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Simak juga berita Seminar Internasional “Humane Entrepreneurship Facing Industry 4.0” yang diselenggarakan Prodi 

Administrasi Bisnis Unpar, Wajah Nusantara 2019 dari Listra Unpar, dan berbagai artikel menarik lainnya yang dapat menjadi 

inspirasi bagi kita semua. Selamat membaca!Selamat membaca!

Pembaca yang terkasih, 

Kemeriahan pesta demokrasi telah usai dan inilah saatnya bagi kita untuk kembali fokus menata 

pembangunan Indonesia. Bappenas telah mengeluarkan dokumen laporan kajian Pembangunan 

Rendah Karbon (PRK) Indonesia yang siap diterapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pembangunan Rendah Karbon perlu dilakukan demi 

mendukung pembangunan berkelanjutan dan memastikan pertumbuhan Indonesia tetap terjadi. 

Salah satu cara untuk mendukung Pembangunan Rendah Karbon ini adalah dengan Program Jalan 

Hijau dan desain arsitektur dengan prinsip efisiensi penggunaan energi dan material untuk 

mempertahankan sumber daya alam.
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Ki ta  membicarakan bagaimana budaya Sunda 
mengan�sipasi dan menangani hal-hal tak terduga dan 
tak teratasi oleh manusia. Ruatan merupakan bentuk 

upacara an�sipasi dan menangani hal-hal tersebut. Selain 
Ruatan, masih ada 'teknik' atau 'jalan' lain untuk berhadap-
hadapan dengan hal-hal yang tak diinginkan, tak terduga, tak 
teratasi. Hal-hal itu biasanya berkaitan dengan sakit-penyakit. 
Jalan lain itu ialah menggunakan jimat dan mengucapkan 
jampé (jampi atau mantra). 

Religiositas-mis�k figur

Haji Hasan menempatkan kemampuan figur pemberi jampé 
dengan kualitas menjalani hidup rohani sebagai seorang 
Muslim atau religiositas Islamnya. Religiositas figur ini menjadi 
kentara dalam prak�k mengamalkan “saerat (syarikat), tarikat, 
maripat, dan hakikat” (2010:163). Keempat 'tahapan' tersebut 
termasuk dalam Tasawuf, atau tahapan mis�k dalam Islam 
(bdk. Mulder 2005:50dst). Orang pada umumnya kemudian 
dapat melihat kualitas pengungkapan kerohanian-mis�k figur 
tersebut. Bahkan figur tersebut baik secara langsung maupun 
�dak dapat ngabeatkeun atau mengajarkan kualitas 
kerohanian-mis�knya tersebut. Termasuk dalam pengajaran 
tersebut, figur ini dapat mengajarkan jampi melalui prak�k 
hidup mis�k-Islami.

Haji Hasan Mustapa berkali-kali mengulang pernyataan 
tentang jampé. Ia menyatakan, “Bukan untuk kemanjuran 
obat, tapi untuk kemanjuran jampi, yang mempunyai doa atau 
jampi.” (2010:161). Budayawan dan rohaniwan Sunda ini 
menambahkan, “Adat kebiasaan seper� itu adalah 
kepercayaan kepada kemujaraban jampi, bukan kemujaraban 
yang diberikan oleh orang yang menjampi” (Ibid.).  Bisa pula, 
jampé diberikan bersama dengan benda-benda tertentu. Haji 
Hasan menekankan, “itu juga bukan kemujaraban yang 
didapat dari benda itu, tapi kemujaraban jampi orang yang 
memberikannya.” (2010:162).

Tiga pernyataan tersebut, secara tersirat menunjukkan bahwa 
bukanlah jampé atau mantra itu saja yang menyembuhkan. 
Figur yang menyatakan langsung kepada orang yang 
membutuhkan; atau figur menyatakan mantra kepada benda-
benda yang akan diberikan kepada orang membutuhkan juga 
memegang peran pen�ng (2010:162). Bahkan Haji Hasan 
menyatakan bahwa pihak yang membutuhkan bisa 
menyatakan bahwa figur pengucap jampé sebagai orang 
memiliki kesak�an tertentu. Tentu saja, figur itu 'mengalami' 
kesak�an bukan karena ia mengejar tujuan tersebut. 

Memang prak�k mengucapkan jampé untuk orang yang 
membutuhkan atau kepada benda tertentu mau �dak mau 
mengandung unsur takhayul, demikian Haji Hasan (2010:160). 
Tetapi, yang lebih pen�ng dari perkara tersebut, prak�k 
memberi dan menerima jampé mengandaikan 'kepercayaan', 
seper� sudah disampaikan Haji Hasan dalam ku�pan di atas. 

Haji Hasan menegaskan kemampuan yang �mbul dari 
kedalaman religiositas-mis�k tersebut dengan pernyataan, 
“Adapun yang disebut manusia 'kuat imannya' yaitu yang bisa 
berdiri dalam pembagian yang empat” (2010:162). 
Pernyataan Haji Hasan tentu saja menggemakan rasa 
persatuan mis�s yang dialami dan dihaya� melalui ajaran 
Tasawuf dan keba�nan Jawa pada umumnya. 'Rasa persatuan 
mis�k' yang dimaksud tersirat dalam ungkapan 'opat kalima 
pancer' atau 'jampé opat kalima pancer'. Ungkapan tersebut 
mengungkapkan kedalaman penghayatan iman yang 
kemudian memengaruhi kemampuan menangani hal-hal yang 
tak teratasi akal pikiran manusia (bdk. Ayu Utami 2019:bab 5). 

Haji Hasan Mustapa menda�ar sejumlah jampé yang sering 
diminta Orang Sunda atau diberikan oleh ajengan, pandita, 
kiai, sang Figur, kepada mereka yang membutuhkan. Jampé 
pada umumnya diminta atau diberikan untuk menyembuhkan 
sakit-penyakit. Terutama jampé 'digunakan' untuk mengoba� 
penyakit yang tak teratasi pengobatan biasa (dengan obat 
herbal, atau obat-obatan modern; lih. 2010:161). 

Jenis-jenis jampé

Selain untuk mengatasi sakit-penyakit, jampé juga digunakan 
untuk mengan�sipasi sebuah perjalanan, memberi 
perlindungan pada peziarah atau musafir. Jampé berguna juga 
untuk menjadi 'bekal' dalam melakukan pekerjaan atau niatan 
tertentu; misalnya petani, pedagang, pelajar (Mustapa 
2010:162). Orang yang bernazar, musafir, petani, pedagang, 
pelajar akan menjadikan jampé sebagai pegangan untuk 
mengatasi kesulitan dan mencapai cita-cita, keinginan yang 
didamba.

Aspek kepercayaan ini secara 
�dak langsung terungkap dalam 
pernyataan budayawan dan 
rohaniwan Sunda ini tentang 
kedalaman hidup mis�k figur. 
Penghayatan 'rasa-persatuan' 
sang figur dengan Tuhan Yang 
M a h a k u a s a  s e c a r a  � d a k 
l a n g s u n g  m e m e n g a r u h i 
kemampuan figur tersebut 
berkata-kata dan ber�ndak 
untuk mengatasi hal-hal yang tak 
teratasi atau tak tertangani akal 
pikiran manusia. Kemampuan figur tersebut kemudian 
menjadi perantara (axis mundi) bagi sesamanya, orang-orang 
yang membutuhkan penanganan hal-hal yang tak teratasi. 
Realisasi kepercayaan figur pada Tuhan yang Mahakuasa inilah 
yang mendorong orang untuk percaya pula pada 'kemampuan' 
sang figur untuk memberi solusi pada hal-hal yang tak 
tertangani (bdk. Mulder 2005:55). 
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Sejak itu pula, kata menjadi bagian pen�ng dari prak�k 
penaklukan alam, termasuk wilayah alam yang tak terduga dan 
tak teratasi manusia. Pandangan tersebut menimbulkan 
prak�k magis. Pada tahap magis inilah, mantra merupakan 
�ruan ungkapan Yang Mahakuasa untuk menguasai dan 
menaklukkan alam semesta. Pada tahapan seper� inilah, 
mantra atau jampé merupakan cara manusia untuk 
mempunyai kuasa dan kontrol atas dirinya sendiri, masyarakat, 
dan alam. Van Perseun (1988/2016) kemudian menyebut 
proses kontrol manusia melalui ini sebagai tahap mis�s. Van 
Peursen memang berargumen bahwa pada tahap ini manusia 
berusaha mengambil alih kekuasaan Yang Mahakuasa untuk 
mengendalikan dirinya, masyarakat dan alam. Dengan kata 
lain, manusia berusaha meniru kemampuan Ilahi yang hadir 
dalam bunyi-bunyian yang aneh dan dahsyat demi 
menghadapi dan menyelesaikan hal-hal yang tak teratasi oleh 
akal pikiran biasa. 

Jampé bukan sekadar kata-kata

A d a k a l a n y a  u n t u k 
kepen�ngan khusus, 
jampé dapat diberikan. 
M i s a l n y a ,  j a m p é 
ka � m b u l a n  d i p a k a i 
untuk penghargaan dari 
o r a n g  l a i n ;  j a m p é 
peleumpeuhan  untuk 
m e m b u a t  m u s u h 
lumpuh tak berdaya; 
jampé piléngkétan untuk 
membuat musuh panik 
dan tak berdaya; jampé 
pibungkeman membuat 
l a w a n  � d a k  d a p a t 
berbicara  pada saat 

sidang sengketa; jampé halimunan agar orang yang membenci 
�dak dapat melihat; jampé kinasihan untuk mendapatkan 
cinta dari orang yang disukai (Mustapa 2010:164). 

Diskusi tentang jampé bisa menggunakan sudut pandang 
filsafat bahasa. Kajian filosofis atas bahasa menilik bagaimana 
'kata' muncul dalam khazanah hidup manusia. Ernst Cassirer 
(1954) mengu�p teori onomatopoe�k, yakni kata merupakan 
�ruan bunyi-bunyian. Pada gilirannya �ruan terhadap bunyi 
tersebut dianggap bernuansa magis karena berkaitan dengan 
bunyi-bunyian di alam semesta yang dahsyat dan tak 
dimenger� akal pikiran manusia. Bebunyian tersebut dianggap 
'ekspresi  Yang Mahakuasa untuk mengontrol  dan 
mengendalikan alam, termasuk manusia. 

Para manusia berpikir menganggap jika manusia menguasai 
bunyi-bunyian dalam bentuk 'kata'. Dengan kata-yang-meniru-
kuasa-ilahi itulah, manusia mulai berupaya mengendalikan 
dan mengontrol dan mengendalikan alam semesta. Sejak 
itulah kata merupakan ungkapan rasionalitas manusia untuk 
mengelola dan menata alam. 

Penjelasan tentang awal mula kata di atas berangkat dari 
wawasan antropologis dan menempatkan manusia sebagai 
pusat alam semesta, atau antroposentris. Jika kita keluar dari 

Jampé: 'rasa' atau kesadaran-mis�k

Pada ��k pemahaman kesadaran rasa inilah, jajampé dalam 
tradisi Sunda dan tradisi kedaerahan lainnya, bukan lagi 
sekadar kata atau kalimat 'sak�. Jampé adalah 'sarana' dan 
'cara' 'Rasa' untuk menyelesaikan yang tak teratasi dalam 
hidup manusia.*** 

Parang Ja� & Ayu Utami (ed.),  Anatomi Rasa, (Jakarta: KPG, 2019).

Pemahaman ini mengarahkan kita pada peran 'Rasa' dalam diri 
manusia. Maksudnya, dalam diri manusia, 'Rasa' mencakup 
aspek kesadaran, indrawi, naluri, emosi, dan intuisi (bdk. Ayu 
Utami 2019). 'Rasa' yang dimaksud adalah kesadaran-mis�k 
yang menghubungkan manusia sebagai diri-yang-tak-terpisah 
dari alam. 'Rasa' sebagai diri-tak-terpisah-dari alam ini 
diungkap Haji Hasan, “kuat imannya yaitu yang bisa berdiri di 
dalam pembagian yang empat”. Pernyataan ini sebenarnya 
mengungkapkan kesadaran-mis�k “opat kalima pancer”. 
Kesadaran mis�k atau 'Rasa' tersebut menempatkan diri 
sebagai pusat (kalima pancer) yang merelasikan diri secara 
simultan dengan keempat arah mata angin (opat). Mata angin 
sendiri merupakan simbol dari alam semesta yang 
membungkus manusia. 

wawasan antropologis dan paradigma antroposentris, dan 
bergerak menuju paradigma ekosentris, kita akan menemukan 
penjelasan alterna�f. Paradigma ekosentris menempatkan 
manusia untuk menghaya� bahwa dirinya adalah bagian tak 
terpisahkan dari alam semesta. Manusia bukan semata-mata 
makhluk unggul yang menjadi pusat yang mandiri, berkuasa 
karena rasionalitasnya atas alam. Manusia memang memiliki 
kelebihan karena akal budinya. Tetapi akal budinya justru 
menjadi 'jalan' untuk menghubungkan dirinya sebagai bagian-
tak-terpisahkan dari alam semesta.

Dalam pemahaman ekosentris inilah kita dapat memahami 
jampé sebagai upaya manusia untuk selalu menginteraksikan 
dirinya dengan alam semesta sedemikian rupa sehingga ia 
menjadi bagian dari hal-hal yang tak terduga dan tak teratasi 
tersebut. Ungkapan 'sembuh', 'selamat', 'berhasil' saat 
menggunakan jampé menunjukkan bahwa persoalan yang 
dihadapi manusia 'selesai' dalam 'penyatuan diri tersebut'. 
Jampé, dalam hal ini, menyiratkan 'Rasa' atau kesadaran mis�k 
untuk mengamini dan mengalami penyatuan itu. Secara 
nega�f bisa dinyatakan bahwa 'Rasa' membuat manusia �dak 
memisahkan diri sebagai bagian-tak-terpisah. Pemisahan diri 
dari alam itulah yang membuat manusia berhadapan dengan 
hal-hal yang tak teratasi dan tak tertangani dalam hidupnya. 
Singkatnya pemisahan diri itu menghasilkan berbagai 
persoalan hidup yang tak teratasi dan tak tertangani. 

Referensi:
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K e � k a  r a d i a s i  m a t a h a r i 
mencapai  atmosfer  bumi, 
s e b a g i a n  p a n a s  a k a n 
dipantulkan dalam bentuk sinar 
infra merah ② dan sebagian lagi 
a k a n  d i t e r u s k a n  u n t u k 
menghangatkan permukaan 
bumi ①. Permukaan bumi akan 
memantulkan kembali panas 
tersebut ③  dan sebagian 
diserap oleh gas rumah kaca④. 
Proses itulah yang mencegah 
terlepasnya panas matahari ke 
luar angkasa.

Pembangunan yang berdasar pada keuntungan 
ekonomi, tanpa menghiraukan dampak ekologis 
terbuk� menyebabkan emisi gas rumah kaca yang 

�nggi. Fenomena ini menjadi salah satu penyebab 
penyimpangan iklim. Oleh karena itu, konsep Low-Carbon 
Economy (LCE) menjadi fokus pen�ng dalam kerangka kerja 
pengendalian penyimpangan iklim. Menurut Youngshung Cho 
dari Korean University, LCE atau green growth dapat diar�kan 
sebagai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable 
growth) yang dapat menekan polusi dan produksi gas rumah 
kaca. Pengurangan emisi gas rumah kaca dapat dicapai melalui 
pembangunan hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan 
dengan cara mengurangi penggunaan sumber daya alam yang 
�dak terbaharui secara proporsional. 

Gas rumah kaca

Latar belakang

Gas-gas rumah kaca adalah 
b e b e ra p a  j e n i s  ga s  y a n g 

Sebagian dari  panas akan 
kembali ke permukaan bumi 
sehingga bumi tetap hangat dan 
nyaman untuk di�nggali oleh 
s e l u r u h  m a h l u k  h i d u p  d i 
dalamnya.

Mengapa planet bumi dapat tetap hangat di tengah-tengah 
ruang angkasa yang dingin? Temperatur bumi tetap hangat 
karena efek rumah kaca.

terperangkap di atmosfer dan 
berfungsi seper� atap rumah kaca 
yang mampu meneruskan radiasi 
gelombang panjang matahari, 
n a m u n  m e n a h a n  r a d i a s i 
inframerah yang diemisikan oleh 
permukaan bumi.

Sumber gas-gas rumah kaca 
tersebut terbagi menjadi dua 
yaitu alami dan akibat ak�vitas 
manusia. Gas rumah kaca yang  
terjadi  secara alami adalah  
ka r b o n d i o ks i d a  / CO ₂   d a n  
methane / CH₄. Sedangkan  gas  yang  dihasilkan  akibat  
ak�vitas manusia  antara  lain CO₂ dari proses pembakaran 
bahan bakar fosil (batu bara, minyak bumi, dan gas alam), 
penebangan hutan yang ekstrem, kendaraan bermotor, 
pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan; nitrous 
oksida/N₂O dari ak�vitas pertanian dan industri; serta CFC, 
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emisi gas rumah kaca. 
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Saat ini sedang diteli� pengaruh efek umpan balik dari 
berdasarkan peneli�an European Union, peningkatan suhu 
maksimum yang bisa diterima bumi akibat pemanasan global 
yaitu 2°C. Bila �dak dian�sipasi maka suhu rata-rata bumi akan 
naik 2°C pada tahun 2050 dan pada tahun 2070 akan naik 3°C. 
Akibatnya seluruh es di kutub mencair, suhu lautan menjadi 
lebih hangat dan 25% spesies di bumi akan punah.

Pemanasan global dan dampaknya

Terjadi saat meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer akibat 
dari ak�vitas manusia yang melampaui kemampuan lapisan 
atmosfer dalam menetralkan kadar CO₂, juga tumbuhan-
tumbuhan serta laut untuk mengabsorbsinya. Hal ini yang 
menyebabkan terjadinya peningkatan kadar CO₂ dari 280 ppm 
menjadi 380 ppm dalam 150 tahun terakhir.

Bertambahnya jumlah gas rumah kaca di atmosfer 
menyebabkan energi panas yang seharusnya dilepas ke luar 
atmosfer bumi menjadi terperangkap, kemudian dipantulkan 
kembali ke permukaan bumi, menyebabkan peningkatan suhu 
rata-rata di lapisan bawah atmosfer, laut dan temperatur 
permukaan bumi menjadi lebih panas.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada dekade sekarang 
oini telah terjadi kenaikan rata-rata suhu udara antara 0,3-0,6 C. 

Bila emisi gas rumah kaca terus meningkat dengan laju 
peningkatan seper� sekarang, maka diperkirakan pada tahun 

o2030 rata-rata kenaikan suhu udara akan berkisar antara 3-5 C 
dan menyebabkan perubahan iklim secara global.

Pembangunan gedung dan pemanasan global

Hal ini berawal dari masa revolusi industri (1800-1900), di 
mana tampilan arsitektur dunia didominasi oleh arsitektur 
modern dengan paham internasional style. Perkembangan 
teknologi bahan, struktur, sistem u�litas, dan bangunan yang 
diproduksi secara massal menggunakan energi berlebihan dan 
�dak peduli material yang digunakan terbarukan atau �dak. 
Efek rumah kaca meningkat karena penggunaan material 
nonramah lingkungan. Padahal dalam perancangan bangunan 
sangat diperlukan keselarasan dengan alam, karena secara 
global bangunan diperkirakan menggunakan 50% sumber 

Pembangunan gedung memberikan kontribusi terbesar 
terhadap pemanasan global. Data dari ASEAN Center for 
Energy (ACE), 48% pemanasan global dihasilkan oleh 
bangunan, melebihi yang dihasilkan oleh industri (25%) dan 
transportasi (27%). Sementara itu, hasil studi konsultan energi 
Inggris, Max Fordam, menyatakan bahwa bangunan 
mengonsumsi 50% total konsumsi minyak nasional di negara-
negara maju untuk energi listrik, sementara di Indonesia 
berkisar antara 36-45%.

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca memengaruhi variasi 
suhu udara, sehingga suhu global cenderung meningkat, 
terjadi peningkatan permukaan laut karena mencairnya es di 
kutub. Juga memengaruhi variasi curah hujan, yang 
mengakibatkan banjir dan kekeringan, iklim mulai �dak stabil. 
Selain itu, terjadi peningkatan radiasi gelombang panjang, 
gangguan ekologis, perubahan struktur sosial dan poli�k.

hydrofluorocarbons/HFCs, perfluorocarbons/PFCs dan sulfur 
heksafluorida/SF₆ dari proses industri dan konsumen.

Maraknya pembangunan juga menyebabkan berkurangnya 
ruang terbuka hijau sebagai sumber penyerap gas CO₂. 
Padahal sebatang pohon bisa menyerap 1 ton CO₂ selama 
hidupnya. Dapat dibayangkan berapa ribu ton yang bisa 
diserap dalam 100 meter persegi lahan. Kota miskin ruang 
terbuka, miskin vegetasi penyerap CO₂. Kota karena terlalu 
banyak pengerasan aspal dan beton, memunculkan fenomena 
urban heat islands. Kota berperilaku seper� pulau yang 
memancarkan panas di tengah hamparan lahan yang lebih 
dingin. Kenaikan suhu kota dan kenaikan suhu lingkungan 
menyulitkan bangunan dapat nyaman tanpa pengkondisian 
udara/AC. Kota atau perumahan �dak menyediakan trotoar 
atau jalur khusus sepeda, menyebabkan warga kota 
menggunakan kendaraan bermotor sekali pun untuk 
menempuh jarak pendek. Transportasi kota dipada� oleh 
kendaraan pribadi, membuat kota boros energi dan 
mengemisi banyak CO₂. Selama proses pembangunan 
terutama gedung ber�ngkat terjadi pelepasan CO₂ ke udara. 
Terlebih lagi, semen sebagai bahan utama bangunan, selama 
proses pembuatannya banyak menyerap energi dan 
mengeluarkan gas CO₂ ke udara. 

daya alam, 40% energi, 16% air dan mengeluarkan emisi CO₂ 
sebanyak 45% dari emisi yang ada. Sebagai contoh, 38% dari 
total jumlah CO₂ di US berasal dari bangunan, yaitu 21% dari 
perumahan dan 17% dari penggunaan komersial. 

Solusi melalui desain pasif untuk pembangunan rendah 
karbon

Pada umumnya, fasad bangunan �nggi dirancang dengan 
menggunakan material kaca yang cenderung tertutup rapat 
untuk mencegah �upan angin yang keras, khususnya pada 
lantai atas sehingga menyebabkan suhu udara di dalam 
ruangan menjadi panas. Solusi yang dilakukan adalah 
menggunakan pendingin ruangan/AC. Padahal, pendingin 
ruangan  yang  memakai bahan  pendingin/refrigen dari CFC 
(chloroflu-orocarbon)   dapat   me-nyebabkan penipisan 
lapisan ozon di atmosfer. Selain penggunaan AC untuk 
memperoleh kenyamanan termal, juga digunakan lampu 
boros energi untuk memperoleh kenyamanan visual dalam 
bekerja. Penemuan elevator sebagai penggan� tangga dan 
berbagai peralatan mekanikal dan elektrikal lainnya membuat 
manusia menjadi terbiasa dan tanpa sadar menggunakan 
energi berlebihan. Padahal untuk mencapai kenyamanan 
termal maupun visual dalam bangunan, kondisi lingkungan 
internal (temperatur, kelembaban, �ngkat iluminasi) dapat 
diatur tanpa ataupun dengan menggunakan peralatan 
teknologi mekanikal elektrikal yang menggunakan energi dari 
sumber yang dapat diperbarui, seper� matahari, angin dan air.

Dengan strategi desain pasif, bangunan dapat memodifikasi 
iklim luar yang �dak nyaman menjadi iklim ruang yang nyaman 
tanpa banyak mengonsumsi energi listrik. Desain arsitektur ini 
sadar betul akan potensi iklim sekitar, seper� matahari dan 
angin, serta pohon dan potensi tapak lainnya yang dapat 

Perusakan ekologi terjadi dimulai sejak tahap konstruksi, 
penggunaan material secara ilegal hingga selama masa 
operasional, bangunan memproduksi karbon dan limbah yang 
terabaikan dalam manajemen pemeliharaannya.
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· Konsep 7R+, yaitu reduce (tak banyak material yang 
terbuang), reuse (gunakan kembali dalam bentuk lain), 
recycle (diolah menjadi bentuk lain), recovery (mengambil 
yang masih berguna), replace (menggan� bahan sekali 
pakai dengan yang bisa dipakai ulang), reloca�on (tempat 
sampah yang mudah diambil dan dikembalikan petugas), 
responsible (tanggung jawab dari semua pihak), dan renew 
(dapat dibaharui).

· Memanfaatkan potensi energi terbarukan seper� energi 
angin, cahaya matahari dan air untuk menghasilkan energi 
listrik bagi rumah tangga dan bangunan lainnya secara 
independen.

· Memanfaatkan material baru hasil inovasi ataupun material 
terbarukan yang cepat diproduksi, murah dan terbuka 
terhadap inovasi, misalnya bambu. 

5. Dalam manajemen limbah

· Memanfaatkan material bekas yang masih bisa digunakan, 
misalnya sisa bongkaran bangunan lama.

· Menggunakan material yang masih berlimpah ataupun yang 
jarang ditemui seper� kayu dengan sebaik-baiknya.

· Membuat sistem pengolahan limbah domes�k seper� air 
kotor (black/grey water) yang mandiri dan �dak 
membebani sistem aliran air kota.

· Cara-cara inova�f yang patut dicoba seper� membuat 
sistem dekomposisi limbah organik agar terurai secara 
alami dalam lahan, membuat kemasan yang biasa menjadi 
limbah atau sampah domes�k dari bahan-bahan yang 
dapat  d idaur  u lang atau dapat  dengan mudah 
terdekomposisi secara alami.

Suppose that climate change is not real and all we do is 
adopt green technologies, which our economy and our 

technology is perfectly capable of. Then all we've done is 
given our kids a cleaner world (John McCain)

Pembangunan rendah karbon versi GBCI

4. Dalam penggunaan teknologi dan material baru

Dalam mencapai arsitektur yang lebih hijau untuk kondisi 
dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang, Green Building 
Council Indonesia (GBCI) sebagai sebuah lembaga ra�ng 
menyusun seperangkat penilaian untuk menentukan apakah 
suatu bangunan dapat dinyatakan layak berser�fikat 
“bangunan hijau” atau belum. Terbagi menjadi 6 kriteria, yaitu: 
Tepat Guna Lahan, Efisiensi dan Konservasi Energi, Konservasi 
Air, Sumber dan Siklus Material, Kesehatan dan Kenyamanan 

· Desain dengan ruang-ruang yang terbuka ke arah taman 
dengan fleksibilitas buka-tutup untuk mengintegrasikan 
ruang luar dan ruang dalam sehingga berkesan lebih luas. 

· Memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan alami 
secara maksimal pada siang hari.

· Memanfaatkan material sisa sehingga �dak membuang 
material, misalnya kayu sisa bekis�ng dapat digunakan 
untuk bagian dari bangunan.

· Potensi hijau tumbuhan dalam lahan dapat dimaksimalkan 
dengan pembuatan taman atap/roof garden.

· Memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan alami 
secara maksimal pada siang hari.

· Memanfaatkan penghawaan alami dengan menggunakan 
ven�lasi melalui bukaan yang memadai, penghawaan 
silang, efek cerobong dan cara-cara inova�f lainnya.

· Menghargai kehadiran tanaman yang ada di lahan dengan 
�dak mudah menebang pohon-pohon, sehingga tumbuhan 
yang ada dapat menjadi bagian dari bangunan. 

1. Dalam efisiensi penggunaan energi

dimanfaatkan untuk kenyamanan pengguna. Arsitek mulai 
sadar bahwa eksploitasi alam yang berlebihan dapat 
berdampak pada kehidupan manusia, maka muncullah 
beberapa konsep arsitektur, seper� Bioclima�c, Green 
Architecture, Eco-Technology, Zero Energy ataupun Carbon 
Neutral Building, Sustainable Architecture, dan lainnya, yaitu 
arsitektur yang peduli terhadap konservasi lingkungan global 
alami dengan penekanan pada efisiensi energi (energy-
efficient) dan pola berkelanjutan (sustainable) dengan prinsip 
dasar sebagai berikut:

· Menggunakan lahan secara efisien, kompak dan terpadu, 
sesuai dengan kebutuhan sehingga masih tersedia cukup 
lahan hijau terbuka/taman untuk suplai oksigen, 
penyerapan CO₂, dan penyerapan air hujan. 

· Per�mbangkan berbagai potensi lahan, misalnya berapa 
luas dan banyak ruang yang diperlukan, di mana letak lahan, 
di kota atau di desa dan bagaimana konsekuensinya 
terhadap desain, bagaimana bentuk tapak, topografi dan 
pengaruhnya terhadap desain ruang-ruang, berapa banyak 
potensi cahaya dan penghawaan alami yang dapat 
digunakan. 

3. D a l a m  e fi s i e n s i  p e n g g u n a a n  m a t e r i a l  u n t u k 
mempertahankan sumber daya alam

· Menampung dan mengolah air hujan yang dipakai kembali 
untuk berbagai keperluan domes�k. 

2. Dalam efisiensi penggunaan lahan 

Pemanfaatan cahaya matahari secara op�mal untuk pencahayaan di dalam bangunan, energi terbarukan dari matahari (photovoltaic), 
angin (wind turbin), & pemanasan air dengan tenaga matahari.
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Dengan sadar diakui bahwa kondisi bumi semakin hari semakin 
mempriha�nkan, terutama akibat dari pembangunan gedung 
yang �dak berwawasan lingkungan. Pemerintah Indonesia 
sudah bergerak melalui program pembangunan rendah 
karbon untuk merespon isu perubahan iklim melalui 
pengurangan emisi  gas rumah kaca. Prinsip dasar 
pembangunan berwawasan hijau dan kriteria penilaian dari 
GBCI dapat menjadi tuntunan untuk menjadikan bumi ini 
sebagai hunian yang nyaman, sehat, dan aman. Saatnya semua 
terl ibat tanpa terkecuali  ber�ndak dalam gerakan 
sesederhana apa pun untuk membuat bumi ini kelak menjadi 
lebih layak di�nggali oleh anak cucu.

5. Desain ruangan dengan potensi introduksi udara luar 
minimal sesuai dengan Standar SNI 03-6572-2001 Tabel 
4.4.2. Untuk ruangan berkepadatan �nggi dilengkapi 
dengan instalasi sensor gas karbondioksida (CO₂) yang 
mengatur jumlah ven�lasi udara luar sehingga konsentrasi 
CO₂ dalam ruangan �dak lebih dari 1.000 ppm, sensor 
diletakkan 1,5 m di atas lantai dekat return air grill. 
Memasang tanda “Dilarang Merokok” di seluruh area 
gedung dan �dak menyediakan bangunan/area khusus 
untuk merokok. Apabila tersedia, bangunan tersebut 
minimal berjarak 5 m dari pintu masuk, outdoor air intake, 
dan bukaan jendela. Menggunakan cat dan coa�ng dengan 
kandungan kadar Vola�le Organic Compounds (VOCs) 
rendah dengan ser�fikasi yang diakui GBCI. Menggunakan 
produk kayu komposit dan produk agrifiber tanpa 
tambahan urea formaldehyde dan memiliki kadar emisi 
formaldehida rendah dengan ser�fikasi yang diakui GBCI. 
Tidak menggunakan material yang mengandung asbes, 
merkuri dan styrofoam. Menggunakan lampu dengan 
�ngkat pencahayaan ruangan sesuai dengan SNI 
03-6197-2000 Tabel 1. Perencanaan kondisi termal ruangan 
secara umum pada suhu 25°C dan kelembapan rela�f 60%. 
Tingkat kebisingan pada 90% dari ne� le�able area (NLA) 
dan sesuai dengan SNI 03-6386-2000 Tabel 1.

Semua gambar bersumber dari google.com; materi tulisan dari berbagai sumber. 

The world will not be destroyed by those who do evil, but 
by those who watch them without doing anything 

Albert Einstein

30% dari total biaya material. Menggunakan material yang 
lokasi asal bahan bakunya atau fabrikasinya berada di dalam 
radius 1.000 km dari lokasi proyek, mencapai 50% dari total 
biaya material.

6. Adanya instalasi untuk memilah dan mengumpulkan 
sampah rumah tangga (UU No. 18 Tahun 2008) berdasarkan 
jenis organik dan anorganik. Memiliki rencana manajemen 
sampah konstruksi terdiri atas limbah padat yang dibuang 
ke TPA, digunakan kembali atau didaur ulang oleh pihak 
ke�ga, dan limbah cair yang �dak mencemari drainase kota.

Mira Dewi Pangestu, dosen mata kuliah Desain Pasif Dalam 
Arsitektur, Arsitektur Berkelanjutan, Pencahayaan Alami 
Dalam Bangunan, Studio Perancangan Arsitektur 1 dan 2, Prodi 
Arsitektur, Fakultas Teknik Unpar.

3. Konsumsi air bersih dengan jumlah ter�nggi 80% dari 
sumber primer tanpa mengurangi jumlah kebutuhan per 
orang sesuai dengan SNI 03-7065-2005. Instalasi daur ulang 
air dengan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan seluruh 
sistem penyiraman closet, tanaman, dan pemeliharaan 
cooling tower AC. Instalasi tangki penyimpanan air hujan 
berkapasitas 50% dari jumlah air hujan yang jatuh di atas 
atap bangunan sesuai dengan intensitas curah hujan 
tahunan setempat menurut BMKG. Seluruh air yang 
digunakan untuk irigasi/pemeliharaan gedung �dak berasal 
dari sumber air tanah dan/atau PDAM.

4. Tidak menggunakan chlorofluorocarbon (CFC) sebagai 
refrigeran dan halon sebagai bahan pemadam kebakaran. 
Menggunakan kembali semua material bekas, baik dari 
bangunan lama maupun tempat lain, setara minimal 10% 
dari total biaya material baru. Menggunakan material yang 
berser�fikat ISO 14001 terbaru minimal bernilai 30% dari 
total biaya material. Menggunakan material hasil proses 
daur ulang senilai 5% dari total biaya material. 
Menggunakan material dengan bahan baku utamanya 
berasal dari sumber daya terbarukan dengan masa panen 
jangka pendek (<10 tahun) senilai minimal 2% dari total 
biaya material. Tidak menggunakan material berbahan 
perusak ozon pada seluruh sistem bangunan. Keseluruhan 
material kayu yang digunakan berser�fikasi legal. Desain 
menggunakan material moduler atau prafabrikasi sebesar 

1. Adanya area lansekap di atas permukaan tanah berupa 
vegetasi (so�scape) yang bebas dari bangunan taman 
(hardscape) seluas minimal 40% dari luas total lahan. 
Mempunyai akses pejalan kaki menuju fasilitas umum 
sejauh 300-1.500 m. Adanya halte atau stasiun transportasi 
umum dalam jangkauan 300 m yang dapat dicapai melalui 
jalur pedestrian. Adanya tempat parkir sepeda yang aman. 
Penggunaan tanaman lokal dan budidaya lokal dalam skala 
provinsi.  Menggunakan berbagai material untuk 
menghindari efek heat island pada area atap dan nonatap 
sehingga nilai albedonya (daya refleksi panas matahari) 
minimum 0,3. Pengurangan limpasan air hujan ke jaringan 
drainase kota dari lokasi bangunan hingga 85% dari total 
volume hujan harian menurut data BMKG. Menggunakan 
teknologi-teknologi yang dapat mengurangi debit limpasan 
air hujan.

2. Menggunakan lampu dengan daya pencahayaan 
berdasarkan SNI 03-6197-2000 yang dilengkapi dengan 
sensor gerak. Menggunakan fitur hemat energi pada li� dan 
sensor gerak/sleep mode pada eskalator. Minimal 30% dari 
luas lantai yang digunakan untuk bekerja mendapatkan 
intensitas pencahayaan alami minimal sebesar 300 lux yang 
dilengkapi dengan lux sensor  untuk menyalakan 
pencahayaan buatan bila langit mendung. Tidak 
menggunakan pengkondisian udara pada lobi li�, koridor, 
tangga, dan toilet. Menggunakan sumber energi 
terbarukan.

dalam Ruang dan Manajemen Lingkungan Bangunan dengan 
rincian untuk gedung baru versi 1.2 secara ringkas seper� 
berikut ini :
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Agenda Indonesia untuk pembangunan rendah karbon

Pembangunan rendah karbon biasanya selalu dikaitkan 
dengan mi�gasi bencana lingkungan perubahan iklim. 
Diskusi tentang pembangunan rendah karbon di 

Indonesia �dak dapat dilepaskan dari upaya pihak pemerintah 
dan swasta yang berupaya berkontribusi melalui kebijakan, 
regulasi, sampai dengan ra�ng tools  yang memiliki 
persyaratan untuk penurunan emisi CO , selain juga dalam hal 2

penghematan energi dan air, yang berkaitan baik langsung 
maupun �dak langsung dengan pembangunan rendah karbon. 

Pembangunan rendah karbon di Indonesia termasuk dalam 
Agenda pembangunan RPJMN IV 2020-2024. Salah satu dari 7 
(tujuh) agendanya yang merupakan kebijakan Pemerintah 
Pusat adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan 
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, melalui melalui 
kebijakan: (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (2) 
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta (3) 
Pembangunan Rendah Karbon. Adapun indikatornya adalah 

(2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang 
d i laksanakan dengan:  (a )  Restoras i  dan 
pengelolaan lahan gambut; (b) Reforestasi; (c) 

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan 
Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020- 
2024 mencakup:

(1) Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang 
dilaksanakan dengan: (a) Pengelolaan energi baru 
terbarukan melalui pengembangan pembangkit 
energi terbarukan serta meningkatkan pasokan 
bahan bakar naba� dari bahan baku rendah 
karbon; (b) Efisiensi dan konservasi energi; serta (c) 
Peningkatan teknologi pembangkit dan distribusi.

“…Salah satu isu yang menjadi dasar 
per�mbangan agenda penurunan emisi 
gas rumah kaca tersebut adalah masih 

banyaknya jumlah penduduk yang 
masih menggunakan kayu bakar untuk 

memasak…”

Pembangunan rendah karbon

Untuk itu diperlukan upaya yang serius untuk 
menurunkan  emis i  CO  dengan  st rateg i 2

pembangunan rendah karbon.

persentase penurunan emisi 
gas rumah kaca (GRK) dan 
p e r s e n t a s e  p e n u r u n a n 
intensitas emisi gas rumah kaca. 
Sasaran penurunan emisi GRK 
sebesar 27,3% di tahun 2024, 
d a n  s a s a r a n  p e n u r u n a n 
intensitas emisi GRK sebesar 
24% di tahun 2024.

Salah satu isu yang menjadi 
dasar per�mbangan agenda 
penurunan emisi gas rumah 
kaca tersebut adalah masih 
banyaknya jumlah penduduk 
yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak yaitu 
sebanyak 21,57 % di tahun 2017 dengan alasan untuk 
mendapatkan biaya yang murah. Kondisi ini sama sekali �dak 
ideal dari sisi kesehatan keluarga karena berisiko terpapar asap 
karbondioksida yang berbahaya.
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Pembangunan rendah karbon di Indonesia telah dikukuhkan dalam RPJM IV 2020-2024 sebagai kebijakan 
Pemerintah Indonesia untuk memberikan kontribusi pengurangan emisi CO  global. Pihak swasta pun 2

mempunyai andil dalam agenda pembangunan rendah karbon tersebut.

Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia

Yasmin Suriansyah
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Aksi green development sebagai kontribusi untuk penurunan 
emisi karbon

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 02/Prt/M/2015 Tentang Bangunan 
Gedung Hijau ditetapkan dalam rangka mewujudkan 
penyelenggaraan bangunan gedung berkelanjutan yang 
efisien dalam penggunaan sumber daya dan berkontribusi 
terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca, diperlukan 

Di Indonesia, merancang dan membangun dengan cara hijau 
sebagai kontribusi perencana/perancang untuk menurunkan 
emisi gas rumah kaca telah menjadi perha�an dari pemerintah 
dan pihak swasta.

Pengurangan laju deforestasi; serta (d) Peningkatan 
produk�vitas dan efisiensi pertanian. 

(3) Penanganan Limbah yang dilaksanakan dengan (a) 
Pengurangan sampah domes�k; dan (b) Pengelolaan limbah 
cair. 

(5) Pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan yang 
dilaksanakan dengan pelaksanaan Inventarisasi dan 
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan (mangrove, 
padang lamun, terumbu karang, estuari, dan hutan pantai).

(4) Pengembangan industri hijau yang dilaksanakan dengan (a) 
Konservasi dan audit penggunaan energi pada industri; (b) 
Penerapan modifikasi proses dan teknologi; serta (c) 
Manajemen limbah industri.

Dari sisi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, 
kebijakan pembangunan rendah karbon di�ndaklanju� salah 
satunya dengan mengeluarkan peraturan membangun secara 
berkelanjutan dan hijau melalui beberapa peraturan khusus 
seper� antara lain: (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia; (2) Peraturan 
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan (3) 
Peraturan Walikota Bandung

pemenuhan persyaratan bangunan 
gedung hijau pada se�ap tahap 
penyelenggaraan agar tercapai kinerja 
bangunan gedung yang terukur secara 
signifikan, efisien, hemat energi dan 
air, lebih sehat, dan nyaman, serta 
s e s u a i  d e n g a n  d a y a  d u k u n g 
lingkungan.

Peraturan Walikota Bandung No. 1023/2016 tentang 
Bangunan Gedung Hijau (Perwal BGH) yang mulai berlaku 
sejak 26 Agustus 2016 sebagai dasar hukum implementasi 
bangunan gedung hijau, mengamanatkan pesan yang jelas 
dalam mewujudkan efisiensi sumber daya (energi, air dan CO ) 2

serta sumber daya lainnya dari sektor bangunan gedung.

IFC (Interna�onal Finance Corpora�on) adalah anggota 
Kelompok Bank Dunia yang berfokus pada sektor swasta di 
pasar negara berkembang. Berdiri di antara sektor publik dan 
swasta, IFC membawa solusi berbasis pasar untuk menanggapi 
tantangan menciptakan pertumbuhan ekonomi rendah 
karbon. IFC berupaya untuk menjadi contoh, dengan 
portofolio bangunan ramah lingkungan, yang kini tumbuh  
mencapai US $2 miliar. Tujuannya adalah untuk menunjukkan 
keberhasilan finansial untuk mendorong perubahan posi�f 
dalam pola investasi di pasar urbanisasi yang cepat, yang 
merupakan tempat dampak potensial terbesar dapat dibuat. 
GBCI (Green Building Council Indonesia) sebagai perwakilan 
WGBC (World Green Building Council) adalah lembaga mandiri 
(non-government) yang berkomitmen penuh terhadap 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 38 
Tahun 2012 Tentang Bangunan 
Gedung Hijau, pada salah satu 
pasalnya secara detail  memuat 
pengaturan tentang kualitas udara 
d a l a m  r u a n g  y a n g  h a r u s 
memperhitungkan laju pergan�an 
udara dalam ruang dan masukan 
udara segar. Se�ap ruang yang 
berpotensi menerima akumulasi 
konsentrasi karbondioksida (CO ) 2

harus dilengkapi dengan alat monitor 
karbondioksida (CO ) yang dilengkapi 2

dengan alarm dan sistem ven�lasi mekanis yang akan 
beroperasi otoma�s jika ambang batas karbondioksida (CO ) 2

telah melewa� ambang batas aman.

Pada brosur sosialisasi peraturan walikota Bandung  
dinyatakan bahwa es�masi apabila Perwal BGH ini 
diimplementasikan seluruhnya, maka �ngkat konsumsi energi 
listrik di Kota Bandung paling �dak akan dapat direduksi sekitar 
25% dan konsumsi air direduksi sekitar 40% dibandingkan 
dengan situasi pada tahun 2010.

Dari sisi swasta, inisia�f untuk berkontribusi dalam penurunan 
emisi karbon telah dilakukan melalui implementasi green 
movement dan green development. Dua lembaga yang giat 
mempromosikan dan memperjuangkan green development di 
Indonesia adalah antara lain adalah IFC dan GBCI.

Memasak dengan Kayu Bakar,                                                                         (Sumber: Klinik Fotografi Kompas)
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Demikian sekelumit gambaran mengenai pembangunan 
rendah karbon di Indonesia dari perspek�f dan konteks 
pembangunan berwawasan hijau.

1.414.623 m3 per tahun; serta pengurangan emisi CO2 
171.410 ton per tahun. Masih terdapat 80 bangunan lagi yang 
telah terda�ar untuk diser�fikasi, yang memberikan potensi 
dan peluang lebih banyak lagi dalam hal pengurangan emisi 
CO .2

Dr. Ir. Yasmin Suriansyah, MSP (Ar-IAI, GP-IABHI), Dosen di 
program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik 
Parahyangan. Mengampu mata kuliah Studio Perancangan 
Arsitektur 5, Arsitektur Berkelanjutan, Arsitektur Bangunan 
Hijau, Arsitektur Kota, dan Arsitektur Perumahan Ver�kal 
Perkotaan. Sebagai arsitek-madya anggota Ikatan Arsitek 
Indonesia (IAI); cer�fied Greenship Professional (GP) anggota 
Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia (IABHI); pengajar dan 
penguji pada pela�han calon Greenship Professional, asesor 
untuk bangunan hijau di Green Building Council Indonesia 
(GBCI); serta anggota Interna�onal Building Performance 
Simula�on Associa�on (IBPSA).

pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan prak�k-prak�k 
terbaik lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri 
bangunan global yang berkelanjutan.

IFC berkontribusi dalam green development melalui 
mekanisme ser�fikasi bangunan hijau menggunakan 
perangkat penilaian bangunan hijau EDGE. Dan GBCI 
berkontribusi melalui perangkat penilaian bangunan hijau 
Greenship. IFC mempunyai EDGE (Excellence in Design for 
Greater Efficiencies), yaitu sebuah pla�orm online, standar 
bangunan hijau dan sistem ser�fikasi untuk lebih dari 150 
negara. Bangunan yang dapat mendapat ser�fikat EDGE 
adalah bangunan yang mencapai standar EDGE yaitu 20% lebih 
sedikit menggunakan energi, 20% lebih sedikit menggunakan 
air, dan 20% lebih sedikit energi yang terkandung dalam bahan 
dibandingkan dengan bangunan berstandar dasar. GBCI 
mempunyai beberapa ra�ng tools untuk ser�fikasi bangunan 
hijau yang di dalamnya memuat kriteria sebuah bangunan 
yang berkontribusi dalam penurunan emisi CO .2

“…Bangunan yang dapat mendapat ser�fikat 
EDGE adalah bangunan yang mencapai standar 

EDGE yaitu 20% lebih sedikit menggunakan 
energi, 20% lebih sedikit menggunakan air, dan 

20% lebih sedikit energi…”

Pencapaian yang tercatat oleh kedua lembaga tersebut dari 
upaya ser�fikasi adalah sebagai berikut. Pencapaian ser�fikasi 
bangunan hijau melalui perangkat penilaian EDGE pertanggal 
05 Agustus mencakup: (1) penghematan energi sebesar 
297,765 MWh per tahun; (2) penghematan air sebesar 
7,789,750m3 per tahun: (3) penghematan energi yang 
terkandung atau melekat pada bahan bangunan yang 
digunakan untuk pembangunan sebesar 18,059,021GJ; dan (4) 
pengurangan emisi CO  sebesar 127,043 tCO  per tahun. 2 2

Semua itu dicapai melalui ser�fikasi bangunan hijau dengan 
total luas lantai 7,329,107m2, yang mencakup 8 bangunan 
yang telah berser�fikat final dan 28 bangunan berser�fikat 
preliminary. Masih terdapat 13 bangunan yang telah terda�ar 
sebagai bangunan yang akan melalui proses ser�fikasi 
preliminary dan 30 bangunan yang telah terda�ar sebagai 
bangunan yang akan melalui proses ser�fikasi final.

Adapun bangunan yang telah melaksanakan ser�fikasi melalui 
Badan Ser�fikasi Bangunan Hijau Green Building Council 
Indonesia, adalah sebanyak 12 bangunan eksis�ng, 26 
bangunan baru yang sudah terbangun, serta 35 bangunan 
pada tahap rekognisi desain. Dari 73 bangunan tersebut 
didapatkan pencapaian penghematan energi sebesar 
192.378.584 kWh per tahun; penghematan air sebesar 
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Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara 
penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Bahkan 
di tahun 2007, World Bank menempatkan Indonesia pada 

posisi ke�ga sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca 
terbanyak (PEACE, 2007). Umumnya sebagian besar emisi 
tersebut berasal dari proses deforestasi dan kebakaran hutan, 
yang besarnya sekitar 5 kali lipat emisi yang berasal dari sektor-
sektor yang lain. Walaupun emisi dari sektor-sektor lain, 
termasuk sektor transportasi, rela�f kecil, tetapi cenderung 
meningkat dengan sangat cepat.   

Akibat yang di�mbulkan oleh �ngginya emisi gas rumah kaca, 
Indonesia mengalami peningkatan temperatur rata-rata 
tahunan. Selain itu, Indonesia diprediksi akan mengalami 
curah hujan yang lebih lebat, yaitu sekitar 2% hingga 3% per 
tahun, musim hujan yang lebih singkat (jumlah hari musim 
hujan berkurang), dan risiko terjadinya banjir meningkat 
(Ratag, 2007). 

Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang terjadi di 
subsektor jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri 
PUPR No. 5 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum 

“…Indonesia diprediksi akan mengalami curah 
hujan yang lebih lebat, yaitu sekitar 2% hingga 
3% per tahun, musim hujan yang lebih singkat 

(jumlah hari musim hujan berkurang), dan risiko 
terjadinya banjir meningkat…”

Implementasi Konstruksi 
B e r k e l a n j u t a n  p a d a 
P e n y e l e n g g a r a a n 
I n f r a s t r u k t u r  B i d a n g 
P e k e r j a a n  U m u m  d a n 
Permukiman.  Peraturan 
inilah yang dijadikan acuan 
d a l a m  p e l a k s a n a a n 
k o n s t r u k s i  j a l a n 
b e r k e l a n j u t a n ,  y a n g 
selanjutnya juga dijadikan 
dasar pembentukan Program 
Jalan Hijau.

Jalan hijau: Saatnya melakukan perubahan

Se�ap tahun Pemerintah membangun dan memelihara 
prasarana transportasi yang berbentuk jalan. Adanya jalan 

jelas memberi manfaat 
bagi masyarakat. Tetapi 
proses pembangunan 
j a l a n  t e r s e b u t  j u g a 
m e m b a w a  d a m p a k 
nega�f bagi masyarakat. 
Terdapat jejak karbon 
(carbon footprint) yang 
perlu diper�mbangkan. 
Sebagai contoh adalah 
yang terjadi di negara 
m a j u ,  m i s a l n y a  d i 
A m e r i ka  S e r i ka t .  D i 
n e g a r a  i n i ,  u n t u k 
membangun satu lajur 
jalan sepanjang 1 mil, 
digunakan energi yang 
setara dengan energi 
yang digunakan oleh 100 
rumah tangga dalam 1 
tahun. 
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Selain memberikan manfaat, pembangunan jalan juga memiliki dampak nega�f bagi masyarakat dan 

lingkungan, yaitu meningkatnya emisi gas rumah kaca. Walaupun proporsi emisi gas rumah kaca yang 

berasal dari pembangunan jalan rela�f masih kecil, tetapi emisi ini diprediksi akan tumbuh dengan 

�ngkat pertumbuhan yang makin besar di masa depan.

Program Jalan Hijau

Mendukung Pembangunan Rendah Karbon

Gambar 1. Emisi Gas Rumah Kaca (MtCO ) 2e

Sumber: PEACE (2007)
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Fakta yang ada menunjukkan bahwa proses perancangan 
jalan, seper� juga yang diajarkan di banyak perguruan �nggi, 
dan metode pelaksanaan konstruksi dalam pembangunan 
jalan rela�f �dak berubah dalam beberapa tahun terakhir, 
sementara perubahan yang terjadi di dunia sangat drama�s, 
khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup manusia. 
Dengan meningkatnya kesadaran dan makin �ngginya 
tuntutan untuk memperbaiki lingkungan hidup manusia, 
diperlukan pengetahuan dan teknologi untuk diterapkan 
dalam prak�k pembangunan dan pemeliharaan jalan, agar 
pembangunan tersebut dapat berkelanjutan.

“Penerapan program jalan hijau di Indonesia 
berpotensi mengurangi emisi Gas Rumah Kaca 

atau mereduksi karbon yang dihasilkan oleh 
suatu proyek konstruksi jalan.”

Program Jalan Hijau di Indonesia merupakan suatu program 
yang mengadopsi prinsip Greenroads Founda�on dan yang 
diprakarsai oleh Pusat Peneli�an dan Pengembangan Jalan dan 
Jembatan (Pusjatan), Badan Peneli�an dan Pengembangan 
(Balitbang), Kementerian PUPR. Untuk melaksanakan program 
tersebut, Kepala Balitbang Kementerian PUPR menetapkan 

Seper� halnya dengan bangunan-bangunan lain, misalnya 
bangunan gedung, yang dirancang dengan metode tertentu 
agar menjadi lebih efisien dalam menggunakan sumber daya, 
lebih sehat, dan lebih tahan lama, terdapat juga metode untuk 
membangun suatu jalan agar berkelanjutan, awet, kuat, dan 
bermanfaat bagi masyarakat serta ekosistem di sekitarnya. 
Jalan yang dirancang dan dibangun seper� ini akan mampu 
mengurangi polusi, kebisingan, dan kerusakan ekosistem.

Pada 2010, di Amerika Serikat dibentuk suatu ins�tusi nirlaba, 
yang bernama Greenroads Founda�on. Ins�tusi ini merupakan 
suatu ins�tusi yang independen, yang bertujuan untuk 
memajukan pendidikan berkelanjutan atau memunculkan 
prakarsa-prakarsa (inisia�f) yang terkait dengan infrastruktur 
jalan. Selain itu, dibentuk juga suatu sistem pemeringkatan 
jalan hijau yang digunakan untuk memberi peringkat jalan-
jalan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sistem 
Pemeringkatan Greenroads ini membawa peluang untuk 
mengubah metode dan prak�k pembangunan jalan agar 
menjadi berkelanjutan, dengan hasil yang diperoleh dapat 
berbentuk biaya yang lebih rendah, jejak karbon yang lebih 
kecil, dan komunitas yang lebih sehat.

Untuk kondisi di Indonesia, Jalan Hijau merupakan suatu jalan 
yang dirancang dan dibangun dengan mengiku� persyaratan 
dan mengiku� kriteria jalan hijau yang sesuai dengan Permen 
PUPR No. 05/PRT/M/2015. Suatu jalan yang termasuk dalam 
jalan hijau dirancang dan dibangun dengan memerha�kan 
suatu kriteria jalan hijau. Kriteria jalan hijau ini melipu� dan 
memerha�kan kebutuhan manusia atau aspek sosial, aspek 
ekonomi, dan aspek dampak terhadap lingkungan atau aspek 
lingkungan, ke�ganya merupakan komponen-komponen 
pembangunan yang berkelanjutan. Implementasi Program 
Jalan Hijau ini diharapkan dapat mengurangi secara signifikan 
emisi gas rumah kaca atau emisi karbon yang berasal dari 
proses pembangunan jalan.

Mengapa diperlukan program jalan hijau?

Tim Jalan Hijau pada tahun 2015, yang bertugas melakukan 
pembakuan sistem penilaian jalan hijau dan mempersiapkan 
strategi implementasinya, melalui Surat Keputusan Kepala 
Badan Peneli�an dan Pengembangan Nomor 34/KPTS/2016, 
tanggal 18 April 2016, tentang Perubahan Kedua atas 
Keputusan Kepala Badan Peneli�an dan Pengembangan 
Nomor 01/KPTS/KL/2015, tentang Pembentukan Tim Jalan 
Hijau Indonesia Tahun Anggaran 2015-2017. 

Menurut hasil studi World Bank (2010), makin �nggi spesifikasi 
suatu proyek pembangunan jalan, makin besar pula emisi gas 
rumah kaca yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1. 

Implementasi  program jalan hijau di  negara maju 
menunjukkan bahwa emisi karbon yang terkait dengan 
pelaksanaan konstruksi jalan dapat dikurangi secara signifikan. 
Sebagai contoh, implementasi program jalan hijau yang 
menggunakan perkerasan lentur dapat mengurangi emisi gas 
rumah kaca sekitar 37% dan bila menggunakan perkerasan 
kaku dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 28% 
(World Bank, 2010).  

Penerapan program jalan hijau di Indonesia berpotensi 
mengurangi emisi Gas Rumah Kaca atau mereduksi karbon 
yang dihasilkan oleh suatu proyek konstruksi jalan. Memang 
belum banyak data yang dapat ditunjukkan, yang berasal dari 
pekerjaan konstruksi jalan di Indonesia. Tetapi bila dilihat 
pengalaman di  Amerika Ser ikat ,  untuk se�ap mi l 
pembangunan jalan baru yang dilaksanakan secara tradisional, 
dibutuhkan ribuan ton material, seper� agregat, aspal, serta 
material-material lain dan bahan bakar, khususnya  bahan 
bakar diesel, dalam jumlah yang besar untuk mengoperasikan 
peralatan konstruksi. Data di Amerika Serikat menunjukkan 
bahwa untuk melaksanakan semua proses pembangunan 1 

Trotoar di Jalan Asia Afrika, Bandung                               (Sumber: pojoksatu.id)


