencana
utnuk Pembangunan Janti Fly Over telah di
dapat lRR= 21,84 dan BCR= 1,77 (sesuai studi
kelayakan jalur kota Paket Ill Kota Yogyakar·ta
tahun 1996/1997.

lni menunjukkan bahwa
Pembangunan Janti Fly Over
(sepanjang 1250 meter) dari segi
ekonomis layak (feasible) dilaksanakan
pada kesempatan paling awal.

Dengan dapat diselesaikannya Pembangunan Janti
Fly Over secara umum diharapkan manfaat yang
diperoleh baik oleh pengguna jalan (Road User),
masyarakat (Society) dan Pemerintah (goverment)
Daerah Propinsi DIY sendiri antara lain:
1. Keseluruhan rua jalan arteri Yogyakarta secara
penuh dapat diselesaikan dan difungsikan,
mengingat Janti Fly Over merupakan segmen
terakhir dari ruas jalan tersebut.
2. Dengan telah dieleminasikan pertemuan sebidang
dengan jalan kereta api, dan jalan Solo untuk
arah selatan-timur diharapkan banyak
memberikan keuntungan kepada pengguna jalan
baik pengurangan waktu tempuh (travel time)
dengan kelambatan (delay) yang relatif kecil
akibat kemacetan, maupun dari berkurangnya
biaya operasiona l kendaraan (Vehicle Operating
cost)
3. Diharapkan tidak terjadi kecelakaan lalu lintas
pada rel kereta api, maupun pada pertigaan
(junction) karena berkurangnya titik konfl ik
(conflict point)
4. Masyarakat sekitar mengambil inisiatif dalam
rangka pengembangan kegiatan
usaha/perdagangan yang mereka lakukan se lama
ini.
5. Para mahasiswa dari Perguruan Tinggi teknik di
yogyakarta dan sekitarn ya mendapat kesempatan
untuk melaksanakan praktek kerja lapangan
karena Pembangunan Janty Fly Over memenuhi
syarat untuk mereka dalam rangka
membandingkan pengetahuan teori di bangku
kuliah daan praktek di lapangan.
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Jembatan dan jalan Ia yang PAS PA TI
(Pasteur-Cikapayang-Surapati) di kota Bandung
merupakan bag ian penting dari sukse kon truksi
Indonesia 2005, bukan saja karena berhasil
disele aikan ebelum pelaksanaan peringatan
Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada April
2005, setelah empat tersendat- endat karena
berbagai kendala.
PASUPA TI juga merupakan proyek
pertama di Indonesia untuk jembatan cable tayed
dan jalan Ia yang dengan menggunakan teknologi
glued precast segmental single box girder balanced
cantilever. Struktur segmen yang preca t
segmental single box girder with ribs dimana
metode pelaksanaannya dengan glued segmental
balanced cantilever yang merupakan pertama di
Indonesia dengan menggunakan LAU CHI G
GANTRY, Iebar segment 21.53 meter, berat per
segmen 80-150 ton dan jumlah segmen 663 buah.
Diperlukan kehati-hatian ekstra tinggi, tingkat
penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi, juga
tenaga-tenaga berkualitas tinggi, mengingat
teknologi ini relatif baru di Ind onesia .
Keberhasi lan proyek PASUP A TI merupakan
prestasi tersendiri bagi putra-putri Indonesia di
bidang konstruksi.

PASUPA TI terdiri dari ± 2.50 kilometer
jalan layang dan ± 300 meter jembatan yang
melintasi lembah terma uk jembatan cable stayed
sepanjang 161 meter. Untuk jalan layang data
teknisnya adalah lajur : 2 x 3.50 meter/arah
dengan ponda i bore pile-cast in situ diameter fl
60 em dan fl 120 em dan H: ± 12 meter. Pile caps
adalah cast in situ dimen i 9.60 x 9.60 x 1.50 meter
dengan pier modified flared-cast ini situ tinggi
5.30 sampai dengan 6.50 meter dengan jumlah 48
buah dan jarak antar pier 44.5 meter.
Pe laksana peker jaan JO Integrated
Waskita-WIKA-CGC Kuwait. Proyek dengan
nilai kontrak Rp 278.000.043.350,14 terma uk
PP
10%, mendapatkan bantuan dana dari
Pemerintah Kuwait melalui KF AED (Kuwait
Fund for Arab Economic Development) 10 juta
KWD (Kuwait Dinar) atau setara dengan 33 juta
USD, meliputi biaya untuk konstruksi jalan layang
dan jembatan cable stayed termasuk peningkatan
jalan di bawahnya, manajemen lalu lintas dan
bangunan pelengkap lainnya. Kekurangan biaya
akibat adanya kenaikan harga yang
mengakibatkan biaya proyek melebihi dari atoka i
dana loan KF AED, dibiayai dari dana APBN.
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JE\lBA T A':\. A 'GGRE I PADA JALA . TRA. 'S !RIA

JAY A BARA T

Kepadatan penduduk di Prov insi Irian Jaya Barat masih angat rendah, namun dengan
perse baran ya ng meluas hingga ke daerah pedalaman. Penting sekali pembangunan jalan Trans Irian
Jaya Barat ya ng menembus hingga ke daerah pedalaman. Salah satunya, Jembatan Sungai Anggresi di
KM 31 +875, merupakan ruas yang sangat strategis menghubungkan kabupaten Manokwari, kabupaten
Bintuni, kabupaten Teluk Wondama, kabupaten Fakfak, dan kabupaten Kaimana.
Pembangunan jalan Tran Ir·ian Jaya Barat akan membuka isolasi daerah-daerah pedalaman,
memperlancar kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, memperlancar
hubungan pemerintahan, erta menghubungkan transportasi darat antarkabupaten. Potensi sumber
daya alam minyak, gas bumi (L G), batubara dan hasil hutan akan bisa dikembangkan, serta
meningkatkan pariwisata a lam dan hasillaut.
Pembangunan Jembatan Anggresi Cs menurut rencana semula dimulai tahun anggaran 2004,
namun berbagai kendala teknis di lapangan mengakibatkan perlunya perubahan desain, dan proyek
baru bisa dimulai pacta T A 2005. Berbagai kendala teknis dimaksud antara lain, iklim yang tidak
menentu dengan curah hujan yang cukup tinggi, sering terjadi banjir akibat hujan di hulu sungai dan
arus sunga i berpindah-pindah, tenaga terampil setempat masih sangat sulit diperoleh, serta jalan
penghubung dengan kontur yang relatif tinggi.
Pembangunan Jembatan Anggresi CS
dana bantuan E IRTP-1 Loan 4631-IND dan APBN, dalam 2 T A
Kontraktor
Konsultan supervisi
N ilai kontrak
Lokasi
Lebar jembatan
Bentang J. Anggresi
Bentang J. Rendani
Bangunan atas
Pondasi J. Anggresi
Pondasi J. Rendani

: PT Wask ita Karya (Persero)
: PT Virama Karya (Persero)
: Rp 23.538.537.000,00
:- Jembatan Anggresi KM 31 +875
:- Jembatan Rendani Km 08+800
:9,00m
:180m
: 60m
:RBI klasA
:Caison
: Tiang pancang
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Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi Menteri
Perhubungan ad Soenarno, Gubernur J awa Barat (Jabar),
Danny Setiawan dan Bupati Purwakarta, Lily Hambali Hasan
awa l Agustus lalu meresmikan beroperasinya jembatan kereta
api Cisomang (BH 445) lintas Purwakarta- Padalarang di desa
Depok, kecamatan Darang, Kabupaten Purwakarta, J abar.
Konstruksi jembatan tersebut diperkirakan dapat beroperasi
se lama 200 tahun.
Presiden dalam sambutannya menekankan perlunya
pemerintah kabupaten Pur wakarta dan
masyarakat
melakukan upa ya pengawasan dan penjagaan berbagai proyek
infrastruktur yang sudah dibangun, termasuk jembatan KA
Cisomang. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran
dalam penggunaan infrastruktur, sehingga berdampak terhadap
terjadinya kecelakaan ya ng fatal. Seperti yang terjadi di
jembatan Cipunegara, Pamanukan belum lama ini.
Megawati berpesan
agar peran jasa angkutan
transpotasi kereta api lebih ditingkatkan. Tidak saja digunakan
untuk sarana trans potas i manusa ia, tapi juga dikonsentras ikan
secara khusus untuk angkutan barang. Kalau hal itu bisa
dilakukan secara optimal, kepadatan lalu lintas di jalan raya
akan bisa dikurangi, sekaligus dapat mengurangi kerusakan
badan jalan, katanya.
Megawati juga menyinggung infrastruktur di bidang
angkutan udara, bahwa saat ini banyak daerah yang meminta
dilakukan pengembangan bandar udara di wilayah masingmasing untuk dijadikan bandara
bertaraf internasional.
Menurutnya hal itu bisa dilakukan. Tapi, pemerintah daerah
jangan hanya melihat segala sesuatu menjadi bertaraf
internasional saja, daerah sebaiknya jangan ansich melihat hal
itu, tapi memandangnya harus secara komprehensif.
Bagaimana laju pembangunan di daerah masing masing,
sehingga kemudian dilakukan kalkulasi yang akurat tentang
untung dan ruginya, u jarnya.

Pembangunan jembatan kereta api Cisomang Bangunan
Hi kmat (BH) no. 445 dilakukan untuk menggantikan jembatan
lama yang dibangun tahun 1901 dan digunakan sejak 1906.
lKonstruksi jembatan dilaksanakan oleh Kontraktor MCE
Yoest dari Austria, melalui kontrak yang bersifat turn key a tau
serah kunci. Pe laksanaan proyek dimulai sejak Oktober200 1.
Nilai kontrak untuk proyek itu sebesar 188 juta
Schilling Austria atau senila i Rp 114 milyar. Kese luruhan
pembiayaan
hasi l pinjaman
dari pemerintah Austria.
Jembatan ini mempunyai bentang sepanjang 245 meter dan
melintasi diatas lembah su ngai Cisomang, dengan kedalaman
lebih dari 100 meter. Desain jembatan baja dengan struktur
pelengkung atau disebut stee l arch bridge dengan berat total
1.830 ton.
Konstruksi jembatan dirancang agar mampu bertahan
beroperas i se lama lebih kurang 200 tahun. Seluruh pekerjaan
kontruksi baik jembatan maupun track penghubung dapat
diselesai kan pada pertengahan Juni 2004 lalu.
tersebut, jembatan
Dengan berfungsinya jembatan baru
Cisomang lama kemudian akan diteliti kembali pemanfaatanya
misalnya untuk rehabilitasi jembatan-jembatan kecil atau
digunakan untuk sarana rekreasi dan olah raga a lam.
Proses pengalihan jalan rei dan jembatan baru dilaksanakan
tanggal 17 Juni lalu tepat pukul 00.05 WIB. Pengerjaannya
memerlukan waktu empat jam 20 menit untuk dapat dilalui
kereta api, dengan melibatkan 120 pekerja kasar, empat
bulldozer, empat alat pengelasan,/pemotong rei, dan empat
baja penarik dan 26 orang tenaga proyek.
Rancangan konstruksi jembatan Cisomang
juga
disiapkan untuk pengoperasian jalur ganda antara Cisomang Cikadondong yang saat ini masih dalam penyiapan lahan. Dan
penyelesaian jalur ganda ini akan dapat diwujudkan pada
2007 mendatang.
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TmJauan
Berdasarkan pacta analisa ekonomi untuk
model perencanaan sesuai gambar rencana
utnuk Pembangunan Janti Fly Over telah di
dapat IRR= 21,84 dan BCR= 1,77 (sesuai studi
kelayakan jalur kota Paket III Kota Yogyakarta
tahun 1996/1997.

lni menunjukkan bahwa

Pembangunan J anti Fly Over
(sepanjang 1250 meter) dari segi
ekonomis layak (feasible) dilaksanakan
pada kesempatan paling awal.

Dengan dapat diselesaikann ya Pembangunan Janti
Fl y Over secara umum diharapkan manfaat yang
diperoleh baik oleh pengguna jalan (Road User),
masyarakat (Society) dan Pemerintah (goverment)
Daerah Propinsi DIY sendiri antara lain:
l. Keseluruhan rua jalan arteri Yogyakarta secara
penuh dapat diselesaikan dan difungsikan,
mengingat Janti Fl y Over merupakan segmen
terakhir dari ruas jalan tersebut.
2. Dengan telah dieleminasikan pertemuan sebidang
dengan jalan kereta api, dan jalan Solo untuk
arah selatan-timur diharapkan banyak
memberikan keuntungan kepada pengguna jalan
baik pengurangan waktu tempuh (travel time)
dengan kelambatan (delay) yang relatif kecil
akibat kemacetan, maupun dari berkurangnya
biaya operasional kendaraan (Vehicle Operating
cost)
3. Diharapkan tidak terjadi kecelakaan lalu lintas
pacta rei kereta api, maupun pacta pertigaan
(junction) karena berkurangnya titik konflik
(conflict point)
4. Masyarakat sekitar mengambil inisiatif dalam
rangka pengembangan kegiatan
usaha/perdagangan yang mereka lakukan selama
ini.
5. Para mahasiswa dari Perguruan Tinggi teknik di
yogyakarta dan sekitarnya mendapat kesempatan
untuk me laksanakan praktek ker ja lapangan
karena Pembangunan J anty Fly Over memenuhi
syarat untuk mereka dalam rangka
memband ingkan pengetahuan teori di bangku
ku liah daan praktek di lapangan.
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PROYEK RENOV ASI DAN PERLUASAN GEREJA KATOLIK
SANTA PERA WAN MARIA RA TU (GEREJA SANTA)
Gereja Santa Perawan Maria Ratu yang lebih
dikenal dengan Gereja Santa dibangun tahun 1955
sekaligus menjadi salah satu Landmark Kebayoran
Baru ( Gerbang Kebayoran Baru dari arah timur) dan
mendapat penghargaan dari pemerintah DKI Jakarta
berupa Sertifikat Sadar pemugaran tahun 1996.
Usaha renovasi dan perluasan gereja ini tetap
mempertahankan bentuk bangunan aslinya, dan
selanjutnya di alih fungsikan menjadi Gedung Serba
Guna.
Rancang bangun proyek ini sebelumnya
disayembarakan secara terbuka untuk umat gereja
dan umum pada tahun 2000 akhir, dengan
melibatkan seluruh umat, sejak sayembara desain,
perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan ..
Kompleks bangunan terdiri dari Gereja Baru,
Gedung Serba Guna (Gereja Asli) dan Pastoral
(Rumah Tinggal Pastor). Bangunan Gereja Baru

dibuat kontras dengan Gereja Asli, dengan
mempertimbangkan kapasitas, dan kebutuhan yang
disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar
gereja pada saat ini. Pengaturan tata ruangnya
dibuat fleksibel untuk perluasan gereja pada saat
perayaan atal dan Paskah.
Ruangan mampu menampung jemaat kurang
lebih 5000 orang. Kompleks bangunannya terdiri
dari Gereja Baru, Gedung Serba Guna yang mampu
menampung 450 orang, dan Pastorat. Sedang pada
bangunan basement dipergunakan untuk sarana
perparkiran dan keperluan lain dengan kapasitas
total 2.500 orang. Progres pekerjaannya saat ini
sudah mendekati penyelesaian tinggal pekerjaan
finishing pada
bangunan - bangunan
pendukungnya. Untuk selanjutnya siap difungsikan.

Data T ekni
Pemilik

Dewan Paroki Gereja Santa Perawaan Maria Ratu

Konsultan

Arsitektur
Struktur

M&E

:Studio Samuan
: PT Davy Sukamta & Partners
: PT Gubah Laras

Pengawas

Biaya konstruksi
Perencanaan

: PT Widya Graha Asana
Rp. 8.000.000.000.00
Januari 2001 - April 2005

Ketinggian bangunan

Renovasi dan Perluasan
3475 m2
1600 m2 (tambah 1200 m2 basement)
2 lantai + 1 basement

Lokasi

Jl. Suryo No. 62, blok Q, Kebayoran Baru Jakarta 12180 Telp. (021)- 7268611

Fungsi

Tempat Peribadatan

Jenis proyek
Luas lahan
Luas bangunan
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Konsep Pekerjaan Rahabiltas Masjid Agung
Tuban mempertimbangkan Masjid Agung
sebagai peninggalan budaya Kota Tuban.
Dengan mempertimbangkannya dan
mengkombinasikan antara arsitektural
colonial, arsitektur tropis dan arsitektur
Is lam, maka didapatkan kharakter arsitektur
Masjid Agung Tuban sebagai tempat ibadah
yang sakra l dan rekreatif (tempat ziarah
makam Sunan Bonang).

Proyek ini merupakan pekerjaan renovasi
bangunan masjid bersejarah di kota Tuban dengan
usia bangunan lebih kurang 1.8 abad, Kekhususan
teknis proyek ini terletak pada dipertahankannya
beberapa komponen bangunan lama yang nantinya
menjadi satu kesatuan gubahan masa dengan
bangunan pengembangan, misalnya: dinding dan
relung bangunan masjid induk, kubah bangunan
induk dari ruang wud lu

Secara umum methode konstruksi dilaksanakan
dengan methode konvensional, sedangkan untuk
metode konstruksi yang spesifik, terletak pada
pekerjaan kubah dan menara, dengan system
climbing untuk pemasangan panel-panel Enamel
dan Zincalume Panel. Struktur masjid secara
keseluruhan terdiri dari sistim-sistim antara lain :
Ko lom-balok-shear wa ll, coferdam (semibasement),
tube structure-menara, dan atap enamel rangka
monochouce thruss system.

Disamping itu kekhususan teknis proyek ini
terletak pada banyaknya var ian architrave dan
warna. Kekhususan manajemen pengelolaannya
terletak pada keterbatasan lahan yang sempit
sehingga pengaturan site fasilitas yang efektif.

DATA TEHNIK:
Nama Bangunan
Lokasi
Waktu Pelaksanaan
Nilai Konstruksi
No. Konstruksi
Pemberi Ker ja
Kontraktor
Perencana
Pengawas

: Renovasi dan Pengembangan Masjid Agung Tuban
: Jl. Sunan Bonang No. 10 Tuban.
: 29 September 2003 sampai dengan 18 Oktober 2004
: Rp. 17.002.051 .000.00,- (Termasuk PPn)
: 602.1 /29/PIN.B/KIM/ 414.040/2004
: Pemerintah Kabupaten Tuban Dinas Permukiman & Prasana Wilayah
: PT. W ask ita Karya
: CV. Wira Perdana Konsultan
: MK LPM-ITS
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Parah yangan Agung Jagat Kartta:

PURA TERBESAR KE II DI ll'\DONESIA
Tanggal 18 September 2005, merupakan hari
bersejarah bagi umat Hindu di Indonesia, yaitu
dengan diresmikann ya Pura Parah yangan Agung
Jagat Kartta. oleh petinggi umat Hindu Pusat.
Dihadiri lebih dari sepuluh ribu umat Hindu di
Bogar dan sekitarn ya.
Pura Parah yangan Agung Jagat Kartta, adalah
tempat peribadatan bagi umat Hindu Dharma di
Bogar yang diyakini sebagai pura terbesar ke dua,
setelah Pura Besakih di Bali. Dibangun secara
bertahap sejak tahun 1999 atas prakarsa Yayasan
Taman Sari, menempati area seluas tiga hektar di
lereng kaki utara Gunung Salak, tepatnya di Desa
Tamansari, Ciomas- Bogar, 15 kilometer ke arah
barat pusat kota.
Konsep pembangunannya mengacu pada ajaran
agama Hindu, menempati posisi sebagai Pura
Gunung dalam upacara nggara gunung. Bentuk
arsitektur bangunan utamanya cukup unik, yaitu
mengadaptasi bentuk Candi Cangkuang,
peninggalan budaya Sunda di Garut yang hingga
sekarang masih tetap eksis.
Sesuai masterplan saat ini sebagian besar bangunan
suci utama telah selesai berupa Candi Sapta
Rangga, bangunan Padmasana,dan sarana Pelinggih
lainnya di area Mandala Utama. Hal itu
memungkinkan dilakukannya upacara keagamaan
secara rutin. Selain itu telah diselesaikan pula
sejumlah bangunan balai dan bangunan pelengkap
lainnya. Selanjutnya akan dibangun pula pintu
gerbang gapura, balai dan banjar di kawasan
Madya Mandala dan Nista Mandala. Proses
pembangunnya berdasarkan pedoman baku agama
Hindu baik skala maupun niska1a, dengan
memperhitungkan segi ukuran dan waktu. Ha1lain
yang sangat mendesak adalah peningkatan akses
jalan masuk ke lokasi pura. Saat ini ruas jalan
sepanjang 1,8 km Iebar 7 m itu, kondisinya masih

berupa perkerasan kerikil,.sehingga perlu dukungan
semua pihak termasuk bantuan pemerintah.
Fungsi utama pura ini adalah sebagai pelinggih
Sang Hyang Sapta Rsi, para sesuwunan serta para
karuhun yang telah mencapai tingkat kesucian. Hal
ini sejalan dengan konsep Karma dan Bhakti Catur
Marga umat Hindu, yaitu : karma, bhakti, jnana dan
raja monga. Atau jalan menuju kesucian untuk
mencapai jagat dhita dan moksa. Sering disebut
dengan istilah Moksarthan Jagadhita Yacaiti
Darmai, karenanya keberadaan Pura Parahyangan
Agung ini memiliki arti strategis dalam kehidupan
spiritual umat Hindu. Yaitu, sabagai sarana
pelatihan pendakian spiritual untuk menuju tingkat
kesucian tinggi lahir dan batin. Dengan demikian
akan tercipta keseimbangan yang harmonis antara
alam dan isinya. Bahkan tidak hanya itu, fungsi lain
keberadaan pura ini juga dapat dimanfaatkan
sebagai tujuan wisata keagamaan dan agro wisata
lainnya Karena udaranya sejuk dan penuh pesona.
Bahkan menurut sejarahnya, di tempat ini pula
awal kedatangan agama Hindu di Nusantara
sebelum disebarkan ke daerah lain, termasuk Bali.

Data Teknis :
Pemilik bangunan : Yayasan Giri Tamansari dan
Panitia Pembangunan
Pura Gunung Salak.
: tahun 1999 Mulai dibangun
Lokasi
: Lereng Utara gunung
Salak Ciomas- Bogor
Bentuk
Candi, Pura Gunung
Fungsi
: U pacara Keagamaan
Daya tampung
6.000 orang
Luas bangunan
: 3 hektar
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Makasar
[enter
Trade
Global
Propinsi Sulawesi Selatan
Dipilihnya Makassar sebagai lokasi pembangunan Mall oleh
Lippa Group yaitu disamping Makassar merupakan barometer
kemajuan di Indonesia Timur, kota ini merupakan kota transit
dan pintu gerbang Indonesia Timur sehingga diharapkan arus
investasi juga akan mengalir seiring dengan berkembangnya
kawasan ini.
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Melengkapi sarana dan prasarana pemukiman yang telah ada sebelumnya eperti fa ilitas pendidikan
bertaraf internasional, fasilitas wisata bahari dan entra bisnis di kawa an Tanjung Bunga, Makassar,
dibangunlah sebuah Pusat Perbelanjaan dengan nama Global Trade Center yang saat ini merupakan mall
terbesar di Makassa r, karena disamping tersedia Food Court yang terlengkap, terdapat pula fa ilitas hiburan
anak-anak Timezone dan gerai Matahari Department Store, se rta supermarket lengkap dengan deretan kios
dan ruko di ekelilingnya.
Dikelilingi oleh danau yangmerupakan Jeneberang, suasana yang hendak diciptakan di GTC menyerupai
Gedung Esp lanade di Singapura lengkap dengan panggung teater terbukanya di mana pada setiap akhir pekan
dapat disaksikan pesta kembang a pi atau pentas musik terbuka sambi l menikmati semil ir angin pesisir. Kelak
diharapkan, Kawasan Tanjung Bunga.

f"m1<1 · I{
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Melengkapi sarana dan prasarana pemukiman yang ada sebelumnya bertaraf Internasional sebagai
Global Trade Center bertaraf Internasional.
Memanfaatkan nuansa pantai dan pesisir yang indah di dalam suatu Pusat Perdagangan di Makassar.

Dt\ T

TEH rJK:
Global Trade Center Makassar
Makassar, Sulawesi Selatan
PT. Graha Tata Cemerlang Makassar
PT. W ASKIT A KARY A (Persero)
PT. Colwell BC
PT. Bita Enarco Engineering (Struktur)
PT. Indomegah CBC (Arsitektur)
PT. Meltech CN (M/E)
PT. Jurukur BI
Rp. 82.170.000.000.00,20 Februari 2003 s/d 31 Desember 2003 (10 bulan)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

am a Bangunan
Lokasi
Pemberi Tugas
Kontraktor
Manajemen Konstruksi
Konsultan Perencanaan

7.
8.
9.
10.

QS
Nilai Konstruksi
Waktu Pelaksanaan
Data Bangunan
- Luas Lantai : + 125.0709 m2
- Bangunan 3 Lantai + 1 Atap
- Konstruksi Baja + Beton
: bata, Aluminium, Kaca Luar, Kaca Frameless Tempered, Keramik Lantai &
-Finishing
Dinding, Panel & Sirip GRC, Cat Interior & Exterior.
- Waterting Atap.
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Komplek BIN sentul

Pembaneunan sarana dan Prasarana Diktat BIN (UN)
Propinsi Jawa Barat
2

In titut lnteliJen Negara dibangun di atas tanah eluas 50.000 m di Buk it
Sentul, 40 menit dari Selatan Jakarta dengan sua ana yang asri dan jauh
dan kebi ingan, hanya beberapa kilo meter dari Bogor dan dekat dengan
tempat latihan golf yang baik, serta tempat -tempat pe ristirahatan

1 2 8

KONSTRUKSI INDONESIA 2 0 0 5

KARYA KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA

2005

DATA TElL IK:
1. ama 8angunan
Sarana dan Prasarana Oiklat 81 (II )
2. Lokasi
Desa Cijayanti, Sentul 8ogor
3. Pemilik 8angunan
8adan Intelijen Negara (81 )
4. Konstraktor
PT. WASKITA KARYA (Persero)
5. Konsultan Perencana
PT. Unitri Cipta
6. Konsultan Pengawas
PT. Griya Nandiana Pratama
7. Nilai Konstruksi
Rp. 42.400.000.000.00,8. Sumber Dana
AP8N
9. Waktu Pelaksanaan
01 Maret 2004 s/d 30 Nopember 2004 (275 hari)
10. Jenis 8angunan
- Gedung Pusat Administrasi, Perpustakaan, Klinik, Mensa & Dapur (31t)
- Gedung Kelas & Laboratorium (2 It)
- Gedung Serba Guna (2 It)
- Gedung Asrama Putra & Laundry (3 It)
- Gedung Asrama Putri (3 It)
-Mess Dosen (2 It)
- Genset, Gardu PLN, Workshop, Pos Jaga Utama
- Lapangan Olah Raga (bola, tennis dan basket)
- Gedung Lapangan Tembak (21t)
- Gedung Olah Raga (2 It)
- Guest House & Danau 8uatan (+ 1.000 m3)
- Water Treatment Plant & STP
- Landscape & Parkir
11. Jenis
-

Pekerjaan:
Pekerjaan Struktur
Pekerjaan Arsitektur
Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal

12. Fungsi dan manfaat:
- Penyediaan komplek Pendidikan dan Pelatihan bidang Intelejen Negara yang lengkap dan
modern.
- Mencetak tenaga-tenaga yang tangguh bidang intelejen Negara yang dibutuhkan sesuai
perkembangan kebutuhan dalam era global yang bernuansa bouderless international.
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BandarUdara)uanda,surabaya
Propinsi Jawa Timor
Pemerintah Republik Indones ia, melalui Direktorat Jenderal
Perhubungan, bermaksud melaksanakan pengembangan Bandar
Udara J uanda Surabaya sebagai pintu gerbang Internas ional ke
Propins i Jawa T imur dengan tujuan menggalakkan perkembangan
ekonomi Indonesia umumn ya dan Jawa Timur khusus nya
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Pemerintah Republik Indonesia, melalui Oirektorat Jenderal Perhubungan bermaksud melaksanakan
pengembangan Bandar Udara Juanda Surabaya sebagai pintu gerbang Internasional ke Propinsi Jawa
Timur dengan tujuan menggalakkan perkembangan ekonomi Indonesia umumnya dan Jawa Timur
khususnya.

Rencana pengembangan Bandar Udara Juanda Surabaya dimulai sejak tahun 1978, rencana induk dan
desain Bandar udara tersebut dimulai tahun 199411995 dan pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan
dengan bantuan dana dari Pemerintah Jepang melalui program Official Development Assistance dari
Japan Bank for International (JIBC).

Pekerjaan konstruksi akan dirampungkan pacta pertengahan tahun 2006, dan Bandar udara tersebut akan
memiliki kemampuan untuk melayani 6,0 juta penumpang dan 120.000 ton kargo setiap tahun.
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Rehabilitasi Ateh
Propinsi Nanero Darussalam
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ari yang tidak terlupakan dalam hidup warga
Nanggroe Aceh Darussalam ( AD) dan
sebagian Sumatera Utara, khususnya Pulau
Nias adalah hari Minggu, 26 Desember 2004. Hari itu
bencana yang tidak pernah diundang datang, gempa
berkekuatan 6,8 skala Richter mengguncang sekitar·
pukul 07.59 waktu setempat, disusul gelombang
pasang (tsunami) yang meluluhlantakkan apapun
yang terkena. Gerakan gelombang pasang itu sampai
Thailand, Malaysia, Bangladesh dan India. Sekitar
126.804 penduduk di prov insi AD meninggal dunia
dan sekitar 112.819 jiwa din yatakan hilang.

C.SI i\1\.IH/\T TSl., Af\11

Tim juga melakukan pemasangan 600 unit WC
kn ock dow n bantuan dari Departemen PU,
khusu nya di Banda Aceh dan Aceh Besar.
Walaupun kondis inya berangsunr-angsur normal,
namun yang paling penting lagi adalah bagaimana
membantu para pengungs i dengan menciptakan
lapangan kerja terutama golongan bawah yang
jumlahnya cukup besar.

Pemerintah mengmbil kebijakan membangun
Barak Hunian Sementara (Huntara) yang memenuhi
standar minimal kesehatan, agar segera bisa
menampung pengungsi dalam waktu yang secepatcepatnya dan sebanyak-banyaknya. Departemen
Pekerjaan Umum melalui Ditjen Tata Perkotaan dan
Tata Perdesaan membentuk Tim Relokasi
Pengungsian yang bertugas melakukan
pembangunan barak Huntara di seluruh wilayah di
NAD yang terkena bencana.
Dari 406. 156 orang pengungsi diperkirakan hanya
100.000 orang yang kehilangan tempat tinggal. Tim
Relokasi Pengungsian awalnya hanya akan
membangun 854 unit Huntara yang bisa menampung
52.910 pengungsi. Tahap selanjutnya Tim ini secara
keseluruhan bisa membangun 1.540 unit Huntara
yang mampu menampung 94.070 orang.
Penyediaan air bersih menjadi perhatian utama.
Tim melakukan koordinasi dengan pihak pengelola
prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi di
Kabupaten dan Kota. Juga dengan para relawan baik
dari dalam maupun luar negeri. Para kontraktor yang
ditunjuk Departemen PU melakukan perbaikan IP A
dan jaringan perpipaan transmisi dan distribusi, agar
pelayanan air bersih dan sanitasi.
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kompleks bangunan ini dipergunakan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Propm 1 DIY, pada \\·aktu 1tu mengalami perubahan struktur dan tata ruangnya,
selanjutn ya tahun 2000-2002 digunakan oleh Biro Kepega\\aian Prop insi DIY, saat itu tidak ada
perubahan tata ruang, pada tahun 2003 direhabilita i untuk dipergunakan sebagai kantor
Sekretari Daerah Propm i DIY.
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Bangunan ini dibangun zaman HB VI dan penyelesaiannya oleh HB VII dan HB VIII, (pada pendopo
terdapat angka th 1892) sebagai Kaneman Kepatihan, yang menempati Bupati Nayoko, untuk memberikan
peritah-perintah dari pepatih dalem/pepatih yang dikepatihan, pepatih Oinureja VI, VII, dan VIII (pensiun
karena pendudukan Jepang 1942).

T1pe Bangunan.
Joglo Sinom, mengandung arti seorang yang menempati gedung ini bersifat anom (muda) dan selayaknya
seseorang yang kedudukannya anom (muda) menghormati dan tunduk kepada yang tua.

Filosof1 .
Bahwa segala sesuatu pelaksanaan penghuni joglo sinom menurut kebijaksanaan yang tua.
Pada Pemindangan di Pendopo Dalem terdapat simbol hasta brata, yang mengandung arti petunjuk orang
jawa harus memenuhi 8 hal yaitu:
1.
Garwa
: Istri
2.
Wisma
: Tempat tinggal
3.
Putra
: Anak
: Kepandaian, Keterampilan
4.
Curiga
: Alat transportasi
5.
Turangga
: Burung Oceh-ocehan
6.
Kukila
: Penabuh gamelan, Harus Kompak
7.
Pradonggo
8.
Waranggana : Penghalus dan menambah Keserasian
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Rusunawa
surakarta
Propinsi Jawa Tenean
Kontek. Pembangunan Rusuna va mem ediaka11 rumall
t1nggal tctap dan n1cngoptnnalkan fungs1 tanah _ egara
dalarn rangka penataan permuklfnan kola "ccara
men) eluruh.
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Lokasi Tapak

: Desa Begalon, Surakarta

Luas Bangunan

: 3.981 m2

Lua Unit Hunian

: 21 m2

Jumlah Lantai

: 5 Lantai, 2 Blok

Jumlah Hunian

: 96 unit ( I blok 48 unit hunian )

Sistim truktur

: Pre-cast

Biaya Pembangunan

: Rp. 6.282.985.445,-

Konsultan perencana OED

: PT. Istaka Kreasi Indah Cipta

Konsultan MK

: PT. Bintaraka Metindo

Kontraktor Pelaksana

: PT. Istaka Karya

f clf"O( t (d·oup.
Masyarakat berpenghasilan rendah di sektor formal dan
informal dan kelompok berpenghasilan C (350<p<500 ribu)

K'1N .TRUK"

INOO-.E£..!A

zoos 1 45

KARYA
KONSTRUKSI
2005

1 46

KONSTRUKSI INDONESIA 2 0 0 5

BIDANG
CIPTA KARYA

KDNSTRUKSI

INDONESIA 2 0 0 5

1 47

KARYA KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA

2005

S

ekolah merupakan kewaJiban untuk anak u Ia lima

sampa1

DATA fLI\ IS:

16 tahun sebelum melanJutkan ke JenJang

pend1d1kan perguruan tmgg1 selama empat tahun dan

program sarJana selama 2 tahun
Untuk keperluan tersebut dan dalam rangka membantu
mencerdaskan keh1dupan bang a.
leb1h d1kenal dengan Bmu

ekolah Bma

usantara

l.

2.
3.

telah berhasii menyed1akan

fa 11Ita pend1d1kan berupa gedung dan tenaga pengaJar serta

4.

system pend1d1kan mternas1onal.
Bmus akan selalu ada bersamamu dan
formullr

ampai dengan tang1san perpi ahan

nant1. Set1ap

aat peng1 Ian
etelah lulus

1swa akan merasakan kenyamanan dalam

menuntut Iimu, d1manapun d1a berada, karena kam1 memiiiki
reputas1 nama dan pengalaman d1 b1dang pend1d1kan cukup
representa t If.
Sekolah Bma

5.
6.

ama Bangunan:
Bina usantara Office Building
Alamat:
Jl. Teuku yak Arief, Jakarta Selatan
Pemilik:
Yaya an Bina u antara
Perencanaan/Designer:
-PT. Graha C1pta Hadiprana (Ar itektur)
-PT. Decimal (Struktur)
- PT. Metakom (M/E)
Pelaksana/Kontraktor:
PT. Total Bangunan Persada
Fungsi Manfaat dan Kapasitas Bangunan:
Kantor Sekolah 5, 8 & 11 lantai
2
Luas 36.000 m

u antara menyediakan berbaga1 Iimu

pengetahuan dan umum, sebaga1 per 1apan para iswanya dar I
masa Pra-TK, TK, SD, SMP hingga SMU, untuk masuk ke
jenjang pendidikan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan
lamnya dalam satu Kampus modern.
Gedung berlantai delapan 1111, bangunannya dirancang
ecara modern, sehmgga memungkinkan prose

belajar

mengaJar dapat berlangsung secara aman dan nyaman. Selain
lokasi send In gam pang diJangkau.

Sistem pend1d1kan
Sistem pendidikan d1 Bina Nusantara, mempunyai tiga
semester setiap tahunnya, yang dimulai setiap bulan Juni sesuai
dengan persyaratan kurikulum pendidikan nasional. Jumlah
si wa setiap kelas rata-rata 20 orang SI wa, dengan pengantar
wajib bahasa inggri . Selama pendidikan parasiswa akan
d1 ibukkan dengan pelajaran sekolah, kegiatan ekstra kurikuler
sampai pekerjaan rumah, namun si wa masih tetap mempunyai
waktu untuk mengenal lebih jauh keluarga dan lingkungan
termasuk ternan barunya.
Seperti halnya pendidikan internasional, sebagai
persyaratan untuk kenaikan kelas, para siswanya harus lulus
dalam setiap ujian test yang diadakan tiap tahun. Mereka juga
harus mengikuti kegiatan ekstra kurikuler antara lain musik,
olah raga yang menjadi pilihan siswa.

Pada umumnya para siswa menggunakan pakaian eragam
dan memanggil guru mereka dengan Mr atau MIS . Sebab
hamper 60 persen tenaga pengajarnya di datangkan dari luar
negeri, seperti Australia, Selandia Baru, Inggn , India dan
Philipina, 40 persen SI anya merupakan tenaga pengajar dari
dalam negeri.
Biaya pendidikannya sangat relative, sangat tergantung
program dan tingkat ekolah yang dipilihnya.
Kami juga memiliki fasilitas gedung dan kampus perguruan
tinggi dan pasca sarjana, dengan fasilitas yang menjanjikan.
Bahkan bagi yang berminat meneruskan pendidikan ke luar
negeri, Binus menyediakan fasilitas untuk itu, karena Binus
telah memiliki jalinan kerjasama yang erat dengan berbagai
perguruan tinggi ternama di luar negeri.
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Hotel Atlit samarinda
Propinsi Kalimantan Timor
Sebaga1 caJon tuan rumah PO

l

XV II 200 , Pemermtah Propm i

Kalimantan T1mur telah menetapkan kota amarmda ebaga1 alah
atu kota penyelenggara d1sampmg angatta, Bontang, Tenggarong
dan Bal1kpapan. Kota amannda ebaga1 lbukota Propm 1 telah
menetapkan daei-ah 1mpang Pa 1r -ebagai loka i Stadion
PO
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DATA
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ｔｅｈｾｉｋ＠

ama Bangunan
Lokasi
Pemberian Tugas
Pemilik Bangunan
Kontraktor
Konsultan Perencana
Konsultan Pengawas
Nilai Konstruksi
Waktu Pelaksanaan
Data Teknis pengerjaan

Hotel Atlit B, Komplek Stadion Madya dan Puslatda
Olah Raga Sempaja-Samarinda ..
J. Pertahanan, Sempaja-Samarinda, Kalimantan Timur.
Panitia Persiapan PON XVII Tahun 2008 Kalimantan Timur.
Pemda Ttngkat I, Propinsi Kalimantan Timur.
PT. WASKITA KARYA (Persero)
PT. Ketira Engineering Consultants.
PT. Byma Arsihas, asosiasi dengan PT. Inkakons.
Rp. 84.136.000.000,23 April 2003 s/d 27 Maret 2004 (340 hr Kalender)

- Bangunan, luas lantai = ± 13.220 m 2 (8 lantai + 1 atap)
- Pekerjaan Struktur: tiang pancang 40 x 40 em= 6.368 m; beton K-300 = 5.312 m 3 ; besi
beton = 1.060.097 kg ; atap baja = 42.862 kg.
- Pekerjaan Arsitektur: Alumunium, Pintu Kayu, Pintu Besi, Railing, Penutup Atap.
- Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal: Genzet, MATV, Biotch, Water Heater Solar Hart, AC,
Lift, Panel, Fire Alarm, Plumbing, dll.
- Pekerjaan Furniture
: Lemari Pakaian, Meja Belajar, Kursi, Tempat Tidur, Back Counter
Restaurant, dll.
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Gedune Kantor Bupati Dan DPRD
Kutai Timor
Propinsi Kalimantan Timor
Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dipmpin oleh seorang Bupati.
Untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bupati Kutai Kartanagera
dibantu oleh seorang Wakil bupati dan seorang Sekretaris Kabupaten.
Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara juga membentuk beberapa lembaga
pemerintah membantu menjalankan di Kabupaten kutai Kartanegara, yang terdiri
dari 22 Dinas Otonom, 8 Kantor Daerah, 8 Badan Daerah.
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Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga membentuk
beberapa lembaga pemerintahan untuk membantu menjalankan
roda pemerintahan yang terdiri dari 22 Oinas Otonom, delapan
Kantor Daerah, dan de Iapan Badan Daerah .
Kabupaten Kartanegara memiliki potensi sumber da ya alam yang
melimpah yang dapat dikembangkan untuk kemakmuran dan
kemaslahatan masyarakat. Dalam perkembangann ya kabupaten ini
terus berkembang maju seiring dengan derap laju pembangunan.
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Persada soekarno, Blitar
Propinsi Jawa Timor
KemaJuan uatu negara ditentukan Juga oleh kemampuan
untuk menghargai niiai-niiaJ karya c1pta bang a d1 ma a
lampau, dile tarikan dan dikaJi menfaatkannya untuk
ma a kin1 erta dijadikan acuan
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Pembangunan Persada Soekarno dengan lua total bangunan 496 ,75 m2, dengan lua lahan 1.375 ha,
terdiri dari beberapa bangunan ebagai berikut :
A. Bangunan

tama A (21t), total luas 3107 m2

Lantai 1

: Perpu takaan Kolek i buku, perpu takaan Koleksi on Buku, Koridor Utama dan toilet.

Lantai 2

: Perpu takaan Kolek i buku dan ruang baca.

B. Bangunan Utama B (21t), dengan total lua 291 ,75 m 2, yang terdiri dari perpustakaan Kolek i on Buku.

C. Bangunan Penunjang C (l it), dengan total luasan 7 1 m 2 yang terdiri dari Ruang Y IP, Toilet,Ruang
Audio Visual, Ruang Seminar, Gudang Kolek i, Service all Kolek i, Powerhou e.
D. Bangunan Pelengkap D (lit), dengan lua 429 m2, berupa kantor Pengelola.
E. Open theater, dengan lua 360 m

2

Prog ram Pembangunan Gedung Perpu takaan Bung Karno di kota Blitar, Jawa Timur yang diprakarsa i
oleh Pemerintah Kota Blitar, bukanlah suatu gaga an yang muncul begitu aja. Ha l ini adalah harapan
cita-cita dan tanggung jawab putra bang a terhadap perjuangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

ｬ｡ｫｾｵ｣Ｚ＠

Men yediakan arana edukatif, informatif, preservatif dan kreatif yang merupakan :
1. Tempat penelitian

2. Tempat pencarian data/informasi yang otentik.
3. Tempat menyimpan data dan memelihara artefak budaya.
4. Tempat penyelenggaraan eminar dan di ku i ilmiah.
5. Tempat rekrea i edukatif dan kontemplatif

Tu juan:
Mele traikan koleksi dan perpu takaan, erta kegiatan ilmiah untuk mendidik dan mencerda kan
kehidupan bang a.
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Instatasi Drainase
Dan seweraee
Propinsi Bali
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S1stem perp1paan untuk penanganan l1mbah
perkotaan, dibangun di Denpa ar, ibukota prov msi
BaiL Popu las i Denpasar mencapa1 532.000 j1wa
(ta hun 2000) dari total 3.147.000 penduduk Bali.
Tmggin ya beban penduduk dan juga perkembangan
industr i pariwisata yang pesat perlu diimbangi
dengan penanganan limba h yang memadai. Kond1si
lmgkungan yang baik dengan pra arana buangan
limbah yang baik tentunya akan menjaga citra Bali
di dunia internas ional.
Pada 1983 disusun master plan dan studi
kelayakan penanganan limbah melalui dana hibah
JICA (Japan International Cooperation Agency),
bertujuan konservasi kualitas air s ungai dan air
!aut, khususnya di ko ta Denpasar, Sanur dan Kuta.
Kemudian dikembangkan proye k Denpasar
Sewerage Deve lopment Project (DSDP). Detail
desainnya telah dimulai sejak 1997. Pemerintah
Jepang (JBIC) dan Pemerintah Indones ia
(Pemerintah Pusa t, Pemrov Bali, Pemkot Denpasar,
Pemkab Badung) mendanai proye k itu melalui loan
agreement Loan OECF I JBJC IP-431 (clos ing date
tahun 2008). Tahap pertama pembangunan DSDP
direncanakan melaya ni wilayah 1.200 Ha (30%
w ilaya h secara keseluruhan) dengan jumlah
penduduk 103.200 ji wa. Tahap berikutnya, baru
akan dilakukan pada w ilayah s isanya yang belum
terlayani. Pelaksa naan ko nstruks i mulai tahun 2004
dan direncanakan se lesa i pada 2008.
Paket kontrak ya ng d i laksanakan pada 2005
terdiri dari pembangunan IPAL dan jaringan pipa
(diamete r 200- 1.200 mm) sepan jang 45.143 meter d i

kota Denpa ar dengan pelaksana TOA- PP JO dan
pembangunan Jaringan pipa (diameter 200-1.000
mm) sepanjang 43.756 meter serta pembangunan
tas1un pompa di Sanur dan Kuta dengan pelaksana
Adhi-Waskita-T oku ra JO. Untuk pemasangan pipa
itu, dilakukan s i tem galian terbuka tanpa turap
penahan, dengan turap kayu/baja/sheeting plate.
Pipa dipa ang di etiap +50 meter tiap ruas jalan.
Untuk menghindari penumpukan bahan galian,
tanah galian langsung dibuang (clean construction).
Pada perlintasan sungai maupun jalur yang padat
lalu lintas, pemasangan pipa dilakukan melalui
s istem !jacking!.
Jika konstruks i telah selesai nantinya,
proyek DSDP ini diharapkan dapat meningkatkan
citra kota Denpasar, Sanur dan Kuta sebagai daerah
tujuan wisata utama di dunia. Tentu, dengan
dibangunn ya sarana pembuangan limbah itu, akan
mengurangi pencemaran Tukad Badung di kota
Denpasar. Bagi masyarakat sendiri nantinya
mereka tidak perlu lagi menguras septic tank
karena tiap rumah tangga sudah tersambung pada
jaringan pipa pada satu mainhole sebelum akhirnya
sampai ke !PAL. Demikian pula rembesan septic
tank yang selama ini menjadi masalah antar
tetangga, nantinya tidak akan terjadi lagi karena
sudah ada prasarana terpusat (sistem perpipaan).

Sarana yang dibangun berupa Instalasi Pengolahan Air Lim bah (IP AU berkapasitas 51.000 m3/hari, stasiun
pompa di Sanur dan Kuta, jaringan pipa air limbah keseluruhan sepanjang 131 km, sambungan dari hotel,
toko, kantor, restoran dan rumah- rumah ke jaringan pipa air limbah sejumlah 9.890 unit. Pengumpulan air
limbah dari rumah tangga disalurkan melalui pipa menuju !PAL. Air limbah yang terkumpul kemudian
diolah di IP AL yang berlokasi di Pelabuhan Benoa. Pengolahannya dengan menggunakan Sistem Kolam
Aerasi dan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk penyiraman taman kota atau dialirkan ke !aut.
Pen yam bungan ke rumah pada saat pelaksanaan konstruksi sekarang ini tidak dipungut biaya.
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Instatasi Peneotahan Air Kudo, semarane
Propinsi Jawa Teneah
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Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota
Semarang membangun sistem Instalasi Pengolahan
Air (IPA) Kudu yang memanfaatkan sumber air baku
dari aluran Klambu, waduk Kedung Ombo.
Kapasitas 1.250 L/s. Desain dikembangkan dari
sistem IPA Kedasih yang dicirikan oleh sistem
pengadukan aliran hidrolis hexa helicoidal dipadukan
dengan sistem sedimentasi berupa tube settler dan
proses filtrasi autoself backwashing dimana proses
pencuci a n filter dapat berlangs ung dengan
memanfaatkan energi hidrolis pada sistem IPA tanpa
menggunakan pompa.
Satuan operasi dan proses sistem IPA Kudu
terdiri dari: (a) Unit saringan kasar pada bangunan
intake, (b) Unit pengadukan cepat, (c) Unit
pengadukan lambat, (d) Unit sedimentasi, (e) Unit
f iltrasi, (f) Unit disinfeksi. Selain itu juga dilengkapi
dengan unit-unit penunjang , seperti unit
pembubuhan bahan kimia, unit pompa dosing, dan
sebagain ya. IPA Kudu memiliki 6 unit pompa dengan
daya terpasang @ 250 kw dan 200 kw dengan
kapasitas @450 1/dt, melayani 31.226 pelanggan untuk
wilayah Semarang Timur Sebagian Semarang Utara
dan Pelabuhan tanjung Mas, sedangkan fungsi untuk

proses (pengolahan) air baku dan juga berfungsi untuk
transformasi jaringan air bersih ke pelanggan.
Sistem IPA Kedasih atau IPA Kudu memiliki
keunggulan, antara lain: (1 ) Luas lahan yang
diperlukan relatif kecil, karena dimensi horizontal
sistem IPA dioptimalkan terhadap dimensi vertikal
yang diperlukan baik untuk unit filtrasi maupun
sedimentasi, (2) Rangkaian unit satu dengan unit
lainnya sedemikian rupa kompak sehingga secara
struktural menghasilkan konfigurasi yang rigid dan
kokoh, (3) Memiliki keandalan teknis dari aspek
operasi dan proses maupun konstruksi, (4) Memiliki
fleksibilitas proses yang tinggi terutama ketika
terjadi fluktuasi kualitas air baku yang mencolok, (5)
Biaya in vestasi yang diperlukan cukup kompetitif
dibandingkan dengan produk IPA lainnya terutama
IPAprodukasing.
Kelemahan IPA Kedasih, dimensi vertikalnya
relatif tinggi, 7-8 meter, sehingga dalam proses
konstruksi bangunann ya memerlukan intensitas
kehati-hatian yang tinggi guna menghindarkan
terjadinya kebocoran atau keretakan dinding
bangunan IPA.

KONSTRUKSI INDONESIA 2 0 0 5

1 69

, KARYA
KONSTRUKSI
2005

1 7 0

KONSTRUKSI IN DONES A

2005

BIDANG
CIPTA KARYA

KONSTRUKBI I"'OONEB A

200""

17 1

Proyek Kawasan Kuto Besak, Patembanl!
Propinsi sumatera setatan
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REV IT ALISASI KA W ASA\; BE l 1TE:"JG KCTO BESAK PALEMBANG
Kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang, kawasan

memanfaatkannya ba1k untuk na1k ke darat dari sampa n

berseJarah yang sangat pentmg untuk diiestarikan, sebaga1

maupun turun ke am pan. Turap yang sudah sanga t condong ke

obyek w1 ata. Kuto Besak adalah bangunan Keraton yang pada

air itu juga bensiko tertabrak sampan dan menenggelamkan

abad

XVII

menjadl pusat KeraJaan Kesultanan Palembang,

d1prakar a1 oleh Sultan Mahmud

penumpangnya.

Bahaudin. Kesu ltanan

Program revitalisasi pun menJadikan ya ng sem ula kumuh

Palembang d1d1rikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin, dan

menjadi kawa an yang bergengsi, bersih, aman dan nyaman

ketika cucunya, Sultan Mahmud Bahaudm, nalk tahta,

ia

untuk

berekreas1. Tidak sekedar

bangunannya yang

pindahkan keraton dari Kuto Lamo ke Kuto Besak. Belanda

diperhat1kan, tetapi juga lingkungan budayanya, ken ya manan,

waktu itu menyebut Kuto Besak sebaga 1 niewe keraton alias

keamanan, dan jalan-jalan menuju akses ke benteng tua.

keraton baru.

Revitalisasi, restora i atau preservasi dari kawasan kota tua,

Berbeda dengan letak keraton lama berloka i di daerah

hanya akan berjalan dengan baik, jika fungsionalisasi dan

pedalaman, keraton baru berdiri di posisi yang sangat terbuka,

pemanfaatan bangunan dapat tercapai. Tidak hanya penataan

st rateg 1 , dan indah. Posi mya menghadap Sungai Musi. Pada
masa itu Kota Palembang masih dikelilingi oleh anak-anak

aja,
tetapi juga harus dipikirkan penggunaan dan nilai
tambahnya di kemudian hari, termasuk lembaga pengelolaan

sungai yang membelah wi la ya h kota menjadi pulau-pulau. Kuto

ya ng akan dibentuk nantin ya.

Besak pun seolah-olah berdiri di atas pulau, karena dibatasi oleh

Pembangunan dan penataan kawasan di sekitar Plaza

Sungai Sekanak di bagian barat, Sungai Tengkuruk di bagian

Benteng Kuto Besak diproyeksikan menjadi tempat hiburan

timur, dan ungai Kapuran di bag ian utara.

terbuka ya ng menjual pesona Musi dan bangunan-bangunan

Kawasan Plaza Benteng Kuto Besak terletak di pusat kota
Palembang di pinggiran Sungai Musi berdekatan dengan
Jembatan Ampera. Kawasan ini memiliki bangunan penting
sepe rti Benteng Kuto Besak, Masjid Agung, Jembatan Ampera,
Museum Sultan Mahmud Badaruddin, Monumen Perjuangan
Rakyat, se rta bangunan-bangunan bergaya kolonial, Melayu,
dan China.

bersejarah lainnya. Plaza dibangun di atas dermaga yang
letakn ya agak menjorok ke tepi sungai Musi. Bentuknya seperti
dermaga dengan luas 900 meter persegi. Dana untuk revitalisasi
tak kurang dari Rp 2 milyar dari A PB . Belum lagi dari dana
APBD. Sebab, untuk melengkapi fungsi dan tampilan Plaza
tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang juga membenahi
ruas jalan di depan Benteng Kuto Besak. Bahkan kota
Palembang memiliki sejumlah rencana pengembangan untuk

Cukup lama kawasan yang diapit oleh dua dermaga

mendukung Plaza Benteng Kuto Besak sebagai obyek tujuan

angkutan ungai ya ng seharusnya menawan itu menjadi kumuh

wisata baru di Palembang. Selain restoran terapung di Plaza itu,

dan terkesan rawan, dengan kehadiran pasar tradisional dan

Pemkot Palembang juga berencana menghidupkan kembali

terminal angkutan kota yang ada di kolong J embatan Ampera.

wisata air di sungai Musi. Seperti olah raga air, Iomba pacu

Rawan, selain tidak cukup aman bagi pengunjung, bangunan

bidar, dll. Sehingga selain rekreasi di darat, para pengunjung

tepi sungainya pun dikhawatirkan merupakan ancaman

juga dapat menikmati wisata air di kawasan sungai Musi. Tekad

keselamatan tersendiri. Ada turap Benteng yang sudah sangat

itu kiranya akan bisa mendekatkan kembali julukan Palembang

condong

sebagai Yenesia dari Timur.

ke air, sangat

membahayakan

bagi

yang
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Duk ungan Prasarana dan Sarana
Agropolitan Ja\\3 Tengah
Rmti an pengembangan kawa an agropoiitan di
Provm I Ja\\a Tengah dimulai tahun 2003,
d!lanJutkan pada tahun 2004 dan 2005.
Pada tahun 2003 di Kabupaten Pemalang,
ya itu Kawa an Agropoiitan Waiik arimadu
(Watukumpul, Belik, Pulo ari, Moga, Randudongkal)
berupa Jaringan jalan poro desa (3.979 m) dan 1 ( atu)
unit bangunan ub termmal agropolitan. Kemudian
Kabupaten Semarang, Kawa an Agropoiitan
Bandungan-Sumowono, Janngan Jalan poro de a
6.450 m dan pa ar agropolitan atu umt.
Tahun 2004 di Kabupaten Pemalang berupa
jaringan jalan poro de a 3.375 m dan bangunan
pendukung produksi peternakan
atu unit.
Kabupaten Semarang, jaringan jalan poro desa 2.345
m, pembuatan jembatan antardesa atu unit, dan
penyempurnaan pa ar
atu unit. Kabupaten
Wono obo, Kawa an Rojonoto (Kaliwiro, Sukoharjo,

Lek ono, Selomerto) berupa 3.500 m jaringan jalan
poro de a, dan atu unit pa ar alak.
tudi identifika I dengann pelaksanaan
ber ama- ama kon ultan pu at dan provinsi, yang
berha il diidentifika I tiga kawa an yaitu di
Kabupaten Boyo laii, Kabupaten Karanganyar, dan
Kabupaten Brebe .
Pada tahun 2005 pengembangan kawasan
agropolitan menjadi enam kabupaten (Pemalang,
Semarang, Wonosobo, Batang, Magelang,
Purbalingga). Oi Kabupaten Pemalang dibangun
janngan jalan poro de a 4.000 km, bangunan gudang
pengumpul hasil produksi atu unit, dan bangunan
pendukung ha il perkebunan satu unit. Kabupaten
Wonosobo, 3.250 m jaringan jalan poro desa, 3.750
jalan usaha tani, dan atu unit sub terminal desa.
Kabupaten Batang, jalan usaha tani 2.500 m,
bangunan penyuluhan satu unit, sub terminal agro
komoditas emping atu unit. Kabupateli Magelang,
atu unit sub terminal agropolitan, dan satu unit
bangunan komposting. Kabupaten Purbalingga,
jaringan jalan por-os desa 2.000 m.
Terdapat enam kawasan agropolitan Jawa
Tengah yang telah berkembang, secara
agroklimatologi terdapat di wilayah dataran tinggi
(pegunungan) yang terdapat di bagian tengah wilayah
Jawa Tengah membentang dari timur ke barat.
Keadaan ini memungkinkan adanya persamaan di
dalam penetapan komoditas unggulan. Sebagai
komoditas unggulan adalah sayuran dataran tinggi,
sebagai pendukung komoditas unggulan adalah
ternak potong.
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Kegiatan Proyek Pembangunan
Agropo litan yang tersebar di
seluruh perdesaan

usantara

berupa pembangunan jalan
desa, jalan pertanian, air bers ih
dan bidang pertanian. Telah
membawa hikmah tersendiri
yaitu berupa peningkatan
kesejahteraan masyarakat
pedesaan setempat.
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Proyek Inlrastruktur Perdesaan

Meretas Kemiskinan
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lnfrastruktur Perdesaan PKPS BBM
Sejumlah dana ditetapkan sebagai kompensasi akibat
kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM (Bahan Bakar
Minyak), Oktobe r 2005, melalui departemen-departemen,
termasuk Departemen Pekerjaan Umum. PKPS BBM (Program
Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak) yang
disalurkan melalui Departemen PU diwujudkan dalam
penyediaan infrastruktur perdesaan. Proyek ini sangat sangat
membantu meningkatkan keberdayaan perdesaan. Berdasa rkan
sensus penduduk tahun 2000, penduduk Indoe nsia 60,2% atau
sekitar 125 juta jiwa tinggal di perdesaan, dan dari jumlah itu
20,2% diantaran ya tergolong penduduk miskin. Dari sekitar
68.000 desa yang ada di 416 kabupaten di seluruh Indonesia,
terdapat sek itar 28.000 desa miskin baik yang berada di
Kabupaten Tertinggal maupun Non Tertinggal. Dana
kompensas i Rp 3,14 triliun, untuk sekitar 12.834 desa, dengan
alokasi tiap desa Rp 250 juta.
Salah satu nilai positif dari program ini adalah terbukan ya
ruang bagi proses demokrasi di kalangan grass root, melalui
berbagai proses musyawarah desa dalam memilih jenis
infrastruktur yang memang merupakan kebutuhan nyata
masyarakat. Infrastruktur tersebut bisa berupa jalan desa, irigasi
desa, air bersih perdesaan dan listrik perdesaan (sangat selektif),
termasuk di dalamnya kemungkinan membangun dan
menyediakan tambatan perahu maupun perahunya. Setelah
memilih jenis infrastruktur, masyarakat pula yang kemudian
menyusun perencanaan teknis dan perkiraan anggaran biaya,
dengan bimbingan aparat pemerintah kabupaten dan tenaga ahli
yang ditunjuk. Program ini juga dirancang agar masyarakat
dapat menetapkan metode pelaksanaan yang akan dipilih, bisa
secara swakelola, bisa juga melakukan kerjasama operasi (KSO)
dengan fihak lain. Program ini juga menyediakan lapangan kerja
bagi penduduk desa selama masa konstruksi berlangsung.
Program ini telah menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor
utama dalam pembangunan.
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Rusunawa Makassar
Propinsi Sulawesi Selatan
Latar Belakang
Kota Makassar menyukseskan target lcities
without slums! sampai tahun 2010 dan program
pembangunan sejuta rumah. Kecamatan Mariso
mempunyai kawasan kumuh terbesar pada pesisir
pantai yang strategis dan bernilai ekonomi tinggi.
Kawasan kumuh pantai Mariso dihuni oleh 2.975
KK (tahun 2000) yang rata-rata berpenghasilan
sangat rendah sebagai squatters diatas tanah
Pemkot, tanah itumbuhl karena sedimentasi

1 84
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limbah dan sengaja ditimbun masyarakat dan
sedikit tanah milik. Pertumbuhan penduduk
(alamiah & migrasi) dan pembangunan rumah
kumuh sangat pesat sejak tahun 1990-an karena
daya tarik kawasan komersial dan wisata Pantai
Losari. Peremajaan kawasan kumuh pantai
Mariso dengan metode Land Sharing, Land
Consolidation dan sebagaian kecil dengan Right
Conversion.

KARV: KONSTRUKSI
BIDANG CIPTA KARYA
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Memenuhi kebutuhan masyarakat
berpenghasilan rendah terhadap rumah sederhana
yang sehat.
Menata kawasan pantai dengan peremajaan
kawa an kumuh yang strategis dan bernilai
ekonomi tinggi.
<:11 11

Pembangunan RUSU A WA dalam kawa an
kumuh yang dihuni oleh penduduk kawa an dan
di ewakan bagi pendatang baru.
Pemerintah kota memperoleh kembali
tanahnya sebagai aset yang mendukung program
peremajaan kawasan untuk jangka panjang dan
mengoptimalkan fung i-fungsi ruang kota.

Cambaran Cmu 11
Luas kota Makas ar 175.77 km2
Jumlah penduduk 1.130.384 jiwa pada tahun
2001
Tingkat pertumbuhan penduduk 2,95 % pada
tahun 1980-an dan 1,65 % pada periode tahun
1990-2001
Kepadatan penduduk tertinggi pada dua
kecamatan yaitu kecamatan Makassar 370
jiwa/Ha dan kecamatan Mariso 283 jiwa/Ha.
Khusus kawasan kumuh pantai Mariso 365
jiwa/Ha.
Luas kecamatan Mariso 182 Ha dengan luas
kawasan kumuh pantai 17,8%, paling besar
dibanding kecamatan lain dan 50,4% penduduk
berada pada kawasan kumuh.
Rasia penduduk sangat miskin 26,51%,
tertinggi dibanding kecamatan lainnya dengan
mata pencaharian nelayan, buru bangunan, buru
musiman/pengangguran, pembantu rumah
tangga, pedagang kaki lima (PKU, pegawai
rendahan PNS & swasta dan sektor informal
lainnya.
Kawasan kumuh dan permukiman penduduk
miskin tersebar sepanjang pesisir pantai Barat
kecamatan Mariso: Kelurahan Panambungan,
Lette, Mariso, Buyang, Mattoanging, Bontorannu.

KE.'Jijaka 1 Pe1

1e1

mtc1h ｾ＠ ang -,udah ada:

1. lnpres o.5 11990: tentang peremajaan
Permukiman Kumuh diatas Tanah Negara.
2. UU o. 4/1992 * : ten tang Rumah Susun
3. Permen PU No. 60/PRT/1992: tentang
persyaratan tekni pembangunan Rumah
Su un.
4. Permendagri o.3 I 1992 : ten tang Pedoman
Penyu unan Peraturan Daerah tentang
Rumah Susun.
5. UU o.18/ 1999 : ten tang Penataan Ruang
6. PP o. 011999: tentang Kasiba dan Lisiba
yang berdiri sendiri.
7. Permen PU o. 10/KPTS/M/ 1999 : ten tang
kebijakan dan strategi Pembangunan Rumah
Susun.
8. Kepres o.63/2000: tentang BPK4N Badan
Kebijaksanaan Pengendalian Pembangunan
Perumahan dan Permukiman 1 asional.
9. Kepmen Kimpraswi l o.217 /KPTS/M/2002 :
tentang KS PP (Kebijakan dan Strategi
Nasional Permukiman).

UU o.4/ 1992/Pasa l28/ Ayat 2 :
Pemerintah Daerah bersam-sama masyarakat
mengupayakan langkah- langkah pelaksanaan
Program Peremajaan Lingkungan Kumuh untuk
meningkatkan kesejahteraan mas ya rakat
penghuni
Kebijakan yang diperlukan Pedoman Pelaksanaan
Penyiapan Kawasan Permukiman Kumuh untuk
Pembangunan RUSU A WA yang akan dihuni
oleh pemukim kumuh dengan metode Land
Sharing dan Land Consolidation.
Pedoman Pelaksanaan selft-help communities
pada kawasan permukiman kumuh bagi tanah
milik melalui kredit lunak.Kiasifikasi penduduk
kawasan sesuai statushunian
- Penghuni lama diatas tanah milik
- Penghuni lama diatas tanah Pemkot dan
tanah tumbuh
- Penyewa kamar dan rumah kumuh
- Pendatang baru, menyewa
- Pendatang baru, membangun rumah kumuh
baru
KONSTRUKSI INDONESIA 2 0 0 5
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Konsolidasi tanah pacta suatu area kosong yang
dimiliki oleh beberapa orang, untuk fungsi
tertentu seperti perumahan, komersial, dan lainlain.
'

\

' '!

Sl ｾＭ
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RUSL. AWA
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Penciptaan kerjasama yang saling
menguntungkan pacta area permukiman dalam
kota oleh pemukim liar (squatters) atau
pembangunan rumah susun yang akan dihuni oleh
squatters karena dekat dengan tempat kerjanya.
ｻｉｃｈｴｾＧ｜＠

Konversi tanah dengan bangunan pacta suatu
area strategis dan mahal di dalam kota yang
dimiliki oleh orang yang sangat mengerti manfaat
konversi tanahnya ke bangunan berlantai banyak
dengan nilai komersial yang tinggi.

I{ESERVLD L ·\ ' D
Bagian tanah/ lahan yang merupakan
kumpulan hasil reduksi tanah dari para pemilik
tanah sebagai hasil aplikasi metode Land
Consolidation, Land Sharing, dan Right
Conversion. Alternatif lain adalah Reserved Land
dapat digunakan untuk RUSUNA WA dan open
space.
. I ,. \ r ｲｾ＠
L-

I

_)

Kewajiban pengembang proyek mewah untuk
membangun perumahan sederhana dan murah,
seperti konsep 1:3:6 di Indonesia.
Porsi 6 untuk Perumahan sedrhana murah
dapat diwujudkan sebagai RUSUNA W A
E\, CTlO
Persyaratan membangun infrastruktur,
fasilitas umum yang harus dipenuhi pengembang
sebagai bagian dari perizinan pembangunan.
Alternatif lain adalah berbentuk finansial atau
pembangunan RUSUNAWA.
Metode pengadaan dan pengelolaan tanah
harus didukung oleh:
- Sistem Hukum
- Data Pertanahan
- Perencanaan Kota atau Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
- lmplementasi perencanaan yang didukung
oleh peraturan-peraturan daerah.

1 86
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PERAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA
PEMBANGUNAN KONSTRUKSI Dl INDONESIA
PERMASALAHAN DAN PENGEMBANGANNYA
Oleh : Sulistijo SM
Ketua Umum LPJKN
Pembangunan negara & bangsa menuju kearah
kesejahteraan nasional dilaksanakan melalui proses
penetapan kebijakan, strategi dan program
diwujudkan

dalam

pembangunan

sarana

dan

prasarana kehidupan dan perekonomian yang harus

sumber daya manusia jasa

pengembangan
konstruksi.

SDM jasa konstruksi institusi-institusi pembuat
kebijakan, pengguna dan penyedia dan institusi
stakeholder-nya.

efisien, produktif, berkualitas memberi manfaat
sebesar-besarnya bagi kehidupan dan ekonomi,

nasional dan komponen produksi dalam proses

meningkatkan nilai tam bah asset nasional sekaligus

pembangunan ekonomi.

mendukung daya saing ekonomi.
Pembangunan konstruksi dilaksanakan melalui
suatu proses yang panjang dimulai dengan studi

Sarana/prasarana konstruksi merupakan asset

SDM adalah asset nasional sebagai penentu dan
pelaksana pembangunan dan khususnya bagi
Indonesia

begitu

berpenduduk

yang

besar,

perencanaan,

penanganan SDM secara tepat, baik dalam kualitas

peningkatan

pemanfaatan melalui pemeliharaan serta perawatan

dan kwantitas akan memberikan konstribusi dalam
pemecahan tenaga kerja, mengahsilkan devisa dan

yang melibatkan pelaku-pelaku langsung seperti
para konsultan, para kontraktor dan terkait dengan

mendukung daya saing ekonomi.

perancangan,

kelayakan,
pembangunan,

pengoperasian dan

kegiatan sektor industri dan institusi-institusi lain
sebagai stakeholdersjasa konstruksi .
terhadap

ketersediaan

dan

keterbatasan

sumber daya : dana, peralatan, teknologi, bahan
ketersediaan informasi, sumber daya, kepranataan
dan kelembagaan .
Peran sumber daya manusia dalam kegiatan
jasa konstruksi sangat strategis dan menentukan
keberhasilan

tujuan

pembangunan

dan

Menuju tercapainya peran SDM yang utuh dan
sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional

dan

Tujuan untuk tersedianya SDM dengan peran
sesuai yang diharapkan pada pembangunan masih
menghadapi kendala, antara lain :
- Ketersediaan baik dalam jumlah, kualitas dan
penyebarannya.
- Standar

kemampuan

keahlian

dan

kebutuhan

dan

keterampilan.
informasi

pengembangan

dan

arah

kebijakan

pembangunan dan konstruksi.
- Pengakuan, penghargaan, perlindungan.

memerlukan :
y an g

m enyeIu ru h

t e r h ad a p

permasalahan SDM jasa konstruksi mulai dari
peran "Supply dan Demand".
- Menyusun Road Map dan strategi serta tahapantahapan pelaksanaan program.
- Adanya kebijakan nasional, pemahaman dan
commitment dari seluruh sektor terkait dengan

1BB

konstruksi

jasa

pengembangan

- Ketersediaan

kemanfaatanjasa konstruksi.

K aj i an

dalam

pembangunan.

jasa konstruksi memerlukan pengelolaan yang
baik

Peran SDM jasa konstruksi sangat strategis

KONSTRUKSI INDONESIA 2 0 0 5

- Permasalahan etika dan hukum.
- Tuntutan/harapan baik dari masyarakat serta
dampak kompetisi global.
- Perkembangan teknologi, pengalaman dan
kemampuan inovasi.
U ntu k

menyelesai kan

diperlukan

dukungan,

permasalahan
kebijakan,

d iatas

strategi

dan

program nasional yang tepat dari:

mekanisme

kelembagaan

yang

diatur

dalam

AD/ART lembaga.

- Pemerintah, LPJK dan Asosiasi

Bahwa

- Lembaga pendidikan & pelatihan

dalam

pelaksanaan

pembangunan

- Lembaga penelitian & pengembangan

dituntut kedepan kearah tanggung jawab manfaat

- Lembaga -lembaga

dan

sertifikasi

nasional/

lingkungan,

tanggung

jawab

terhadap

kegagalan sistim dan mekanisme dikembangkan

internasional

oleh LPJK melalui akreditasi asosiasi perusahaan,
SDM jasa konstruksi dengan peran yang tepat
diperlukan visi dan misi nasional, kebijakan dan
program

nasional yang dalam pelaksanaannya

prosesi dan institusi, pendidikan dan pelatihan.
Penerapan

bakuan

kompetensi

baik

perusahaan, profesi keahlian dan keterampilan dan

melibatkan multi sektoral dan kelembagaan yang

upaya-upaya

luas.

proses sertifikasi melalui assesor-assesor yang

Undang-Undanq

Jasa

Konstruksi

18/1999 dan Peraturan Pemerintah No.
28.29.30/tahun 2000
Undang-undang
menegaskan

peraturan

jasa

pemerintah

konstruksi

harus

dilaksanan secara tertib dan perlu diberdayakan
dengan

mengembangkan

kemampuan,

meningkatkan produktifitas dan menumbutuhkan
daya saing.
harus

Bahwa pelaksanaan

memberikan

manfaat

pembangunan

sebesar-besarnya

sehingga mencegah dan mengurangi resiko baik
terhadap

kegagalan

konstruksi.

kegagalan

bangunan dan kegaqalan pembangunan itu sendiri.
Bahwa

perlu

adanya

penegasan

tanggung

jawab profesional yang dilandasi oleh prinsipprinsip keahlian sesuai dengan kendala keilmuan
dan kejujuran intelektual dan kepentingan umum.
Dalam

menuju

tercapainya

peran

hal-hal

Pengembangan

Jasa

SDM

diatas,

Konstruksi

dan

dalam

profesional dan independent.
Perkembangan

dari

implikasi

perjanjian

internasional LPJKN mempersiapkan kearah sistim
yang dianut oleh lembaga-lembaga internasional.
Bahwa ditingkat Asean sudah disepakati dalam
bentuk

Mutual

Recognition

Agreement

untuk

bidang Arsitektur, Engineering, dan Surveying dan
dalam

menuju

korespondensi

kearah
serta

harmonisasi

keseragaman

serta

internsional

perlu adanya perubahan kodifikasi klasifikasi dari
yang ada pada saat ini dengan pembidangan pembidangan

Arsitektur,

Sipil,

Elektrikal,

Mekanikal, dan Tata lingkungan dengan kodifikasi
CPC (Central Produk Classification).
Dalam upaya untuk SDM berperan sesuai yang
diharapkan terkait dengan tanggung jawabnya

dapat

perlu adanya bentuk-bentuk pertanggungan seperti

Lembaga

tersedianya professional liability insurance atau

untuk

Nasional.

professional
mendorong

Mempunyai tugas untuk melaksanakan :
Penelitian

assessment

assessment dengan menggunakan kaidah-kaidah

dan

bahwa

peningkatan

pengembangan

jasa

indemnity

dan

kerja

insurance

dengan

sama dengan

lembaga

perasuransian untuk tersedia produk tersebut.

konstruksi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
- Mendirikan

sertifikasi,

registrasi

badan

us aha
- Melakukan akreditasi sertifikasi keahlian dan

Dengan adanya persyaratan setiap badan usaha
konstruksi

harus

jawabteknis

serta

mempunyai
tersedia

penanggung

tenaga

ahli

yang

terampil, profesional dan bersertifikasi yang identik

keterampilan kerja
- Menyelenggarakan

dan

mengembangkan

peran arbitrasi memadai dan perlindungan
ahli di bidangjasa konstruksi.
menerapkan

dengan kompetensi terkendala dengan kesiapan
asosiasi-asosiasi terkait.
Timbulnya asosiasi badan usaha nasional yang

LPJK pembuat regulasi, norma dan standard,
mensosialisasikan,

Ketersediaan SDM

melalui

belum

siap

manajemen

baik

dari

segi

dan

operasinya

disiplin
maupun

asosiasi,
belum
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dipahaminya peran dan tugas asosiasi, peningkatan

pengembangan

kompetensi dan profesionalisasi_ dan penegakan

kepada perencanaan strategis baik dalam bidang

berdampak

manajemen, teknologi, peralatan dan sumber daya

melalui pendidikan dan pelatihan serta pemahaman

manusia karena tidak tersedianya sistim informasi

terhadap tanggung jawab publik, implikasi dari hak

pembangunan

mensertifikasikan anggotanya yang obyektif untuk

pembangunan

kepentingan perlindungan bagi pengguna maupun

swasta, masyarakat

masyarakat.

secara utuh.

advokasi,

dan

yang

pengembangan

etika,

informasi

perusahaan,

Upaya-upaya dilakukan dengan didorong untuk

yang
oleh

Keterpaduan

pengembangan kantor-kantor bersama diseluruh

Bangunan

provinsi maupun bantuan LPJK kepada asosiasi.

melalui

lengkap

pemerintah

Rencana
pusat,daerah,

maupun asing tidak tersedia

UU Jasa

Gedung

perlu

penyempurnaan

Konstruksi

dan

dikembangkan

UU
baik

peraturan-peraturan

Permasalahan lain, disamping jumlah, jenis,

daerah. Penerapan tata cara prosedur membangun,

dan penyebaran yang disebabkan pula adanya

perizinan dan pencatatannya menjadi salah satu

k e sen g aj a an

input ketersediaan informasi.

I

paso k'

dar i

i n s tit u s i

pendidikan/pelatihan dimana supply tenaga/belum
memenuhi standard kebutuhan industri/ sektor

Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan

konstruksi.

Bahwa UU pendidikan yang mengtur gelar-gelar

kerjasama

LPJKN

Akreditasi

akademik dan profesi-profesi, UU Ketenaga Kerjaan

Nasional dan Badan Nasional Sertfikasi profesi

dengan adanya Lembaga Nasional Sertifikasi Profesi

diperlukan

Dan

baik

dengan

dalam

Badan

peningkatan

kurikulum

UU Jasa

Konstruksi

yang

memberikan

berbasis kompetensi maupun tatacara prosedur

kewenangan melalui LPJK dan asosiasi terkait untuk

sertifikasi profesi keahlian dan keterampilan yang

mensertifikasi. Tenaga ahli dan terampil

sesuai dan obyektif.

adanya pemahaman yang sama terhadap bakuan

perlu

kompetensi, assessment sampai dengan tanggung
Standar Kemampuan Keahlian dan Keterampilan
Tuntutan

kearah

produktifitas

UU tentang keprofesian, tentang keinsinyuran

kualitas dan minimasi resiko konstruksi, tuntutan

secara spesifik perlu diadakan sehingga adanya

kearah

kejelasan

kreatifitas

manajemen

peningkatan

jawab profesinya.

dan

inovasi

: Dilaksanakan

teknologi

melalui

dan

penetapan

sudah

pengakuan terhadap profesi. Hal ini
sangat

mendesak

apalagi

kalau

bakuan kompetensi dengan melalui konvensi baik

dibandingkan

dilaksanakan oleh LPJK, asosiasi, kerjasama dengan

semuanya tersedia UU tersebut, sehingga akan

puslat jakon maupun program -program bakuan

lebih memudahkan dalam pembiayaannya. Antara

kompetensi

Kompetensi

yang

dilaksanakan

oleh

institusi

pemerintah dan perguruan tinggi/pemerintah.
diharapkan

juga

mengacu

kepada

lnformasi

Pembangunan

dan

Kebijakan Sistim Pembangunan
Sulitnya

perkembangan

negara-negara lain yang

Kompensasi

terjadi

tidak

memberi

mampu

kesempatan SDM untuk peningkatan kemampuan
juga akan mengurangi motivasi produktivitas dan
profesionalisasi termasuk penerapan etika dan

standard internasional.
Ketersediaan

Dan

kesenjangan,sehingga

Penetapan bakuan kompetensi melalui proses
konvensi

dengan

tanggungjawab.
Sistim renumerasi, billing rate, proses seleksi

jasa

konstruksi

atas

dasar

"low

price" bukan

profesionalisasi

nasional termasuk pengembangan sumber daya

kompetensi, experience, mutu dan track record

manusia tidak terlepas dari faktor-faktor eksternal

mempercepat penurunan kualitas

dan lingkungan.

dihasilkan SDMjasa konstruksi.

Perusahaan konstruksi baik kontraktor dan
konsultan tidak mampu menyusun strategi program
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produk yang

Perlindungan Yang Tidak Tersedia
UU Jasa Konstruksi yang menerapkan sangsi

terhadap kinerja konstruksi yang tertuang dalam

merugikan

masyarakat,

dewan

kehormatan

kontrak baik perusahaan kontraktor maupun

dalam penegakkan etika profesi diasosiasi harus

konsultan masih bersifat 'terbatas'.

didorong untuk berfungsi.

Resiko

terhadap

kegagalan

bangunan

setelah bangunan diserahkan sampai dengan 1 0
tahun

atau

sesuai

menghadapi

kendala

tersedianya

yang

diperjanjikan

dengan

pertanggungan

tidak/belum

asuransi

untuk

maksud terse but.
Kendala tersebut diakibatkan kondisi yang
ada pada kedua sektor industri tersebut, baik
disektor jasa konstruksi maupun di industri
asuransi sendiri.
Disektor jasa konstruksi : belum bakunya
standard kompetensi, sertifikasi sampai dengan
prosedur, proses perizinan dan bangunan.
Belum adanya tolok ukur/baku terhadap
pengertian kegagalan bangunan, baik dari segi
teknis, performance maupun keamanan.
Disektor asuransi

terbentur

pada

sangsi-sangsi melalui
Persaingan Sehat.

assessment resiko-resiko konstruksi sampai
dengan volume kebutuhan jenis asuransi
tersebut terkait dengan minimal resiko.
Upaya-upaya perlu dilakukan oleh masing masing pihak dengan pendekatan model,
pooling sampai dengan perlu segera adanya
penetapan standard dan tolok ukur sekaligus
tersedianya penilai-penilai independent, ahli
untukjustifikasi kegagalan bangunan tersebut.
Dengan tidak adanya perlindungan kepada
SDM konstruksi nasional juga melemahkan daya
saing tenaga-tenaga SDM nasional menghadapi
persaingan-persaingan internasional.

Permasalahan Etika dan Hukum
Tangung jawab profesi makin dituntut untuk
memberikan karyanya yang bermanfaat dan
bertanggungjawab.
etika bisnis penerapan
dengan sangsinya perlu
lingkungan dengan masih
harus segera dihilangkan,

karena kondisi tesebut tidak mendukung
terhadap penghargaan profesi dan cenderung

pelaksanaan

UU

Etika jabatan dan sumpah jabatan harus
benar-benar ditegakkan dan peran kontrol tidak
saja oleh pejabat
masyarakat.

atasan

tetapi

juga

oleh

Pengertian, pemahaman sektor konstruksi
oleh aparat penegak hukum : Polisi, Jaksa,
Hakim, Pengacara, Lembaga-lembaga Arbitrasi
perlu ditingkatkan.

Kompetisi Global dan Daya Saing
Eksistensi dan pengembangan jasa
konstruksi nasional hanya terwujud bila jasa
konstruksi

sistim

pertanggungan yang berjangka tahunan dan
jangka panjang, kemampuan perusahaan dalam

Etika profesi,
penegakan hukum
ditegakkan. Kondisi
adanya suasana KKN

Etika bisnis perlu ditegakkan dengan adanya

nasional

bisa

lebih

kompeten,

profesional, efisien, produktif, berkualitas,
inovatif, bertanggungjawab kepada lingkungan.
Tanggap terhadap tuntutan perkembangan
pasar dan perkembangan teknologi, manajemen
dan efisiensi pengelolaan sumber daya.
Kebutuhan terhadap pengesahan standardstandard internasional dan didalam
pelaksanaannya penggunaan menerapkan
manajemen mutu/150, manajemen keselamatan
dan kesehatan kerja, manajemen lingkungan.
Memperhatikan semua masalah dan
harapan-harapan tersebut hanya dapat
diselesaikan apabila seluruh pihak yang terkait,
seluruh stake holder baik di pemerintah dengan
sektor/departemen pembuat kebijakan dan
pengguna, LPJK, asosiasi, lembaga penelitian
dan pengkajian, lembaga pendidikan dan
pelatihan bersama-sama dan terpadu sesuai
dengan tanggung jawabnya menyusun suatu
kebijakan, strategi dan program.
Tentunya atas dasar prioritas dan tahapan
sehingga perlu duduk bersama, sehingga SDM
jasa konstruksi bukan sebagai penderita tetapi
sebagai pelaku yang berperan dalam
pengembangan jasa konstruksi nasional dan
menyumbang kepada
kesejahteraan nasional.

pembangunan
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