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1. PENDAHULUAN 
 

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI jakarta No 38 tahun 2012 dan Peraturan 

Walikota Bandung No 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau, juga 

peraturan lainnya, bahwa diperlukan gedung-gedung yang sudah bernuansa hijau.    

Green building merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan 

menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya 

secara efisien selama daur hidup bangunan sejak perencanaan, pembangunan, 

operasional, pemeliharaan, renovasi bahkan hingga pembongkaran. 

Di Indonesia, peraturan mengenai Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 

28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU 28/2005), dan juga dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 (PP 36/2005) tentang peraturan pelaksana dari  UU 

28/2005 tentang Bangunan Gedung. Namun baik dalam UU 28/2005 maupun dalam 

PP 36/2005 tidak terdapat ketentuan mengenai konsep green building ini.  

Saat ini, bangunan perlu didesain dengan bangunan hijau (green building) untuk 

mereduksi dampak lingkungan terbangun pada kesehatan manusia dan alam, 

melalui: efisiensi dalam penggunaan energi, air dan sumber daya lain; perlindungan 

kesehatan penghuni dan meningkatkan produktifitas pekerja; mereduksi limbah / 

buangan padat, cair dan gas, mengurangi polusi / pencemaran padat, cair dan 

gas serta mereduksi kerusakan lingkungan. Hal ini sesuai peraturan gubernur DKI 

jakarta no 38 tahun 2011 dan Peraturan Walikota Bandung No 1023 Tahun 2016 serta 

peraturan lainnya. 

Kami dari PT Kairos Sidoh Anugrah termasuk salah satu konsultan green building yang 

terdapat personal-personal yang professional dalam bidangnya (disebut greenship 

profesional atau GP). Salah satu yang ditawarkan adalah perancangan perumahan 

dan konsultansi greenship. Kami juga menawarkan produk AMDAL. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bangunanhijau.com/
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2. PRODUK PT KAIROS SIDOH ANUGRAH 

 
Ada 4 produk yang dapat kami berikan berkenaan dengan tema green building. 

 

Perancangan Gambar Rumah bernuansa Greenship 

Kami melayani desain gedung dan perumahan skala sederhana yang telah 

memenuhi greenship. Untuk menghindari pembagunan ulang dan persyaratan 

peraturan, kami telah memasukkan tenaga ahli greenship professional untuk 

menjaminkan hal tersebut. 

 

Beberapa bangunan yang dibuat antara lain: 

1. Gedung Sekolah 

2. Rumah 

3. Perumahan 

 

Bangunan tersebut akan tersertifikasi Greenship Homes atau Edge sesuai 

kompleksitas bangunan tersebut. 

 

 

Sertifikasi Greenship 

Sertifikasi greenship dari 6 sudut pandang 

1. Lahan dan tanaman (ASD) 

2. Kelistrikan (EEC) 

3. Pengelolaan air (WAC) 

4. Material Gedung (MRC) 

5. Udara dan kenyamanan gedung (IHC) 

6. Manajemen gedung (BEM) 

 

Kami akan menggunakan 6 sudut pandang ini untuk memeriksa apakah betul-betul 

memenuhi standar green building yang benar dan terbaik. 

 

 

Adapun untuk jangkauannya dibagi menjadi 4 
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1. Perencanaan dan konstruksi gedung baru (New Building) 

2. Audit gedung eksisting (Existing Building) 

3. Ruang interior dalam Bangunan (Interior Space) 

4. Tata gedung dan hubungannya (Neigborhood) 

 

AUDIT ENERGI 

Audit Energi adalah salah satu poin dari greenship Existing Building. Dengan 

dilakukannya audit energi akan berujung pada hemat air dan listriknya pada 

gedung. Biasanya sepaket dengan rekomissioning dan retrokomissioning gedung. 

 

AMDAL 

Kami melayani kegiatan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Baik 

Gedung maupun Industri. Adapun untuk gedung, syarat dapat dilakukan sertifikasi 

greenship adalah telah memiliki AMDAL. Kami juga memiliki Tim yang dapat 

menangani proyek AMDAL. AMDAL di sini tidak dibatasi hanya gedung saja. 

 

Layanan Jasa Tenaga Ahli Greenship Professional 

Kami memiliki tenaga ahli bersertifikasi greenship professional secara freelance 

sesuai kebutuhan 

1. Pembicara seminar 

2. Tenaga ahli untuk pendukung konsultansi 

3. Tenaga ahli untuk pendukung konstruksi 

4. Training sebagian struktur organisasi perusahaan agar berwawasan green 

5. Assessment awal untuk sertifikasi greenship  
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3. PENGETAHUAN PRODUK 

 
 

GREENSHIP 

Kategori penilaian greenship untuk Bangunan Eksisting ada 6. 

1. Tepat guna lahan (ASD) 

2. Konservasi dan Efisiensi Energi (EEC) 

3. Konservasi air (WAC) 

4. Sumber dan Daur Ulang Material (MRC) 

5. Kenyamanan dan Kesehatan dalam ruangan (IHC) 

6. Manajemen Lingkungan Bangunan (BEM) 

 

Untuk bangunan eksisting, yang paling diutamakan pertama adalah penggunaan 

sumber energi seperti listrik sebagai konsumsi gedung. Aspek kedua yang 

diutamakan adalah konsumsi air. Yang membedakan antara bangunan baru dan 

bangunan eksisting adalah prioritas ketiga yang lebih memfokuskan pada 

kenyamanan dan kesehatan dalam ruang dibandingkan dengan tepat guna lahan. 

Kami berharap, poin penilaian yang akan Anda klaim juga sesuai dengan 

prioritasnya. 
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Untuk greenship, kami telah menuangkan cukup panjang dalam website 

www.bangunanhijau.com bagian menu greenship. 

 

AUDIT ENERGI 

Pekerjaan Audit Energi dalam rangka Sertifikasi Green Building ini adalah 

menyediakan tenaga ahli profesional yang terakreditasi untuk mencapai sertifikasi 

GREENSHIP dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki agar dapat 

melaksanakan pelayan design review, audit sistem arsitertural di lapangan dan 

memberikan rekomendasi terpadu dengan Tim Mekanikal dan Elektrikal untuk proses 

sertifikasi GREENSHIP. Seorang GP harus menunjukkan pemahaman yang menyeluruh 

tentang praktek green building dengan eligibility, kategori-kategori, rating, penilaian 

kaidah-kaidah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan acuan GREENSHIP. 

Dengan menerapkan konsep green building melalui Sertifikasi GREENSHIP akan 

menghasilkan manfaat antara lain: 

a. Desain yang lebih kompak dan efisien, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi 

komponen bangunan 

b. Efisiensi tinggi dan hemat dalam konsumsi energi listrik dan air 

c. Efektif biaya dalam operasional sehari-hari terutama untuk konsumsi energi dan 

air 

d. Kesehatan fisik dan spiritual yang lebih baik bagi pengguna bangunan 

e. Produktivitas dan kinerja yang meningkat pada pengguna bangunan 

f. Pemeliharaan dan biaya operasional yang rendah dalam jangka panjang 

g. Preferensi pasar yang lebih tinggi, terutama untuk perusahaan-perusahaan 

internasional dan multinasional 

h. Meraih pengakuan internasional sebagai produk unggulan dalam desain dan 

industri konstruksi 

i. Munculnya daya tarik gedung dan kebanggaan, baik bagi karyawan, pemilik, 

maupun konsumen / klien karena mereka bekerja pada perusahaan yang 

memperhatikan lingkungan 

j. Pertumbuhan sikap ramah lingkungan pada pengguna bangunan, yang akan 

diteruskan untuk merubah perilaku dalam rumah tangga masing-masing dan 

menciptakan efek pengganda. 

 

http://www.bangunanhijau.com/
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Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran paradigma dalam proses 

desain bangunan bahkan memang atas permintaan pemilik bangunan agar 

gedung yang dibangun sesedikit mungkin memberikan dampak lingkungan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, tim desain atau retrofit bangunan harus berinovasi dan 

berkolaborasi dengan cara dan teknologi yang mutakhir. Kami sebagai tim GP 

memastikan bahwa tim kami akan memberikan peran penting dalam tim untuk 

mewujudkan, membantu dan mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan 

perencana, arsitek, interior designer, manajemen konstruksi, dan kontraktor dengan 

mengimplementasikan Green Building melalui proses dan metodologi Desain 

Integratif. 

 

1. Prosedur yaitu Inisiasi kegiatan audit, penyiapan/preparasi pelaksanaan audit, 

pelaksanaan audit, evaluasi dan Pelaporan. 

 

2. Teknis Pelaksanaan Kegiatan 

Fokus operasi Audit energi mencakup mesin, manusia, metode, material, dan 

mother nature. Secara garis besar teknis pelaksanaan kegiatan audit energi di 

sektor gedung adalah sebagai berikut : 

  Survei Awal Industri : untuk mendapatkan data awal, penyampaian 

technical message dan rencana kerja ke industri yang akan diaudit. 

 Melakukan Pengkajian Energi 

a. Identifikasi budaya hemat energi dan upaya-upaya konservasi energy 

melalui wawancara guna mengevaluasi penghematan energi yang 

telah dilakukan oleh industri. 

b. Pengumpulan data : untuk mengetahui kondisi performa peralatan 

pengguna energi dan teknologi yang digunakan serta kondisi operasi 

proses pada masing-masing peralatan pengguna energi.  

i. Pengumpulan Data Sekunder  

 Informasi mengenai data-data kegiatan modifikasi yang pernah 

dilakukan, baik dalam rangka peningkatan efisiensi, reliabilitas, kapasitas 

maupun konservasi energi; 



 

 

11 

 Pasokan dan distribusi penggunaan energy (Energi Reference and Energi 

Balance) untuk keseluruhan plant dan masing-masing proses/peralatan 

utama. 

 Profil konsumsi energy (Data histories penggunaan energi ) 

Pengumpulan Data Primer : melalui survei dan pengukuran lapangan, 

wawancara, angket 

3. Analisis Data dan Peluang Penghematan Energi  

Untuk mengetahui besarnya potensi penghematan energi dan menyusun 

rekomendasi langkah-Iangkah penghematan energi Kegiatan analisis data 

meliputi: 

a. Analisis sumber energi dan konsumsi energy pada peralatan pengguna 

energi; 

b. Menganalisis performance dan efisiensi peralatan pengguna dan 

penghasil energi; 

c. Menentukan benchmark intensitas energi; 

d. Identifikasi potensi konservasi energi guna mengetahui tingkat efisiensi 

peralatan pengguna energi; 

e. Menganalisis secara teknik dan ekonomi untuk mengetahui kelayakan 

potensi konservasi energi; 

f. Rekomendasi langkah-langkah implementasi potensi / peluang konservasi 

energi disusun berdasarkan skala prioritas biaya implementasi (no cost / 

low cost, medium cos, dan high cost). 

4. Diskusi : memaparkan dan membahas hasil-hasil audit energy beserta 

rekomendasinya dengan pihak industri dan pihak-pihak yang berkepentingan 

lainnya. 

5. Menyusun Laporan 
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Tahap 1

Inisiasi

Pilih Auditor

Tentukan lingkup 

kerja audit

Penyampaian awal 

kepada pengelola 

gedung

Kunjungan pre-

audit 

Tahap 2

Preparasi

Merencanakan 

jadwal dan teknis 

audit

Pengumpulan 

data(sekunder) 

dan informasi

Pengolahan data 

dan analisa awal

Menyimpulkan 

apakah audit bisa 

dilakukan atau 

tidak

Pengamatan awal 

seluruh gedung

Tahap 3

Pelaksanaan

Pengumpulan 

data(histori dan 

pengukuran) dan 

informasi 

Pengumpulan 

data(histori dan 

pengukuran) dan 

informasi 

Identifikasi, 

evaluasi, dan 

analisis awal 

peluang 

penghematan 

energi(PPE)

Presentasi akhir 

dan diskusi 

dengan tim 

pendamping 

gedung

Tahap 4

Laporan

Evaluasi dan 

analisis PPE 

Menyusun 

rekomendasi

Penyusunan Draft 

Laporan Audit

Presentasi dan 

diskusi dengan tim 

pendamping 

gedung

Penyusunan  

Laporan Akhir 

Audit

Tindak Lanjut/

Implementasi

 

Gambar 1. Diagram alir pelaksanaan audit energi 

AMDAL 

AMDAL merupakan salah satu tahapan awal yang sangat penting dalam proses 

pembangunan khususnya pada green building. AMDAL merupakan kajian 

mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Iingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 

kegiatan. 

 

AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari 

suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan 

apakah suatu kegiatan/proyek Iayak atau tidak Iayak Iingkungan. Kajian dampak 
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positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, 

kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosialbudaya dan kesehatan masyarakat. 

 

Suatu rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak Iayak Iingkungan, jika berdasarkan 

hasil kajian AMDAL, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi 

oleh teknologi yang tersedia. Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk 

menanggulangi dampak negatif Iebih besar daripada manfaat dari dampak positif 

yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan - tersebut dinyatakan tidak Iayak 

Iingkungan. Suatu rencana kegiatan yang diputuskan tidak Iayak Iingkungan tidak 

dapat dilanjutkan pembangunannya. Untuk dokumen awal berisi ruang lingkup serta 

kedalaman kajian AMDAL dibuatlah Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan 

Hidup (KA-AMDAL). Setelah itu terdapat beberapa dokumen berikut. 

1. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 

2. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 

3. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) 

4. Dokumen Ringkasan Eksekutif 
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4. PENAWARAN SOLUSI GREENSHIP EXISTING BUILDING 

 
 

BENEFIT 

Benefit yang akan didapat diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Menaikkan valuasi properti bangunan 

2. Menaikkan branding untuk menghadapi tantangan bisnis era digital 

 Meningkatkan pengunjung agar mau ke gedung merasakan yang telah 

tersertifikasi greenship 

3. Dapat menghemat listrik, air dari sistem air hujan, fitur hemat air, dan sistem 

daur ulang. Berpengaruh pada biaya operasional. 

 Untuk new building, diperkirakan tambahan investasi 6% dari harga proyek 

dengan BEP sekitar 4 tahun. Adapun new existing building, diperkirakan 

tambahan investasi hingga 10% dari harga proyek dengan BEP sekitar 4-6 

tahun.  

4. Kenyamanan dan kesehatan mall akan lebih terasa dan termaintenansi 

5. Berpartisipasi dalam mengurangi dampak pemanasan global 

PROSEDUR 
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Gambar di atas merupakan prosedur umum pembandingan antara gedung 

baru dan gedung eksisting. Berikut ini disajikan prosedur umum yang lebih 

detail dalam melakukan sertifikasi greenship existing building. 
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Berikut ini disajikan syarat awal dalam melakukan greenship existing building. 

 

Prosedur selanjutnya adalah pre-assessment, audit energi, dan final 

assessment untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan target. 

 

BIAYA SERTIFIKASI 

Biaya sertifikasi yang dilakukan oleh PT Sertifikasi Bangunan Hijau adalah 

sebagai berikut. 
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Biaya sertifikasi dari PT SBH di atas bergantung pada total luasan gedung 

(GFA). Biaya di atas belum termasuk biaya di pekerjaan pihak ketiga di luar 

PT SBH seperti pre-assessment, assessment greenship, Amdal, audit energi, 

ataupun pekerjaan lainnya.  

 

AWARD DAN PENILAIAN 

Award dari greenship existing building dibagi 4: platinum, gold, silver, dan 

bronze. Secara umum, semakin tinggi award, semakin tinggi biaya yang 

diperlukan untuk peningkatan performansi gedung. 

 

 

 

Nilai minimal yang tertera di setiap award yakni platinum (minimal 86), gold 

(minimal 67), silver (minimal 54), dan bronze (minimal 41) mengikuti rating tools 

yang telah kami lampirkan pada bagian akhir proposal.  
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5. PORTOFOLIO GREEN BUILDING 

 
Berikut ini disajikan beberapa contoh portofolio. 

1. Sebagai Asisten konsultan M&E Danida Project di DJEBTKE - 

Kementerian EDSM 

 

 

2. Sebagai Asisten Asesor Greenship Proyek  Green Buildning BCA Tower 

– Grand Indonesia. 
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3. Sebagai asisten Konsultan Greenship Professional dan Testing 

Commissioning untuk Proyek ITSB (Institute Technology and Science 

Bandung) Campus. 
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4. Sebagai Asisten Konsultan Greenship Professional dan Testing 

Commissioning untuk proyek Graha Kirana Megah (GKM). 

 

5. Sebagai Asisten Konsultan Greenship Professional dan Testing 

Commissioning untuk proyek Prsasetya Mulya Business School 

 

6. Sebagai Asisten Konsultan Greenship Professional dan Testing 

Commissioning untuk proyek Central Office Pan Brothers 
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