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Sambutan 
DIREKTUR JENDERAL 
BINA KONSTRUKSI 

lndustri jasa konstruksi menjadi faktor 
penting dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. Kreatiuitas anak 
bang sa dalam pengembangan jasa 
konstruksi di Indonesia penting untuk 
ditingkatkan agar dapat bersaing 
mengahadapi Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA). 

Salah satu dampak dari bahwa daya saing tenaga kerja 

pertumbuhan pada sektor kontruksi Indonesia masih lemah. 

konstruksi adalah meningkatnya sedangkan dimulainya MEA 

permintaan perusahaan menuntut peningkatan kualitas 

jasa konstruksi dan pekerja dan kuantitas jasa konstruks i. 

konstruksi itu sendiri. Indonesia termasuk di dalamnya pekerja 

sedang menghadapi tantangan konstruksi yang cukup tingg i. 

dalam mengembangkan bisnis Artinya, jika tidak dapat 

jasa konstruksi . Perlu disadari memenuhi, maka lahan ini akan 
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d iam bil oleh pihak asing karena sektor konstruksi 
okal tidak dapat bersaing . 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya 

yang dilakukan adalah memfasilitasi Badan Usaha 
Jasa Konstruksi (BUJK) baik besar. menengah 

atau kecil dan tenaga kerja konstruksi dengan 
ening katkan kemampuan manajerial, kapasitas. 

serti fikasi, dan penerapan teknologi baru. 

Sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah 

erhadap anak bangsa yang telah berinovasi dalam 
sektor jasa konstruksi, maka diselenggarakan 

aca ra Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 
(PKKI) tahun 2016. Karya yang dihasilkan tidak 
hanya harus inovatif tetapi juga memiliki sifat 

keberlanjutan sehingga sesuai dengan kebutuhan 
di masa yang akan datang. Acara ini ditujukan untuk 
memberikan apresiasi dan juga motivasi kepada 

pe laku jasa konstruksi lainnya untuk meningkatkan 
daya saing dalam menghadapi MEA ini. 

Mela lui kesempatan ini kami mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama 
dalam melaksanakan seluruh rangkaian PKKI 2016, 
hingga terpilihnya para pemenang dengan karya

ka rya yang inspiratif. Kami juga mengucapkan 

terima kasih kepada para peserta. dan ucapan 
selamat kepada seluruh pemenang. Semoga 

karya-karya anda semua dapat menginspirasi 

lahirnya inovasi karya konstruksi Indonesia yang 

berkelanjutan untuk masa yang akan datang. 

Jakarta, Desember 2016 
Direktur Jenderal Bina Konstruksi 

~ · 
IR. ,YUSID TOYIB, M.Eng.Sc 
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KATA PENGANTAR 
Panitia Penghargaan 
Karya Konstruksi Indonesia 2016 

KementeTian PekeTjaan Umum dan PeTumahan Rakyat kembali 
menyelenggaTakan PenghaTgaan KaTya KonstTuksi Indonesia 
(PKKI) tahun 2016. Ajang penghaTgaan konstTuksi teTbesaT di 
Indonesia ini telah menghadiTkan kaTya-kaTya teTbaik anak 
bangsa di bidang konstTuksi dan telah memasuki tahun ke-13 
sejak penyelenggaTaannya peTtama kali di tahun 2003. 

PKKI 2016 diselenggarakan 

dalam rangka pemberian 

apresiasi kepada pelaku industri 

konstruksi nasional yang telah 

menghasilkan karya konstruksi 

berkualitas dan membanggakan 

serta bermanfaat bagi masya

rakat luas. Melalui penghargaan 

ini diharapkan pula dapat 

menginspirasi anak bangsa 

untuk terus meningkatkan 

potensi dan kreativitasnya 

sehingga mampu menunjukkan 

eksistensi dan kemampuannya 

di industri konstruksi nasional 

dan global yang pada akhirnya 

kemba li membangkitkan kons

truksi Indonesia yang sempat 

dirasakan terpuruk beberapa 

tahun ke belakang . 

Mengang kat tema "Ketahanan 

Masyarakat Jasa Konstruksi 

Indonesia Menghadapi Liberali

sasi Perdagangan Barang dan 

Jasa". Berdasarkan tema besar 
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tersebut panitia menentukan 

sub- tema PKKI 2016 adalah 

"lnovasi dan kreativitas bertek

nologi sebagai pilar kebangkitan 

konstruksi Indonesia yang ber

kelanjutan" . 

Peserta perorangan, kelompok 

masyarakat, instansi, institusi, 

badan usaha, perusahaan 

swasta asing joint venture 

dengan mayoritas kepemilikan 

Warga Negara Indonesia (WNI) 
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:3~ oerusahaan swasta nasional yang melakukan 

.: ~:.-operation diwajibkan mengirimkan karya asli 

:=~gan landasan teori yang relevan, rasional serta 

~~ enu hi kaidah teknis dan ilmu pengetahuan. 

, 2 '}a yang d iikutsertakan juga harus merupakan 

• 2rJ a yang telah diterapkan. dioperasikan dan 

:~- ji keberhasilannya di lapangan. 

dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan 

sektor konstruksi Indonesia di masa depan. 

Kami juga menyampaikan terima kasih sebesar

besarnya untuk semua pihak yang telah membantu 

dalam penyelenggaraan dan kelancaran seluruh 

rangkaian acara PKKI 2016. 

Se-elah melalui proses seleksi dan penjurian ketat Jakarta, November 2016 
~a g di lakukan o leh tim dewan juri yang terdiri 

::ar' para pakar dan praktisi di bidang konstru ksi 

se a arsitektur, panitia PKKI 2016 menetapkan 

~ (empat) karya terbaik pertama dan 4 (empat) 

arya t erbaik kedua dari empat kategori . 

elalui buku ini kami perkenalkan profil karya 

~erbaik yang berhasil mengesankan dewan juri 

an berhak menerima trofi Karya Konstruksi 

ndonesia 2016. Melalui kesempatan ini, kami juga 

mengucapkan terima kasih serta penghargaan 

set ing gi-tingginya kepada para peserta yang telah 

mengikutsertakan karyanya dalam ajang PKKI 

2016. 

Apres iasi setinggi-tingginya kami berikan kepada 

para peserta untuk kesediaanya menjalani seluruh 

rangkaian proses seleksi, penjurian hingga 

penentuan pemenangnya. Kami berharap agar 

apa yang dihasilkan dalam ajang PKKI 2016 in i 

PANIT IA 
Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 2016 
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PROFIL DEWAN -JURI 



PROF. IR. JOHAN SILAS 

Pria kelahiran Samarinda, 24 Mei 1936 ini 

menyelesaikan S1 di Fakultas Arsitektur lnstitut 

Teknologi Bandung (ITB) pada 1963. Dosen 

Luar Biasa lnstitut Teknologi 10 November (ITS) 

ini merupakan guru besar tamu di berbagai 

institusi pendidikan ternama di London. Jepang, 

dan Australia. Beliau pernah meraih beberapa 

penghargaan penting, diantaranya Satya Lencana 

Rl dan Chavalier dari Pemerintah Perancis. Sebuah 

penghargaan sebagai Raja Pelindung Masyarakat 

Nias juga dipercayakan pada beliau di tahun 2009. 

Sejak Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 

pertama kali digelar, Johan Silas telah ikut aktif 

terlibat sebagai juri. Beliau memandang penting 

penyelenggaraan acara ini, serta menyarankan 

sosialisasi yang lebih luas, sehingga jenis inovasi 

yang ditampilkan dapat ditingkatkan. 
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PROF. DR. IR. GDE 
WIDIADNYANA MERATI 

Guru Besar lnstitut Teknologi Bandung ini Ia 

pada 12 Februari 1951 di Denpasar, Bali . Be lia 

menyelesaikan program Sl, S2, dan S3 dalam bidang 

Teknik Sipil. Penghargaan Karya Pembanguna n da 

Karya Setya pernah beliau raih sebagai Pegavva 

Negeri Sipil (PNS). 

Tahun ini adalah yang keempat kalinya belia-.. 

turut serta sebagai juri dalam Penghargaan ka r J c: 

Konstruksi Indonesia. Beliau berpendapat bah ·.c: 

pelaksanaan penyelenggaraan PKKI tahun 

masih dapat disempurnakan agar lebih baik lag 

terutama hal-hal yang menyangkut aturan- aturc:

atau batasan-batasan yang menjadi rambu-ra rn ~ 

subjek yang dipertandingkan. 



:: Medan. 18 Agustus 1955. Rizal Z. Tamin 

== esaikan S1 Teknik di lnstitut Teknologi 
_-g ( ITB). Beliau kemudian melanjutkan 

:::2 Teknik Sipil dan S3 di EHPC. Paris. Guru 

"1anajemen Konstruksi Indonesia ini telah 

:erl ibat sebagai juri di Penghargaan Karya 

ksi Indonesia (PKKI). 

memandang penyelenggaraan penjurian 

Konstruksi tahun ini semakin tertib. 

_ dari sistem penyelenggaraan. persiapan. 

materi dan mekanisme penjurian yang 

- _ apkan lebih baik. Selain itu. kualitas karya 

_ 'Tiasuk dinilai relatif lebih baik. Satu hal yang 

anggakan bahwa ajang penghargaan telah 

u menumbuhkan tradisi dan komunitas 

•uksi yang diharapkan semakin concern pada 

:::rnbangan karya konstruksi di Indonesia. Untuk 

ad ikan karya konstruksi ini sebagai bagian 

roses pembangunan industri nasional . beliau 

;)usulkan agar konsistensi pembinaan dapat 

- di lanjutkan. 

PROF. DR. IR. TRESNA P. 
SOEMARDI, M.SC 

Prof. Dr. lr. Tresna Priyana Soemardi M.Sc. adalah 

Guru Besar di Departemen Teknik Mesin Fakultas 

Teknik Universitas Indonesia. Lahir di Palembang, 

1 September 1955. Gelar S1 diperoleh dari Teknik 

Mesin lnstitut Teknologi Bandung, kemudian 

memperoleh gelar Magister llmu Lingkungan dari 

Universitas Indonesia. Beliau lulus sebagai Doktor 

dalam bidang Applied Mechanics & Advanced 
Composites Materials dari Ecole Centrale de Paris

France. 

Berbagai pendanaan riset nasional maupun 

internasional berhasil beliau raih. diantaranya 

pernah meraih penghargaan Ind. Toray Science 

Foundation Award sebanyak dua kali . yaitu pada 

tahun 1995 dan 1996. Beberapa penghargaan 

yang pernah beliau raih antara lain Penelitian 

Terbaik Ul Bidang Teknologi tahun 1993, Peneliti Ul 

Berprestasi tahun 1999. Peneltian Terbaik Ul Bid. 

Teknologi tahun 1999 dan Satyalancana. 
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DR. IR. NANIEK WIDAYATI 
PRIYOMARSONO, MT 

Wanita kelahiran Solo, 24 Agustus 1957 ini, 

meraih gelar Doktor di dua bidang ilmu yang 

berbeda, yaitu Arkeologi dan Arsitektur. 

Saat ini beliau mendedikasikan ilmunya 

sebagai Kepala Program Studi S2 Arsitektur 

di Universitas Tarumanegara. 

Tahun 2016 ini merupakan kali ketiga 

Naniek Widayati terlibat sebagai juri 

Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia. 

Beliau memandang penghargaan ini 

sangat bermanfaat untuk merangsang 

generasi muda dalam membuat karya

karya yang inovatif. Namun begitu , beliau 

menyarankan agar tata aturan untuk para 

peserta dijabarkan lagi secara lebih rinci , 

dengan begitu, tidak akan terjadi kesalahan 

interpretasi dari para caJon peserta. 
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DR. IR. LANA 
WINAYANTI, MCP 

Wanita yang sekarang menjabat Staf Ah li 

Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat 

Kementerian PUPR ini mengambil jurusan 

Teknik A rsitektur lnstitut Teknologi Bandung 

pada 1978. Selang beberapa tahun, bel iau 

melanjutkan studi Urban Planning d i 

Massachusetts Institute of Technology dan 

pada 2003 berhasil meraih gelar Doktor of 

Philosophy dari University of Melbourne. 

Selama November 2008 hingga September 

2014 beliau didaulat untuk menduduki 

posisi Ketua Sekretariat Nasional Hab itat 

Indonesia. Motto beliau adalah bekerja untuk 

mendukung perumahan yang berkelanjuta 

dan pembangunan perkotaan melalu 

manajemen pengetahuan. 

[ 

c 
B 

Ill 

s 
p , 

D 

PE 
2( 

yc. 

in 

lo l 

N.: 

ba 

sel 



BUDHI M. SUYITNO, IPM 

ega Ahli Konstruksi ini lahir pada 18 

-=mber 1953 di Gombong, Kebumen. 

cu menyelesaikan studi S3 di bidang 

_ Material. Saat ini beliau masih aktif 

::gai Sekretaris Jendral Akademi llmu 

~etahuan Indonesia (AIPI). 

=-n keterlibatannya yang ketiga di 

;hargaan Karya Konstruksi Indonesia 
_ ini, beliau menilai beberapa karya 

.., masuk tergolong inovatif dan berkelas 

asional. ada juga yang mewakili kearifan 

kreativitas. serta kerja keras suatu tim. 

n begitu. beliau juga berpendapat 

a masih ada beberapa karya yang 

-: lnya belum layak untuk ditampilkan. 

DR. IR. LAKSMI G. 
SIREGAR, MS 

Wanita yang lahir di Yogyakarta. 26 Mei 1946 

silam ini merupakan lulusan Sarjana Arsitektur 

Universitas Indonesia. Beliau kemudian 

melanjutkan S2 bidang Lingkungan dan S3 

Filsafat di universitas yang sama. Hingga 

saat ini, beliau masih aktif sebagai dosen di 

Universitas Indonesia. 

Di Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 

yang diselenggarakan tahun 2016, untuk yang 

ketiga kalinya beliau didaulat sebagai juri . 
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DR. IR. AKHMAD SURAJI 

Pria kelahiran Banyuwangi, 8 Januari 1965 

ini menyelesaikan studi S1 Teknik Sipil di 

Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian 

melanjutkan program doktornya di lnstitut 

Teknologi Bandung (ITB). Beliau kemudian 

meraih gelar S3 Building Engineering di 

UMIST, United Kingdom (UK). 

Wawasan yang luas pada bidang konstruksi 

mengentarkannya sebagai Pemikir Jasa 

Konstruksi oleh LPJKN di tahun 2007. 

Peneliti dan pangajar di Fakultas Teknik Sipil 

Universitas Anda las, Padang, ini telah lima 

kali terlibat sebagai juri Penghargaan Karya 

Konstruksi Indonesia. 
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IR. BUDI ADELAR SUKADA, 
GRAD. HONS. DIP.(AA).IAI 

Lahir di Jakarta, 8 Agustus 1951, beliau 

menyelesaikan pendidikan S1 Teknik 

A rsitektur di Fakultas Teknik Universitas 

Indonesia. Gelar Graduate Honors Diploma 
diraihnya di Graduate School of Architecture, 

London. Penghargaan IAI Award untuk 

Pengabdian Profesi pernah beliau raih pada 

tahun 1992. 

Empat kali didaulat sebagai juri PKKI, beliau 

memandang bahwa kualitas karya untuk 

kategori Teknologi Tepat Guna, Metode 

Konstruksi , dan Teknologi Konstruksi 

belum menghasilkan inovasi yang mampu 

menembus skala internasional . Meski karya

karya peserta untuk kategori Arsiterkturtelah 

mengalami peningkatan jumlah peserta, 

namun kualitasnya juga masih belum bisa 

menembus skala internasional. 



. ISMONO YAHMO, MA 

::.~ an Kepala Subdit Perencanaan Teknis dan 

gaturan Direktorat Penataan Bangunan 

- Lingkungan ini lahir di Semarang, pada 25 

_ ember 1953. Tahun 1980 lulus dari Arsitektur 

;ersitas Gadjah Mada Yogyakarta. kemudian 

== anjutkan Pendidikan Magister Urban 

::. agement Erasmus pada 1996 di Universitas 

=smus Rotterdam, Belanda. 

elumnya, beliau juga sempat menjabat 

_agai Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal 

- enterian Pekerjaan Umum. Jabatan terakhirnya 

ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

-yat adalah sebagai Kepala Pusat Pembinaan 

-ha dan Kelembagaan. Tahun ini merupakan kali 

- ,ama beliau menjadi salah satu dari deretan 

an juri dalam Penghargaan Karya Konstruksi 

_onesia. Beliau juga aktif menjadi juri di Lomba 

erja pada ajang Penghargaan Kinerja Konstruksi 

::>nesia 2016. 

Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 2016 • 99 


