KATA SAMBUTAN

Assalammu’alaikum Wr. Wb
Salam sejahtera bagi kita semua
Dengan rasa hormat, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
kesedian waktu
Yang terhormat Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Ir.Djoko Kirmanto, Dipl.HE
Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum,
Ir. Imam Santoso Ernawi MCM, Msc
Yang terhormat Mr.Ar.Von Kok Leong, President of Malaysia Green Building Confederation (MGBC)
Yang terhormat Mr.Ir.Looi Hep Peu,Deputy President of Malaysia Green Building Confederation (MGBC)
Yang terhormat Mr.Terence Koh Thong Chuan, Executive Director of Davis Langdon & Seah, Singapore
Yang terhormat Mr.Jesper Vauvert, Senior Consultant, Danish Energy Management A/S (Danida)
Yang terhormat Mr.Dr.Klaus Woefler, Ambassador from Austria Embassy - Jakarta
Yang terhormat Bapak/Ibu Core Founder, Konsil Bangunan Hijau Indonesia
Yang terhormat Bapak/Ibu Corporate Founder, Konsil Bangunan Hijau Indonesia
Yang terhormat Para Tamu Undangan yang kami hormati

Untuk menghadiri momentum yang berharga ini dalam acara Peluncuran Buku Panduan Penerapan
Perangkat Penilaian Gedung Hijau GREENSHIP, Kamis, 17 Juni 2010, Balai Kartini, Jakarta
Sungguh merupakan suatu kebahagian dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat dengan sukses menyelenggarakan acara ini bersama-sama
dengan Bapak/Ibu semua, kami dengan bangga mempersembahkan diterbitkannya Buku Panduan
Penerapan Perangkat Penilaian Gedung Hijau GREENSHIP yang merupakan hasil studi dari Direktorat
Rating dan Teknologi dari Konsil Bangunan Hijau Indonesia (Green Building Council Indonesia). Dalam
penyusunannya, kami dengan bangga melibatkan sejumlah tenaga ahli dan profesional dari berbagai
disiplin ilmu dan instansi terkait. Diharapkan, terbitnya buku panduan ini dapat menjadi tonggak penting
dalam usaha bangsa ini untuk memberikan perkenalan,pengantar, dan perubahan persepsi pasar lebih
jauh akan implementasi Gedung Hijau (Green Building) kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga
terjadi proses edukasi serta transfomasi pasar dan perilaku dalam perikehidupan yang lestari. Oleh
sebab itu, GBCI sebagai badan independen yang diakui oleh World Green Building Council (WGBC)
merasa terpanggil untuk berperan serta dalam mengemban tugas mulia ini.
Proses penyusunan buku pedoman ini diawali dengan beberapa core founder dari sejumlah 50
orang dibagi dalam beberapa gugus tugas sesuai dengan kategori pengelompokan rating, dengan tugas
menyusun konsep awal sistem rating.

Buku Guideline Versi 1 (berisi Naskah Draft versi 1)
Berdasarkan hasil penyusunan konsep awal itu, Green Building Council Indonesia menerbitkan
terlebih dahulu Panduan Bangunan Hijau (Green Building guidelines ) versi GBCI, yang hanya berisi butirbutir sistem rating yang sedang disusun. Panduan ini belum dilengkapi tolok ukur (kriteria) dan nilai
(point), sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan untuk menilai atau mengevaluasi bangunan hijau,
melainkan digunakan untuk menguji tingkat pemahaman tentang konsep bangunan hijau.
Buku Guideline Versi 2 (berisi Naskah Draft versi 2)
Setelah guidelines versi 1 diterbitkan, yang berisi kategori dan jenis rating yang diusulkan untuk
menjadi isi sistem rating GREENSHIP, dimulailah proses yang lebih jauh dari penyusunan GREENSHIP,
yaitu menentukan tolok ukur dan penilaian. GBCI melalui Direktorat Rating dan Teknologi membentuk
tim yang terdiri atas para analis dan penulis ilmiah. Mereka membedah enam sistem rating di dunia
yang dipandang cukup mewakili, yaitu LEED dari USA, BREEAM dari Inggris Raya, Greenstar dari
Australia, Greenmark dari Singapura, dan Green Building Index dari Malaysia. Dari keenam sistem itu,
pertama-tama dicari rating-rating yang minimal tertera di empat sistem rating (four common), karena
dianggap dapat berlaku secara universal, kemudian disarikan menjadi three common dan two common.
Pertimbangannya adalah, dapat dilakukan adopsi dengan menilik kondisi yang ada di Indonesia. Ratingrating tersebut dianalisis berdasarkan kesesuaian kondisi dan tolok ukur baku yang berlaku di Indonesia
seperti tertera pada Undang - Undang, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri,
Keputusan Menteri, dan Standar Nasional Indonesia. Selain diskusi internal, juga dilakukan diskusi
dengan berbagai pihak, terutama para ahli yang berasal dari:
 lembaga penelitian
 instansi pemerintah
 universitas
 asosiasi profesi
 asosiasi industri, dan sebagainya.
Kami juga mendapatkan dukungan dari para ketua Konsil Bangunan Hijau di belahan dunia dan berbagai
konsultan ternama di dunia seperti
1. Mr. Prof. John Burnett PhD, Ketua dari Building Services Engineering, Department of Building
Service Engineering, The Hongkong Polytechnic University Kowloon - BEAM - Hongkong Green
Building Council
2. Mr.Tony Arnel, Ketua dari World Green Building Council.
3. Mr.Trudy Ann King, State Manager dari Green Building Council of Australia (GBCAU)
4. Mr.Robin Mellon, Executive Director dari Rating Tools GREENSTAR Australia
Dari proses tersebut, dapat diidentifikasi enam kategori yang berisi 42 (empat puluh dua) rating dengan
jumlah nilai total 96 (sembilan puluh enam). Rating yang telah diidentifikasi inilah yang dibukukan dalam

buku Kerangka Konsep untuk Bangunan Hijau Tipe Bangunan Baru Versi 2 (GREENSHIP Green Building
Framework for New Construction Version 2).
Technical Advisory Group (Pembahasan Naskah Draft Versi 3)
Setelah peluncuran Framework Versi 2, banyak masukan diterima, baik berupa email maupun
diskusi langsung dengan berbagai pihak. Dari diskusi itu berkembanglah rating-rating baru yang
dipertajam dengan identifikasi keperluan data yang harus dimasukkan ke dalam penilaian sertifikasi.
Penyusunan naskah ini juga telah mempertimbangkan cara teknis penilaian dan proses sertifikasi.
Naskah yang telah lebih komprehensif ini kemudian disusun dan diberi judul ‘Kerangka Konsep untuk
Bangunan Hijau Tipe Bangunan Baru Versi 3’ (GREENSHIP Green Building Framework for New Building
Version 3). Setelah selesai disusun, naskah ini kemudian dijadikan bahan diskusi dalam Technical
Advisory Group (TAG) dan dibandingkan dengan proyek percontohan. Yang bergabung dalam TAG ini
adalah para staf ahli dari sektor industri bangunan yang mengirimkan wakil ahlinya untuk turut
mempertajam rating GREENSHIP NB Version 1.
Konsensus Nasional
Setelah mengalami serangkaian diskusi yang membahas kategori per kategori, dikristalkanlah
sebuah naskah yang disebut ‘Perangkat Rating Bangunan Hijau GREENSHIP untuk Bangunan Baru Versi
1, 2010’ melalui proses pengumpulan masukan mengenai draft rating dari para responden stakeholder
pemerintah, badan penelitian, universitas, industri dan asosiasi, sebagai umpan balik sebelum
dibukukan menjadi ‘Pedoman Perangkat Rating Bangunan Hijau GREENSHIP untuk Bangunan Baru Versi
1, 2010’ (GREENSHIP Rating Tools for New Building Version 1, 2010).
Upaya penulisan buku panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang
berkecimpung dalam dunia industri bangunan dan konstruksi yang senantiasa menggunakan teknologi
terapan dan masyarakat umum lainnya yang ingin menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan dan
teknologi sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi masa kini.
Untuk mengakhiri sambutan ini, kami tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada rekan-rekan founder (core dan corporate), para tenaga ahli, tim penyusun dan semua
pihak yang ikut berkontribusi secara aktif dalam upaya penyelesaian buku panduan ini. Kami juga
mengharapkan adanya koreksi yang membangun dan sumbang saran dari para pembaca, sehingga
terjadi proses perbaikan yang berkelanjutan terhadap perangkat penilaian GREENSHIP di versi-versi
selanjutnya.
Kami berharap bahwa setiap bangunan di Indonesia baik pemerintah maupun swasta dapat
bersedia untuk disertifikasi sebagai bangunan hijau dengan menggunakan perangkat penilaian
GREENSHIP kami, demi menjalankan pembangunan berkerlanjutan di negara yang kita banggakan ini
berdasarkan konsep bangunan hijau.

Akhir kata, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya
kepada kita semua agar dapat melaksanakan tugas dan pengabdian untuk bangsa dan negara.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 17 Juni 2010

Naning Adiwoso
Konsil Bangunan Hijau Indonesia (Green Building Council Indonesia)

