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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Permasalahan pemanasan global saat ini telah menjadi dasar pemikiran 

seluruh disiplin keilmuan. Dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk secara tajam 

dan meningkatnya emisi gas buangan akibat aktivitas manusia sejak revolusi 

industri membuat daya dukung serta keseimbangan alam mulai menurun. Untuk 

mengatasi masalah kerusakan lingkungan ini, PBB pertama kali 

menyelenggarakan konferensi tentang lingkungan manusia di Stockholm, Swedia 

pada tahun 1972 yang menghasilkan Deklarasi Stockholm. Deklarasi ini 

menyerukan pengentasan kemiskinan dan perlindungan terhadap lingkungan. 

Kemudian pada tahun 1987, Komisi Lingkungan dan Pembangunan PBB 

mendiskusikan isu-isu lingkungan dan pembangunan yang menghasilkan 

dokumen Laporan Brutland yang membahas sebuah konsep yang disebut 

pembangunan berkelanjutan. Pada konferensi yang diadakan tahun 2012, 

Indonesia melalui Presiden RI menyatakan komitmen untuk menerapkan green 

economy. Pengertian green economy menurut UNEP (United Nations 

Environment Programme) merupakan ekonomi yang menghasilkan kemajuan 

penghidupan manusia dan kesetaraan sosial, dan pengurangan secara signifikan 

resiko lingkungan serta kelangkaan ekologis. Komitmen ini dituangkan oleh 

Pemerintah melalui Perpres nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres nomor 71 tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. 

Pemanasan global pada awalnya dipercaya sebagai akibat dari efek rumah 

kaca yang ditimbulkan dari emisi karbon limbah pengolahan pabrik di negara-

negara maju. Namun dari beberapa hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa 

sektor bangunan merupakan salah satu dari tiga penghasil emisi global karbon 

dioksida terbesar di dunia (Green 2011)2. Sektor bangunan juga merupakan sektor 

pengguna energi terbesar (lebih dari 30%) di dunia dengan jejak karbon yang 

dihasilkan secara signifikan melebihi dari semua bentuk transportasi gabungan 

(Nelson 2008 dan Qian et al. 2012). Hal ini menunjukkan bahwa di masa depan, 

pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara sedang berkembang akan 

menyebabkan emisi CO2 bertambah dengan cepat. Seperti yang diungkapkan 

dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Bauer et al. (2011), dimana sektor 

properti menyumbang lebih dari sepertiga emisi rumah kaca dunia. Penurunan 

kualitas lingkungan ini semakin diperparah dengan tidak terkontrolnya penentuan 

dan pemanfaatan ruang kota. 

Peningkatan efisiensi bangunan dipercaya dapat menurunkan kebutuhan 

energi sebesar 85% pada tahun 2030. Pengurangan konsumsi energi baik pada 

sektor perumahan dan komersial/institusional menjadi strategi utama untuk 

mencapai penghematan energi dan pencegahan perubahan iklim karena memakan 

biaya yang lebih rendah namun dengan keuntungan yang lebih tinggi daripada 

sektor lainnya (Minea 2012; Mellross dan Fraser 2012; Qian et al. 2012). Oleh 

                                                           
2
http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/Green%20Building%20A%20Sustainable%

20Consept%20for%20Construction%20Development%20in%20Indonesia.pdf diunduh pada 20 

Jan 2014 

http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/Green%20Building%20A%20Sustainable%20Consept%20for%20Construction%20Development%20in%20Indonesia.pdf
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karena itu, gerakan hijau saat ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi sumber 

daya alam, tetapi juga diimplementasikan sebagai upaya efisiensi penggunaan 

energi serta meminimalisir kerusakan lingkungan sekitar. Erdiono (2009) 

menyatakan bahwa terdapat tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk 

menggurangi pemanasan global jika ditinjau dari arsitektur, yaitu dengan 

manggunakan konsep pembangunan hemat energi dan ramah lingkungan mengacu 

pada bangunan yang murah, mudah, dan berdampak luas. Sebagai contoh ialah 

pengembangan kota hijau (green city), properti hijau (green property), bangunan 

hijau (green building), kantor/sekolah hijau (green school/office), hingga produk 

hijau (green product). Peningkatan efisiensi bangunan dapat dilakukan dengan 

menggunakan desain dan pembangunan bangunan yang meminimalkan 

penggunaan energi (Faludi et al. 2012 dan Aktas et al. 2012). 

Saat ini, pembangunan ramah lingkungan merupakan sebuah paradigma 

baru pada bisnis properti. Pembangunan ramah lingkungan ini sesuai dengan 

terminologi bisnis ―Triple Bottom Line‖ dimana bisnis tidak hanya memberi 

manfaat secara ekonomi (profit) dan sosial (people), namun juga manfaat kepada 

lingkungan (planet). Konsep green disini tidak diartikan sebagai lingkungan yang 

serba hijau, namun lebih menekankan kepada keselarasan dengan lingkungan 

global, yaitu udara, air, tanah, dan api. Selain itu, penggunaan gedung ramah 

lingkungan dipercaya dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan pengguna 

gedung tersebut (Bersson et al. 2012 dan Gou et al. 2012). Paradigma green saat 

ini dijadikan salah satu pendekatan baru bagi pengembang dalam meraih pangsa 

pasar dengan membuat inovasi dan melakukan diferensiasi produk guna 

meningkatkan daya saing perusahaan. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan 

Shalley (2008) dimana dibutuhkan peran para professional untuk menanamkan 

pemahaman yang benar mengenai konsep hijau dan bagaimana konsep tersebut 

dapat mempengaruhi pasar real estate. 

Peminat green property berbeda dengan peminat properti konvensional. 

Perbedaan ini dapat dibedakan menjadi dua alasan, yaitu (1) Pengembalian 

investasi atau yang dapat disebut golongan next wave. Golongan ini membeli atau 

membangun green building dengan mempertimbangkan pengembalian investasi 

yang tinggi dimasa akan datang, sedangkan (2) Golongan social investor 

membangun green building dengan alasan tanggung jawab terhadap dampak yang 

ditimbulkan bagi lingkungan dan sosial akibat pembangunan properti terdahulu. 

Tanggung jawab sosial dibidang properti ini disebut sebagai Socially Responsible 

Investing (SRI) (Nelson 2008). Yau (2012) dan Mondor et al. (2013) 

menunjukkan bahwa terlepas dari alasan moral dan sikap individu terhadap 

lingkungan, willingness to pay sebuah green building dimotivasi penghematan 

biaya operasional dan perawatan rutin, salah satunya ialah penurunan tagihan 

listrik. 

Indonesia sebagai negara berkembang terus menunjukkan eksistensinya di 

dunia global. Berdasarkan data BPS RI tahun 2013 diketahui bahwa pertumbuhan 

ekonomi mendekati 6% dan total PDB lebih dari 2 triliun Rp membuat Indonesia 

masuk dalam kelompok 20 negara terkaya di dunia dari sektor PDB, negara 

triliuner dari segi PDB, dan negara berpendapatan kelas menengah di dunia. 

Keadaan ekonomi Indonesia yang semakin membaik ini membuat aliran investasi 

terus mengalir ke Indonesia, salah satunya ialah investasi di sektor properti. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Setyo Maharso, sebagai ketua Umum Dewan 
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Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) dimana Indonesia masih menjadi 

negara tujuan untuk investasi di bidang properti3. Setyo Maharso juga menyatakan 

bahwa saat ini tidak hanya Jabodetabek saja, namun pertumbuhan investasi di luar 

pulau Jawa semakin meningkat, salah satunya ialah Riau. Pada pameran REI yang 

diadakan tahun 2013, tercatat telah terjadi transaksi sebesar 60 miliar rupiah di 

Pekanbaru. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 

yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu 

daerah. Semakin tinggi pertumbuhan nilai PDRB maka semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di sisi lain, inflasi merupakan angka 

pembanding lain yang juga erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di suatu 

daerah. Ekonomi Riau tanpa migas, pada triwulan III tahun 2013 mengalami 

pertumbuhan sebesar 3,53% dibandingkan dengan triwulan II tahun 2013, dan 

apabila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2012, ekonomi Riau tumbuh 4% 

(BPS 2013). Rata-rata pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2012 masuk ke 

dalam lima besar se-indonesia, yaitu sebesar 5,01%. Pertumbuhan ekonomi ini 

mengalahkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dan Sumatera Utara. Hal 

ini diungkapkan Hari Utomo, Kepala Bank Indonesia cabang Pekanbaru4. Berikut 

disajikan data pertumbuhan ekonomi kota Pekanbaru tahun 2006-2010 pada Tabel 

1. 

 

Tabel 1 Pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Kota Pekanbaru tahun 2006-

2010 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)  Inflasi (%)  

2006 10,15  6,32  

2007 9,89  7,53  

2008 9,05  9,02  

2009 8,81  1,94  

2010 8,98  6,80  

Rata-rata 9,38  6,32  

Sumber: Bappeda Pekanbaru 2010 hal 8 

Untuk skala provinsi, kota Pekanbaru menjadi penyumbang terbesar dalam 

PDRB Riau. Hal ini cukup wajar mengingat Kota Pekanbaru adalah ibukota 

Provinsi Riau yang aktivitas ekonominya cukup besar dan merupakan pusat 

peredaran barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan visi Kota Pekanbaru, yaitu 

terwujudnya pusat pembinaan aparatur Kota Pekanbaru yang berkualitas dan 

profesional untuk mendukung visi Pekanbaru 2021. Visi Kota Pekanbaru pada 

tahun 2021 ialah terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan 

jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera 

yang berlandaskan iman dan taqwa. Salah satu makna yang terkandung dalam visi 

tersebut ialah Kota Pekanbaru ingin menjadi kota yang memiliki masyarakat 

sejahtera, yaitu menjadi kota yang kondisinya sesuai dengan cita-cita masyarakat 

baik dalam hal keamanan, kenyamanan, kecukupan lahir batin, terpenuhinya 

kualitas gizi, kesehatan, kebersihan, dan lingkungan.  Konsep green sangat tepat 

                                                           
3
http://www.neraca.co.id/harian/article/29770/Pertumbuhan.Properti.di.Indonesia.Terus.Naikdiund

uh pada 3Des 2013 
4
http://riaupos.co/berita.php?act=full&id=9677diunduh pada 3 Des 2013 

http://www.neraca.co.id/harian/article/29770/Pertumbuhan.Properti.di.Indonesia.Terus.Naik
http://riaupos.co/berita.php?act=full&id=9677
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untuk diterapkan di Kota Pekanbaru guna mewujudkan visi Kota Pekanbaru 2021 

tersebut. Walikota Pekanbaru saat ini pun telah mencanangkan Kota Pekanbaru 

menjadi Green City mulai pada tahun 2014. 

Jika dilihat dari perkembangan PDRB ADHB Kota Pekanbaru per sektoral 

lapangan usaha tahun 2006-2009, persentase pertumbuhan sektor bangunan 

menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya yaitu 

meningkat rata-rata sebesar 45,85%. Secara rinci, pertumbuhan PDRB ADHB per 

sektor lapangan usaha Kota Pekanbaru tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 

2. 

 

Tabel 2 Pertumbuhan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku Kota Pekanbaru      

tahun 2006-2009 

No Sektor/Lapangan 

Usaha 

Pertumbuhan ADHB 2000 (%) 

2006 2007 2008 2009 

1 Pertanian 12,9 15,4 14 14,6 

2 Pertambangan dan 

penggalian 

25 25,9 21,3 22,9 

3 Industri pengolahan 12,9 15,1 7,3 7,6 

4 Listrik, Gas, dan Air 

bersih 

15,5 14,7 12 12,7 

5 Bangunan 52,1 42,7 44,9 43,7 

6 Perdagangan, Hotel, dan 

Restoran 

26,7 27,8 19,6 21,7 

7 Angkutan dan 

Komunikasi 

13,8 16,3 15,9 16,6 

8 Keuangan, Sewa, dan 

Jasa Perusahaan 

21,8 25,3 24,9 25,4 

9 Jasa-jasa 12,6 16,1 15,3 15,3 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru dalam RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 

hal 11 

Jumlah kepemilikan rumah di wilayah perkotaan Indonesia menunjukkan 

peningkatan sejak tahun 2011. Data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa pada 

tahun 2012, jumlah kepemilikan rumah di wilayah perkotaan Indonesia meningkat 

sebesar 3%. Peningkatan jumlah kepemilikan rumah ini juga terjadi di wilayah 

perkotaan Riau, dimana pada tahun 2012 terjadi peningkatan kepemilikan rumah 

sebesar 3%. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kepemilikan rumah, namun 

penurunan jumlah rumah sewa masih sangat kecil. Data BPS tahun 2013 

menunjukkan bahwa penurunan  jumlah Rumah Tangga yang tinggal di rumah 

sewa pada tahun 2011 menurun sebesar 0,4% dan pada tahun 2012 menurun 

sebesar 1,7%. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2012, masih terdapat 30,6% 

Rumah Tangga di wilayah perkotaan Riau membutuhkan rumah tinggal milik 

sendiri. 

Guna memenuhi kebutuhan pasar akan rumah, merujuk data BPS tahun 

2010 dimana jumlah kekurangan (backlog) mencapai 22% atau sekitar 13,6 juta 

rumah setara dengan 54 juta jiwa yang masih tidak memiliki rumah, maka tahun 

2013 jumlah pembangunan rumah akan ditingkatkan. Hal ini ditegaskan oleh 

Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo dimana ia mengatakan bahwa pembangunan 

rumah tahun ini bisa mencapai 15 juta unit karena tahun lalu banyak program 
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perumahan yang tidak tercapai5. Hingga tahun 2009, diketahui hanya terdapat dua 

provinsi yang memiliki jumlah rumah lebih banyak dibanding dengan jumlah 

rumah tangganya, yaitu Sumatera Barat dengan jumlah rumah tangga 1.022 juta 

dan 1.028 juta unit rumah serta Kalimantan Timur dengan jumlah rumah tangga 

sebesar 613  ribu dan 626 ribu unit rumah6. 

Konstruksi merupakan suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan 

atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik 

digunakan sebagai tempat tinggal maupun sarana kegiatan lainnya. Hasil 

kegiatannya antara lain gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, 

terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat 

terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan 

bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, 

persiapan, pembuatan, pembongkaran dan perbaikan bangunan. Berdasarkan data 

BPS, pada tahun 2011 jumlah perusahaan konstruksi di Riau menduduki peringkat 

kedua terbanyak di pulau Sumatera, yaitu sebanyak 5.146 perusahaan. Berikut 

disajikan jumlah perusahaan konstruksi per provinsi di pulau Sumatera pada tahun 

2011 pada Tabel 3. 

Desain bangunan, lokasi, dan representasi pemilik menjadi faktor utama 

yang mempengaruhi peluang keberlanjutan suatu bisnis green property (Bornais 

2012). Banyaknya pembangunan perumahan dan apartemen baru yang 

mengusung konsep green menunjukkan bahwa perkembangan bisnis green 

property di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, 

meningkatnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi juga 

menunjukkan persaingan menjadi semakin ketat. Data penyaluran dana KPR 

FLPP juga menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2012 total realisasi 

KPR FLPP per tanggal 17 Desember 2012 mencapai angka 62.055 unit dengan 

nilai FLPP Rp 2,45 triliun sedangkan pada tahun 2013 Kemenpera 

memperkirakan jumlah unit yang terserap hingga akhir 2013 sekitar 111.781 unit 

senilai Rp 6,4 triliun. 

Tabel 3 Jumlah perusahaan konstruksi per provinsi di Pulau Sumatera tahun 2011 

No Provinsi Jumlah Perusahaan Konstruksi 

1 Aceh 4.912 

2 Sumatera Utara 6.130 

3 Sumatera Barat 4.045 

4 Riau 5.146 

5 Jambi 2.950 

6 Sumatera Selatan 3.456 

7 Bengkulu 1.016 

8 Lampung 2.094 

9 Kep. Bangka Belitung 884 

10 Kepulauan Riau 1.373 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2013 

Laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih cepat bila 

dibandingkan kota-kota besar, jumlah penduduk yang terus bertambah, serta daya 

                                                           
5
Mudzakir. http://www.investor.co.id/home/apersi-genjot-properti-2013/53726 diunduh pada 3 

Des 2013 
6
http://kabarbisnis.com/read/284057diunduh pada 3 Des 2013 

http://www.investor.co.id/home/apersi-genjot-properti-2013/53726
http://kabarbisnis.com/read/284057
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beli yang tinggi inilah yang menjadi alasan Ciputra Group melalui PT Ciputra 

Indah membuka proyek perumahan CitraLand dan CitraGarden di Pekanbaru. Hal 

ini sebagaimana yang diungkapkan Managing Director Grup Ciputra, Harun 

Hajadi ketika launching Perumahan CitraLand Pekanbaru pada bulan Maret 2011 

lalu7. Ciputra Group merupakan pengembang properti premium Indonesia yang 

telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dengan reputasi sebagai 

pengembang kawasan hunian premium dan telah mendapat penghargaan baik 

secara nasional maupun internasional. Ciputra Group memiliki komitmen untuk 

senantiasa menghasilkan karya terbaik dengan mengedepankan inovasi, kualitas, 

dan hasil yang memuaskan dengan tujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik 

bagi masyarakat. Ciputra Group sebagai salah satu pengembang terbesar di 

Indonesia saat ini memiliki market share sebesar 11% pada tahun 2013. Pada 

tahun 2014, Ciputra Group menduduki peringkat keempat sebagai pengembang 

terbesar di Indonesia jika dilihat dari kapitalisasi pasar yang dicatat 

Bloomberg per 10 Maret 2014 (Alexander 2014). Pada tahun 2014 ini Ciputra 

Group membangun proyek baru di enam kota di seluruh Indonesia, yaitu 

Samarinda (Kalimantan Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Pontianak 

(Kalimantan Barat), Pekanbaru (Riau), Gorontalo, dan Palu (Sulawesi Tengah). 

Ciputra Group berinvestasi sebesar Rp105 miliar pada bulan Februari 2011 untuk 

membangun perumahan berkualitas premium di lahan seluas 22 hektar dengan 

mengusung konsep ―Clean, Green, and Modern‖ pada perumahan CitraLand 

Pekanbaru. Pada bulan Juli 2012 Ciputra Group membangun kembali perumahan 

CitraGarden Pekanbaru dengan konsep The Art of Modern Living. Berbagai 

fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada di CitraLand dan CitraGarden Pekanbaru 

didesain dengan memperhatikan keselarasan, keberlanjutan, dan nilai tambah bagi 

penghuni.  

Saat ini di Indonesia telah berdiri sebuah lembaga mandiri (non 

government) dan nirlaba (non-for profit) yang berkomitmen penuh terhadap 

pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan 

dan memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan, yaitu 

Green Building Council Indonesia (GBCI). Lembaga ini didirikan pada tahun 

2009 dan merupakan Emerging Member dari World Green Building Council 

(WGBC) yang berpusat di Toronto, Kanada (GBCI 2014). Salah satu program 

GBCI ialah menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bangunan hijau berdasarkan 

perangkat penilaian khas indonesia yang disebut GREENSHIP. Kategori 

GREENSHIP terbagi menjadi GREENSHIP new building, GREENSHIP existing 

building, dan GREENSHIP interior space. Komisi rating GBCI saat ini sedang 

mengembangkan GREENSHIP untuk kategori sustainable neighborhood 

(kawasan berkelanjutan). Pada penelitian ini, konsep yang akan digunakan ialah 

GREENSHIP kawasan berkelanjutan karena luas lahan area penelitian lebih dari 1 

ha. Jika dinilai menggunakan draft GREENSHIP untuk kawasan berkelanjutan 

yang disusun pada November 2013, maka perumahan yang dibangun di 

Pekanbaru oleh PT Ciputra Indah termasuk kedalam peringkat Bronze dengan 

nilai yang diperoleh sebesar 38 poin. GREENSHIP kawasan berkelanjutan terdiri 

dari 6 kategori yang terdiri dari 36 kriteria dengan total nilai sebesar 96 poin. 

                                                           
7
http://properti.kompas.com/read/2011/03/10/22383021/Grup.Ciputra.Luncurkan.Perumahan.Citra

Land.Pekanbaru diunduh pada 22 Jan 2014 
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Adapun keenam kategori tersebut ialah: (1) Peningkatan ekologi lahan, (2) 

Pergerakan dan konektivitas, (3) Manajemen dan konservasi air, (4) Manajemen 

siklus material, (5) Strategi kesejahteraan masyarakat, dan (6) Bangunan dan 

infrastruktur. Meski belum sempurna menjadi sebuah kawasan berkelanjutan, PT 

Ciputra Indah telah berusaha dan akan terus berusaha untuk memenuhi kriteria 

GREENSHIP dengan melakukan diferensiasi pada setiap proyek yang dibangun. 

Diferensiasi yang dilakukan Perusahaan, baik berupa kelengkapan fasilitas 

maupun konsep green secara keseluruhan pada perumahan yang dibangun tentu 

memberi pengaruh terhadap harga yang ditawarkan. Harga jual rumah yang 

ditawarkan di CitraGarden Pekanbaru ialah berkisar antara Rp 650 juta hingga Rp 

1,1 miliar dengan luas bangunan 68 – 102m
2
 dan luas tanah 150 – 200m

2
. 

Perumahan CitraLand Pekanbaru mematok harga yang lebih tinggi dibanding 

dengan CitraGarden Pekanbaru, yaitu Rp 1 miliar hingga Rp 6 miliar untuk luas 

bangunan yang berkisar antara 105 – 300 m
2
 dan luas tanah antara 96 – 776 m

2
. 

Selain harga jual yang dipatok Perusahaan yang tinggi bila dibandingkan 

perumahan lain di Pekanbaru, konsumen setiap bulannya juga dibebankan biaya 

untuk maintenance. Besarnya biaya maintenance ini dipatok berdasarkan luas 

lahan yang dimiliki oleh konsumen dan dibayarkan kepada pengurus estate. 

Sebagai catatan, saat ini harga tidak terlalu menjadi patokan konsumen dalam 

memilih properti. Rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia 

selain sandang dan pangan, saat ini telah mengalami peningkatan makna, yaitu 

selain sebagai tempat berlindung, rumah juga dapat dijadikan salah satu penunjuk 

status sosial dalam masyarakat. Senada dengan Ekonom Universitas Atma Jaya, 

Agustinus Prasetyantoko yang mengatakan, semakin mahal harga maka properti 

akan semakin diburu karena faktor prestise (Latief 2013). Hal ini dibuktikan 

dengan penjualan rumah yang terjadi pada CitraGarden Pekanbaru dan CitraLand 

Pekanbaru, dimana rumah-rumah yang berada di CitraLand Pekanbaru lebih cepat 

terjual dibanding dengan yang berada di CitraGarden Pekanbaru. 

Sebagaimana diketahui dari dewan pengurus DPD REI, bahwa perusahaan 

sejenis seperti Agung Podomoro Group, Summarecon Group, dan Trans Corp 

akan segera membuka proyek serupa di Pekanbaru. Hal ini tentu akan 

mempengaruhi kondisi persaingan bisnis green property di Pekanbaru. 

Perkembangan bisnis green property dan kondisi persaingan yang telah 

dipaparkan diatas menunjukkan bahwa perlu dilakukan suatu kajian khusus 

tentang strategi yang dapat digunakan Ciputra Group, khususnya PT Ciputra 

Indah untuk meningkatkan daya saing perusahaan guna memberikan kemampuan 

jangka panjang bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis green 

property di Pekanbaru. 

  

 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan fenomena yang dipaparkan pada latar belakang di atas, maka 

masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi persaingan di lingkungan industri green property kota 

Pekanbaru  yang dihadapi oleh PT Ciputra Indah Pekanbaru? 
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2. Faktor eksternal dan internal apa saja yang mempengaruhi PT Ciputra 

Indah di Pekanbaru dalam pengembangan usahanya serta menghadapi 

persaingan industri green property di Kota Pekanbaru? 

3. Alternatif strategi utama apa yang sebaiknya diterapkan PT Ciputra Indah 

guna meningkatkan daya saing di Kota Pekanbaru? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini ialah: 

1. Menganalisis kondisi persaingan di lingkungan industri green property yang 

dihadapi oleh PT Ciputra Indah di Pekanbaru. 

2. Menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi PT 

Ciputra Indah dalam pengembangan usahanya serta menghadapi persaingan 

industri green property di Kota Pekanbaru. 

3. Merumuskan strategi alternatif utama yang sebaiknya diterapkan PT Ciputra 

Indah dalam pengembangan usahanya serta meningkatkan daya saing pada 

industri green property di  Kota Pekanbaru. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian dapat memberikan informasi lebih lanjut dan menambah 

wawasan di bidang bisnis green property dan mengasah kemampuan 

berfikir, menganalisis, dan memberikan solusi masalah yang dihadapi 

perusahaan serta memberikan memberikan strategi yang tepat untuk 

meningkatkan daya saing perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan perusahaan terutama dibidang strategis guna meningkatkan daya 

saing perusahaan dalam bisnis green property. 

3. Bagi Pengembangan IPTEK 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data dasar dalam penelitian 

selanjutnya pada bidangnya bagi pengembangan IPTEK dan dapat 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang bisnis green property. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Green property 

Green property merupakan suatu konsep pembangunan hemat energi dan 

ramah lingkungan guna meningkatkan kualitas lingkungan akibat pemanasan 

global. Tema green property mencakup green architecture dan green building. 

Green architectur didefinisikan sebagai sebuah kesadaran lingkungan arsitektur 

yang tidak hanya memasukkan aspek utama arsitektur (kuat, fungsi, nyaman, 
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