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ABSTRAK 

STUDI KOMPARASI IMPLEMENTASI BUILDING INFORMATION 

MODELLING (BIM) DI SINGAPURA DAN INGGRIS DITINJAU DARI 

ASPEK KELEMBAGAAN 

Dunia saat ini memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pesatnya 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital diberbagai sektor. Termasuk 

dalam sektor industri konstruksi telah hadir sebuah inovasi teknologi digital yang dapat 

menghasilkan proses konstruksi yang optimal dan terintegrasi, inovasi ini dikenal 

dengan istilah Building Information Modelling (BIM). Saat ini pemerintah dalam hal 

ini Kementerian PUPR tengah berupaya untuk menerapkan BIM di Indonesia. 

Singapura dan Inggris merupakan dua dari banyak negara yang telah berhasil 

memanfaatkan konsep BIM sebagai proses konstruksi resmi di negaranya. Pengalaman 

penerapan BIM di kedua negara ini dapat menjadi pelajaran dan contoh untuk 

diterapkan di Indonesia. Studi komparasi implementasi BIM ini bersifat deskriptif 

kualitatif yang dilakukan dengan cara studi literatur. Studi ini berfokus pada 

perbandingan aspek kelembagaan BIM diantaranya peran stakeholders, tantangan dan 

strategi, serta roadmap BIM yang ada dikedua negara tersebut. Hasil dari studi 

komparasi ini menghasilkan variabel-variabel yang dapat dijadikan sebagai contoh 

acuan untuk penerapan kelembagaan BIM di Indonesia. 

Kata Kunci: BIM, Kelembagaan, Singapura, Inggris, Indonesia 
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ABSTRACT 

COMPARATIVE STUDY OF IMPLEMENTATION OF BUILDING 

INFORMATION MODELING (BIM) IN SINGAPORE AND UK REVIEWED 

FROM INSTITUTIONAL ASPECTS 

The world is currently entering the 4.0 industrial revolution era which is characterized 

by the rapid use of digital information and communication technology in various 

sectors. Including in the construction industry sector has come a digital technology 

innovation that can produce an optimal and integrated construction process, this 

innovation is known as Building Information Modeling (BIM). At present, the 

government in this case the Ministry of PUPR is trying to adopt BIM in Indonesia. 

Singapore and UK are two of the many countries that have successfully used the BIM 

concept as an official construction process in their countries. The experience of 

implementing BIM in these two countries can be a lesson and example to be applied in 

Indonesia. The comparative study of BIM implementation is qualitative descriptive 

which is carried out by means of literature study. This study focuses on comparing 

institutional aspects of BIM including the role of stakeholders, challenges and 

strategies, and the BIM roadmap that exists in both countries. The results of this 

comparative study produce variables that can be used as reference examples for the 

application of BIM institutions in Indonesia. 

Keywords: BIM, Institutional, Singapore, UK, Indonesia 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pesatnya 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital diberbagai sektor. Termasuk 

dalam industri konstruksi, telah hadir sebuah inovasi berbasis teknologi digital yang 

menghasilkan proses konstruksi yang optimal dan terpadu. Teknologi ini dikenal dengan 

istilah Building Information Modelling (BIM). BIM merupakan sebuah sistem di bidang 

arsitektur, teknik, dan konstruksi, dalam hal pemanfaatan perangkat lunak untuk 

membuat desain bangunan yang terintegrasi antara modeling 3D, dokumentasi 2D, 

simulasi dan analisis bangunan, dan integrasi lainnya [1]. Pemanfaatan BIM dapat 

mempercepat pencarian data, transparansi data, dan mempermudah kolaborasi diantara 

pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan sebuah proyek.  

Dalam rangka menjalankan amanat UU no.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 

5 ayat (5) yaitu Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengembangkan inovasi 

teknologi konstruksi, Kementerian PUPR mendorong para pelaku konstruksi untuk 

menggunakan BIM untuk dapat mewujudkan infrastruktur yang cepat dan handal. 

Banyaknya stakeholders yang akan terlibat, beragamnya jenis perangkat lunak yang 

harus digunakan, dan minimnya kompetensi SDM dalam penggunaan teknologi terbaru, 

pengaplikasian BIM ini membutuhkan strategi yang tepat untuk diterapkan. 

Di beberapa negara konsep BIM telah digunakan sebagai suatu proses konstruksi resmi, 

dimana setiap pihak pelaku konstruksi saling berkolaborasi dengan memanfaatkan BIM 

untuk menghasilkan model bangunan yang terintegrasi dan efektif. Penerapan BIM di 

berbagai negara ini dapat kita jadikan contoh untuk diaplikasikan di Indonesia. Untuk 

itu dalam KTI ini akan dilakukan studi komparasi implementasi BIM yang ada di dua 

negara yaitu Singapura dan Inggris yang telah berhasil menerapkan BIM di negaranya. 

Fokus pembahasan akan diarahkan pada perbandingan aspek kelembagaan BIM yang 
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ada dikedua negara tersebut. Diharapkan hasil perbandingan ini dapat dijadikan sebagai 

referensi dan contoh acuan untuk Indonesia agar dapat segera menerapkan BIM. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penulisan ini dibahas perbandingan antara Implementasi BIM di Negara 

Singapura dan Negara Inggris. Agar pokok pembahasan dapat fokus, dibuat pembatasan 

masalah yaitu: 

1. Perbandingan peran Stakeholders yang terlibat dalam penerapan BIM 

2. Perbandingan tantangan dan strategi yang dilakukan untuk mengakselerasi 

penerapan BIM 

3. Perbandingan Roadmap BIM 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perbandingan Implementasi BIM dari segi peran stakeholders, 

tantangan dan strategi, dan roadmap antara Singapura dan Inggris  

2. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi penerapan BIM di Indonesia 

khususnya di Kementerian PUPR ditinjau dari aspek kelembagaan. 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan 

Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi kajian teori yang dijadikan dasar penelitian pada permasalahan 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi metode dalam meneliti literatur sistem yang telah berjalan 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Dari hasil kajian literatur didapatkan perbandingan implementasi BIM di Singapura dan 

di Inggris 

BAB V  : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil kajian literatur 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 BIM 

BIM adalah serangkaian teknologi, proses, dan kebijakan yang memungkinkan berbagai 

pihak untuk merancang secara terintegrasi, membangun, serta mengoperasikan fasilitas 

secara kolaboratif [2]. 

2.1.1 Pengertian BIM 

The National Building Information Model Standard Project Committee mendefinisikan 

BIM sebagai sebuah model yang direpresentasikan dalam bentuk digital dan memiliki 

karakteristik informasi didalamnya [3].  

BIM adalah representasi digital yang lengkap dan menggambarkan karakteristik 

fungsional dari aset yang akan dibangun. Model BIM dapat berisi informasi tentang 

desain, konstruksi, logistik, operasional, pemeliharaan, anggaran, jadwal, dsb. Informasi 

yang terkandung dalam BIM dapat menghasilkan analisis yang lebih lengkap dan akurat 

dibandingkan proses tradisional serta memiliki potensi untuk mengintegrasikan 

sejumlah besar data di beberapa disiplin ilmu sepanjang siklus hidup bangunan (lifecycle 

building) [4]. 

 

Gambar 2. 1 Perbandingan Metode Tradisional dan Digital 

Sumber: www.modeltheplanet.com 
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2.1.2 Manfaat BIM 

BIM memiliki banyak manfaat yang dapat meningkatkan kualitas proyek konstruksi. 

Manfaat BIM menurut penelitian UK GOVERNMENT CABINET OFFICE BIM 

STRATEGY PAPER yaitu: 

1. 47-65% mengurangi konflik dan rework selama pelaksanaan konstruksi 

2. 44-59% meningkatkan kualitas proyek 

3. 34-40% meningkatkan performa tinjauan (review) & perizinan (approval) 

dokumen 

4. 33% mengurangi inisiasi biaya konstruksi dan seluruh siklus hidup bangunan 

Selain itu, adapun penelitian dari Rick Rundell (Senior Director Autodesk) menyebutkan 

pengaruh BIM untuk peningkatan produktifitas sumber daya manusia. 

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Efisiensi Waktu antara Penggunaan BIM dan CAD 

 

Sumber: wpanduw.wordpress.com 

BIM dapat membantu penyedia layanan AEC (Architectural, Engineering, 

Construction) untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan produktivitas yang 

menghasilkan penghematan waktu dan biaya. BIM secara signifikan membuat 

pengesahan proyek yang lebih cepat, hasil yang lebih dapat diprediksi, desain yang 

berkelanjutan, layanan analisis, peningkatan kolaborasi dan berbagi informasi untuk 

strategi pencapaian proyek yang terintegrasi [5]. 
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2.1.3 Tantangan dan Peluang Masa Depan BIM 

Masa depan dengan BIM sangat menjanjikan karena membuat biaya efektif, efisien, dan 

membuat desain bangunan yang responsif untuk seluruh siklus sebuah bangunan. 

Namun, tentu ada tantangan yang harus dihadapi untuk bisa mengadopsi BIM. Berikut 

ini merupakan 3P (People, Processes, Policy) yang merupakan fokus  yang perlu 

disinergikan dalam menjawab tantangan dan peluang BIM [6]: 

1. People (Manusia) :  

Manusia adalah faktor paling penting yang memiliki kekuatan untuk 

menggerakan suatu industri. Agar sebuah organisasi dapat sukses mengadopsi 

BIM, perlu keinginan seluruh tim untuk memahami dan menerima pentingnya 

perubahan. Menjalin hubungan yang kuat dalam membangun pola pikir para 

profesional, tim internal, maupun para penyedia jasa menjadi faktor paling 

penting ketika memulai perubahan teknologi. 

2. Processes (Proses) :  

Selama ini bahkan para professional AEC yang berpengalaman dan menyadari 

manfaat BIM masih menggunakan budaya kerja yang biasa mereka gunakan 

karena lebih mudah dan lebih nyaman. Mereka memang menggunakan teknologi 

baru namun tanpa mengubah proses kerja yang lama. Misalnya tetap 

menggunakan Ms. Excel dan juga menggunakan Autodesk Revit. Mereka sibuk 

membuat dan kemudian membuat ulang data padahal data dari Excel dapat di 

hubungkan ke Revit secara otomatis. Hal ini tidak efektif sehingga diperlukan 

proses kerja baru yang terintegrasi dan dapat mengoptimalkan suatu pekerjaan.  

3. Policies (Kebijakan) :  

Kebijakan sebuah instansi dapat menjadi sebuah rintangan dalam penerapan 

BIM. BIM dapat berfungsi dengan baik apabila semua pihak yang terlibat dapat 

berbagi informasi secara bebas dan dapat berkolaborasi. Namun kontrak biasanya 

melarang pembagian informasi di bawah klausul kerahasiaan, kewajiban dan 

masalah litigasi. Oleh karena itu perlu adanya solusi kebijakan yang tidak hanya 

melindungi instansi tapi juga memudahkan dalam proses kolaborasi. 
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2.2 Studi Kasus 

2.2.1 Studi Kasus di Singapura 

Singapura merupakan negara pertama di dunia yang mewajibkan pelaku industri 

bangunan dan konstruksi di nuntuk menggunakan BIM. Inisiasi penggunaan BIM di 

berbagai negera di dunia memicu pemerintah setempat untuk merumuskan regulasi BIM. 

Pada tahun 2003, Singapura memperkenalkan CORENET e-submissions dengan tujuan 

untuk mempermudah proses pengajuan perijinan bangunan dan meningkatkan 

produktivitas konstruksi dengan cara mentransformasi industri konstruksi. Pada tahun 

2010, 9 agensi pemberi izin menerima model 3D arsitektural untuk diajukan melalui 

CORENET dan diikuti dengan penerimaan model mechanical, electrical & plumbing 

(MEP) pada tahun 2011. Hingga kini, ada lebih dari 200 proyek yang telah melakukan 

BIM e-submission [7].  

2.2.2 Studi Kasus di Inggris 

Pada Mei 2011, Pemerintah Inggris menerbitkan Strategi Konstruksi yang bertujuan 

untuk mengurangi biaya aset sektor publik hingga 20% pada tahun 2016. Untuk 

mencapai strategi ini, pemerintah mewajibkan semua industri konstruksi yang mengikuti 

tender proyek pemerintah yang diadakan pusat untuk menggunakan BIM Level 2. 

Persyaratan ini dilakukan untuk mendorong adopsi proses BIM di seluruh sektor publik 

dan swasta. 

Meskipun persyaratan ini hanya untuk proyek-proyek pemerintah, penggunaan BIM 

Level 2 ini juga dilakukan oleh sektor swasta dalam industri konstruksi di Inggris. BIM 

Level 2 adalah serangkaian model kolaboratif yang terdiri dari data geometrik dan non-

grafis 3D yang disiapkan oleh berbagai pihak selama siklus hidup proyek dalam konteks 

lingkungan data umum. Dengan mudahnya pertukaran informasi antar sistem, peserta 

proyek akan memiliki sarana yang dibutuhkan untuk memberikan output yang maksimal 

dan dapat divalidasi secara digital dalam bentuk yang terstruktur. [8]. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk memperoleh variabel – 

variabel yang meliputi kegitatan penilaian pendapat individu dari makna, penalaran, dan 

definisi situasi tertentu. Metode penelitian dilakukan dalam bentuk kajian literatur yang 

merupakan uraian deskripsi dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Juga ditambah 

dengan wawancara singkat dengan salah satu stakeholder kunci yang dilakukan secara 

online melalui email. Kemudian dilakukan komparasi berdasarkan ruang lingkup yang 

telah ditentukan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan variabel mana yang 

dapat dijadikan contoh untuk penerapan di Indonesia. 

BAB 4 

PEMBAHASAN 

3.1 Perbandingan peran Stakeholder  

Singapura 

Implementasi BIM di Singapura dipelopori oleh para pelaku yang berasal dari sektor 

publik antara lain [7]: 

1. BIM Steering Committee sebagai Pemimpin pengembangan standar, pendukung 

sumber daya BIM, dan yang memberikan arahan strategis pengadopsian industri 

BIM [9].  

2. Building and Construction Authority (BCA) sebagai regulatory agencies & 

system developer yang berada dibawah Kementerian Pembangunan Nasional.  

3. Construction and Real Estate Network (CORENET) sebagai sebuah applied 

system IT. 

4. BIM Guide Workgroup sebagai pembuat Singapore BIM Guide yang berada 

dibawah BIM Steering Committee. 

5. BCA Academy sebagai pelaku dari sisi edukasi.  
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6. Banyak pula pelaku dari sektor privat dan semuanya berperan sebagai 

application implementer antara lain Aedas, WOHA Architects, AECOM, 

Surbana dan Arup. 

Inggris 

Berdasarkan Jurnal BIM in the UK: Past, Present, & Future dari UKBIMA [10], didapat 

stakeholder sebagai berikut:  

1. BIM Alliance (UKBIMA) adalah aliansi lintas industri yang dibentuk tahun 2016 

sampai 2020 untuk memimpin BIM Level 2. [11].  

2. BIM Task Group adalah instansi yang mendefinisikan dan menerapkan BIM 

Level 2 dalam departemen pemerintah selama 4 tahun terakhir [10]. 

3. BIM Communities atau biasa disebut BIM 4 Groups terdiri dari berbagai 

komunitas BIM. Contohnya BIM Alliance Survey, BIM 4 SME, etc [12]. 

4. BIM Regions sebelumnya adalah The Construction Industry Council (CIC) 

bertugas membangun jaringan wilayah BIM untuk memastikan informasi terkini 

dan konsistensi penerapan program BIM Level 2 disebarkan ke seluruh Inggris 

dan memungkinkan semua wilayah dapat memberikan feedback [13]. 

5. BIM Education terdiri dari BIM 4 Education (Mempromosikan pembelajaran 

tentang proses BIM di sekolah-sekolah), BIM Academic Forum (perwakilan dari 

banyak universitas di UK yang mempromosikan BIM khususnya pada 

pengembangan kerangka akademik BIM), dan B1M Video Channel [14]. 

6. Technology Group adalah salah satu dari BIM community yang merupakan 

bagian dari BIM Alliance yang terdiri dari berbagai vendor software 

internasional untuk pasar AEC [15]. 

Dari kedua pembahasan tersebut diambil benang merah bahwa untuk menjalankan BIM 

di negara Singapura dan Inggris sama-sama menggunakan agensi khusus. Di Singapura 

dengan BCA dan Inggris dengan UKBIMA. Dari segi pengarah strategis juga diperlukan 

kelompok yang mengembangkan regulasi BIM secara terfokus. Di Singapura ada BIM 

Steering Committee dan BIM Guide Workgroup sedangkan di Inggris ada BIM Task 

Group. Di Inggris juga ada BIM communities yang merupakan bagian dari UKBIMA 
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berupa kelompok-kelompok yang masing-masing menangani bidang tertentu sesuai 

keahliannya. Lalu sama-sama ada lembaga khusus yang mengani bidang pendidikan, di 

Singapura ada BCA Academy dan di Inggris ada BIM Education.  

Membuat tim atau lembaga-lembaga khusus seperti ini merupakan langkah pertama 

yang penting jika benar-benar serius ingin menerapkan BIM di Indonesia mengingat 

BIM merupakan sesuatu yang besar dan kompleks yang perlu ditangani secara terfokus. 

Pembentukan lembaga khusus ini sebaiknya melibatkan agensi professional khusus yang 

sudah expert dalam menerapkan BIM agar dapat berjalan lebih terfokus dan progresif.  

Pada tahap selanjutnya jika lembaga khusus BIM terbentuk dan berjalan, Indonesia 

sepertinya juga perlu membuat sejenis BIM Regions di Inggris yang ditempatkan di kota-

kota besar seluruh Indonesia mengingat kita adalah negara besar. 

4.2 Perbandingan Tantangan dan Strategi 

Singapura 

Pada tahun 2010, Singapura membuat roadmap berdasarkan tantangan yang dihadapi 

dalam menerapkan BIM. BCA sebagai regulator dan pembuat sistem membuat strategi 

berdasarkan poin-poin tantangan tersebut seperti dibawah ini [16]: 

d Tabel 4. 1 Tantangan dan Strategi Penerapan BIM di Singapura 

Tantangan yang dihadapi 

oleh perusahaan selama  

Pengadopsian BIM 

Strategi BCA 

 

Kurangnya permintaan 

untuk BIM 

Untuk memungkinkan sektor publik memimpin, BCA: 

> Berkolaborasi dengan government procurement entities (GPEs) untuk 

meminta penggunaan BIM untuk proyek pemerintah dari 2012 

> Bekerja dengan GPEs dan mitra industri mereka dalam persiapan untuk 

persyaratan baru 

Untuk mempromosikan kisah sukses, BCA: 

> Mendirikan Centre for Construction IT (CCIT) untuk mempromosikan BIM, 

memandu perusahaan-perusahaan,dan profesional dalam industri 

> Melakukan seminar, lokakarya, dan konferensi tentang penggunaan BIM 

bagi industri untuk dipromosikan manfaat dari teknologi tersebut 



10 

 

Terbiasa dengan 

penyusunan gambar 2D 

Untuk menghapus hambatan, BCA: 

> Mengembangkan format penyerahan dan panduan untuk membantu para 

profesional memahami proses baru dari peraturan pengajuan menggunakan 

BIM 

> Bekerja dengan GPEs, badan profesional dan buildingSMART Singapura 

untuk mengembangkan proyek pedoman kolaborasi dan berbagai standar dari 

obyek  

Sulitnya membangun 

keahlian BIM 

Untuk membangun kapabilitas dan kapasitas BIM, BCA: 

> Mengadakan kursus singkat dan Diploma Spesialis BIM yang berada 

dibawah BCA Academy 

> Melibatkan berbagai lembaga untuk memasukkan pelatihan BIM ke dalam 

kurikulum mereka 

> Menyediakan layanan "pendampingan" bagi perusahaan yang membutuhkan 

bantuan dalam implementasi proyek BIM pertamanya dan tentang tata cara 

pengajuan 

Kurangnya kesiapan dari 

SDM untuk bisa terampil 

menggunakan BIM  

Untuk memberi insentif kepada pengguna BIM, BCA: 

> Memperkenalkan BIM Fund*, yang mencakup biaya untuk pelatihan, 

layanan konsultasi dan pembelian hardware dan software untuk perusahaan-

perusahaan dan proyek-proyek. 

*Bagian dari Konstruksi dan Kapabilitas Dana (CPCF) untuk pengadopsian BIM 

Sumber: Build Smart Magazine, 2011 

Berdasarkan data dari hasil wawancara melalui email dengan Tim BCA Singapura, 

didapatkan bahwa BCA memiliki strategi khusus untuk menyiapkan pegawai 

pemerintahan dalam penerapan BIM. Strategi tersebut dijabarkan pada tabel berikut: 

Tabel 4. 2 Strategi penyiapan pegawai pemerintah dalam penerapan BIM 

Tantangan Strategi BCA 

Persiapan / perlakuan / pelatihan 

khusus untuk pegawai negeri di 

Singapura 

BCA melatih petugas dari berbagai badan serta entitas pengadaan untuk 

memproses pengajuan peraturan BIM dan menggabungkan serta menetapkan 

penggunaan BIM dalam proyek pemerintah. Selain pelatihan, kami juga 

bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan template dan pedoman 

untuk penggunaan BIM oleh pemangku kepentingan di sektor publik dan 

swasta 

Menyiapkan sumber daya 

manusia (pegawai negeri) untuk 

dapat mengoperasikan BIM 

Melalui pelatihan, handholding, pengembangan panduan dan template. Kami 

melakukan pelatihan di Akademi BCA, badan pendidikan dan penelitian 

BCA. 

Waktu yang dibutuhkan untuk 

mempersiapkan sumber daya 

manusia 

Kami mulai bekerja dengan berbagai instansi pemerintah, industri, dan 

Institutes of Higher Learning (IHLs). Biasanya pelatihan akan memakan 

waktu 2 hingga 4 hari, tergantung pada ruang lingkup, diikuti dengan 
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beberapa lokakarya / sharing workshop selama setengah hari atau lebih untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi. Diantara kegiatan pelatihan dan 

workshop, para pegawai harus menerapkan apa yang telah mereka pelajari 

untuk dipraktikan dalam setidaknya 2 hingga 3 proyek nyata. 

Pihak yang bertanggung jawab 

untuk membuat sistem BIM 

bekerja di Pemerintah Singapura 

Ini adalah upaya dari tripartit dan BCA yang memimpin. Kami bekerja sama 

dengan lembaga pemerintah lainnya, industri, dan IHL. 

Pada tahun 2014, Roadmap BIM kedua diluncurkan dengan fokus utama yaitu untuk 

mendorong kolaborasi BIM di seluruh rantai nilai [17]. 

Inggris 

Tantangan yang dihadapi dan strategi dalam mengimplementasikan BIM dalam proyek 

konstruksi di Inggris berdasarkan hasil penelitian [18]: 

dTabel 4. 3 Tantangan dan Strategi Penerapan BIM di Inggris 

Tantangan Strategi 

1. Mengatasi penolakan untuk berubah, dan membuat 

orang memahami potensi dan manfaat BIM 

dibandingkan penggambaran 2D 

2. Mengadaptasi alur kerja yang biasa ke proses yang 

lean-oriented 

3. Melatih orang-orang menggunakan BIM atau 

menemukan SDM yang memahami BIM 

4. Pemahaman tentang teknologi perangkat keras high-

end yang dibutuhkan dan fasilitas jaringan untuk 

menjalankan aplikasi dan alat BIM secara efisien 

5. Kolaborasi yang diperlukan, integrasi antara 

perancang dan insinyur struktural dan MEP 

6. Pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab dari 

berbagai pemangku kepentingan dalam proses baru 

oleh pengacara konstruksi dan perusahaan asuransi 

1. Membutuhkan strategi implementasi yang 

efektif. Ini membutuhkan perubahan 

signifikan dalam cara kerja bisnis konstruksi 

di setiap prosesnya. Tidak hanya harus 

mempelajari aplikasi software baru, tapi juga 

harus mempelajari bagaimana alur kerja, 

melatih staf dan tanggung jawabnya, dan cara 

pemodelan konstruksi. 

2. Membutuhkan pedoman professional dalam 

memanfaatkan BIM. Karena masih banyak 

klien maupun perusahaan yang tidak 

mengetahui BIM dan manfaatnya. Jadi perlu 

adanya bimbingan professional terkait BIM 

kepada para pengguna BIM. 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat kesamaan tantangan sebagai berikut: 

1. Kurangnya permintaan BIM dan penolakan untuk berubah disebabkan 

kurangnya pengetahuan tentang potensi dan manfaat penggunaan BIM 

2. Terbiasa dengan penyusunan gambar 2D dan sulit merubah alur kerja pengguna 

3. Sulitnya menemukan SDM ahli BIM dan membangun keahlian BIM bagi SDM 
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Strategi yang dapat dipelajari dalam menghadapi tantangan yang ada:  

1. Pemerintah harus segera membuat kebijakan, dapat dimulai dengan 

mensyaratkan penggunaan BIM sebagai syarat bagi industri untuk mengikuti 

proyek pemerintah. Selain itu harus intensif melakukan sosialisasi dan promosi 

tentang manfaat BIM kepada para industri, perusahaan, dan professional. 

2. Mengembangkan format, pedoman, dan panduan dari proses baru penggunaan 

BIM. Membuat standar alur kerja baru bagi para pengguna yang sesuai dengan 

proses kerja penggunaan BIM. 

3. Diadakannya pelatihan-pelatihan dan sertifikasi penggunaan BIM. Bekerjasama 

dengan institusi dan lembaga pendidikan untuk memasukan BIM sebagai 

kurikulum. Melakukan pembimbingan profesional pada para pengguna BIM 

dalam implementasi proyek pertama. 

Dari poin-poin diatas dapat kita contoh ketiga penerapan strategi dalam menghadapi 

tantangan yang ada tersebut. Juga pada poin ke 4 dari tantangan di Singapura yaitu 

kurangnya kesiapan dari SDM memiliki kesamaan dengan di Indonesia. Pemerintah kita 

dapat mengambil contoh strateginya yaitu dengan mengalokasikan dana khusus untuk 

pengembangan penggunaan BIM (pelatihan, pendidikan, dan teknologi). 

4.3 Perbandingan Roadmap  

Singapura 

Roadmap berdasarkan Strategi [19]:  

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Roadmap berdasarkan strategi 

Singapura telah berhasil menjalankan Roadmap pertamanya yang dibuat tahun 2010. 

Pada tahun 2013, International Panel of Expert (IPE) mengusulkan sejumlah 
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rekomendasi yang relevan dengan permasalahan dalam pengadopsian BIM saat ini. 

Selanjutnya pada tahun 2014 diluncurkanlah Roadmap BIM kedua yang fokus utamanya 

adalah mendorong kolaborasi BIM di seluruh rantai nilai. 

Roadmap berdasarkan Tahun: 

Gambar 4. 2 Roadmap berdasarkan tahun 

Sumber: Singapore BIM Roadmap, 2013 

Pada tahun 2010 sampai 2012 Singapura fokus dalam pilot project penggunaan BIM di 

sektor publik. Setelah itu mulai tahun 2013 Singapura baru memandatkan e-submission 

BIM arsitektur untuk seluruh proyek bangunan. Bertahap setelah itu diberlakukan juga 

untuk BIM teknik. 

Inggris 

Di Inggris Penerapan BIM terdiri dari beberapa tingakatan yaitu 3 level [18]. 

 

Gambar 4. 3 Roadmap Penerapan BIM di Inggris  

Sumber: Dokumen UK BIM Alliance, 2016 
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Inggris membagi Roadmapnya 

secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan (kapasitas dan kemampuan) BIM di 

negara tersebut. Dimulai dari level 0 yang masih menggunakan dokumen kertas, lalu 

level 1 mulai menggunakan dokumen elektronik berupa gambar 2D dan 3D. Selanjutnya 

ke level 2 yang sudah mulai mengintegrasikan berbagai data dan informasi konstruksi, 

serta yang terakhir BIM level 3 yang tidak hanya mengintegrasikan namun juga 

membuat BIM sebagai data cerdas yang dapat dilihat secara real time melalui website. 

Prinsip utama yang terlihat adalah dari level satu ke level berikutnya terlihat setiap tahap 

saling membangun secara berurutan sebagai suatu siklus. 

 

Gambar 4. 4 Ilustrasi Transisi Penerapan BIM di Inggris 

Sumber: Dokumen UK BIM Alliance, 2016 

Dari kedua pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Singapura 

membuat roadmapnya berdasarkan tantangan yang dihadapi. Juga terlihat bahwa 

Singapura membangun BIM dimulai dari proyek pemerintahannya sendiri sebagai pilot 

project sambil mempersiapkan konsultan dan kontraktor untuk dapat siap menggunakan 

BIM, setelah itu baru mewajibkan pihak yang swasta dengan e-submission. Sedangkan 

Inggris membagi roadmapnya secara bertahap dan saling membangun mulai dari Level 
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0 sampai kini Inggris berada di Level 2 menuju Level 3. Keduanya sama-sama bertahap 

dalam menerapkan BIM meskipun dengan cara yang berbeda.  

Indonesia bisa mencontoh kedua negara ini secara paralel. Dimulai dari mendirikan 

Pusat IT sebagai landasan industri konstruksi yang berbasis teknologi, bekerjasama 

dengan agensi kunci BIM, serta bersama-sama membuat pilot project dan sosialisasi 

mengenai BIM. Setelah itu baru menerapkan sejenis e-submission di Singapura namun 

terbatas hanya untuk proyek pusat ataupun proyek besar saja itupun bagi perusahaan 

tertentu saja yang sudah memenuhi kualifikasi pengguna BIM, ini akan mempermudah 

dan mempercepat proses penerapan BIM di Indonesia. Fokus utamanya disini adalah 

bagaimana memperbanyak penggunaan BIM dan menghasilkan ahli-ahli BIM dalam 

waktu yang singkat.  

Diharapkan dengan mulai banyaknya penggunaan BIM yang terfokuskan di pusat dapat 

menjadi success story sebagai pionir untuk perkembangan BIM di daerah lain di 

Indonesia. Sedangkan untuk daerah selain pusat lebih cocok menggunakan roadmap 

bertahap seperti di Inggris karena tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia untuk BIM 

Level 1 pun masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Akan sangat besar 

biaya dan sangat lama waktu pengadopsiannya jika penggunaan BIM di Indonesia 

dipaksakan bangkit secara bersama-sama.  

BAB 5 

Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan penerapan implementasi BIM di negara Singapura dan negara Inggris 

diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam penerapan BIM di sebuah negara diperlukan stakeholders kunci: 

 Agensi khusus menangani BIM sebagai pengatur dan pembuat sistem 

 Kelompok pengarah Strategis bagi kebijakan BIM secara nasional 

 Lembaga khusus yang menangani sosialisasi dan pendidikan BIM 
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2. Tantangan yang biasa dihadapi dalam penerapan BIM di suatu negara: 

 Kurangnya permintaan BIM dan penolakan untuk berubah  

 Terbiasa dengan penyusunan gambar 2D dan sulit merubah alur kerja 

 Sulitnya menemukan SDM ahli BIM dan membangun keahlian BIM 

3. Strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan: 

 Pemerintah harus segera memutuskan kebijakan terkait penerapan BIM. 

 Harus aktif melakukan sosialisasi dan promosi tentang manfaat BIM 

kepada para industri, perusahaan, dan professional. 

 Mengembangkan format, pedoman, dan panduan dari proses baru tentang 

penggunaan BIM. 

 Pelatihan-pelatihan, sertifikasi, BIM sebagai kurikulum pendidikan, 

pembimbingan profesional pada pengguna BIM di proyek pertama. 

 Pengalokasian khusus bagi pendanaan pengembangan BIM oleh negara 

4. Perbandingan Roadmap di masing-masing negara: 

 Singapura membuat roadmap berdasarkan tantangan yang dihadapi dan 

membangun BIM dimulai dari proyek pemerintahannya sendiri sebagai 

pilot project,setelah itu baru pihak swasta dengan aplikasi e-submission. 

 Inggris membagi Roadmapnya secara bertahap dan saling membangun 

sesuai dengan tingkat kematangan (kapasitas dan kemampuan) BIM di 

negara tersebut. Tingkatan dimulai dari level 1, level 2, sampai level 3.  

Secara umum Singapura dan Inggris sudah berhasil menerapkan BIM di negaranya dan 

mereka mulai memasuki BIM ke tahap selanjutnya. Sementara itu di Indonesia sendiri 

penerapan BIM masih dalam tahap awal yaitu tahap adopsi, seperti yang dapat dilihat 

pada roadmap berikut: 
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Gambar 5. 1 Roadmap Konstruksi Digital Indonesia 

Sumber: Balitbang Kementerian PUPR 

 

BIM di Indonesia saat ini masih dalam tahap adopsi BIM, penyusunan standar, dan 

penyusunan kurikulum. Indonesia masih perlu belajar dan menggali mengenai proses 

penerapan BIM. Hasil pembahasan diatas dapat dijadikan salah satu acuan pembelajaran 

bagi Indonesia, khususnya bagi Kementerian PUPR yang mempelopori penggunaan 

BIM di pemerintahan.  

5.2 Saran 

BIM harus segera diterapkan di Indonesia. Semakin cepat kita menerapkan BIM, 

semakin cepat pula kita mengejar ketertinggalan di era konstruksi digital. Untuk saat ini 

tahap paling penting yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem IT sebagai pondasi 

penggunaan BIM, membentuk stakeholders sebagai motor penggerak, juga 

mempersiapkan SDM internal (PNS) melalui serangkaian pelatihan agar dapat 

membangun dan menjalankan system BIM dengan baik. BIM PUPR yang sudah ada di 

Indonesia sebaiknya segera mulai membentuk stakeholders penerapan BIM terutama 

agensi khusus seperti BCA dan UKBIMA agar ada yang ‘mengurus’ BIM secara 

terfokus dan progresif. Dalam hal ini Indonesia dapat bekerjasama dengan perusahaan 

yang telah expert dalam manajemen dan strategi BIM contohnya Accenture company. 

Juga bagi Institut BIM yang sudah ada diharapkan dapat lebih gencar lagi 

mensosialisasikan dan membangun keahlian BIM di Indonesia. 
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GLOSARIUM 

AEC (Architectural, Engineering, Construction) Industy: Sektor industri konstruksi yang 

menyediakan layanan pada desain arsitektur, desain teknik dan jasa konstruksi. Ini adalah 

sektor yang sangat aktif dalam adopsi Informasi, Komunikasi, dan Teknologi. Ini juga 

merupakan sektor yang sangat aktif di arena internasional. 

BCA (Building and Construction Authority): Agensi di bawah Kementerian Pembangunan 

Nasional Singapura yang bertugas mengembangkan lingkungan binaan (bangunan, struktur, 

dan infrastruktur) di Singapura.  

BCA Academy: Badan pendidikan dan penelitian BCA, Singapura. Menyediakan pelatihan 

dan jalur pendidikan dengan berbagai program lingkungan binaan. Akademi BCA bermitra 

dengan universitas-universitas untuk mengembangkan kompetensi manajerial dan teknis 

para pemimpin industri. 

BIM (Building Information Modelling): BIM merupakan sebuah sistem di bidang 

arsitektur, teknik, dan konstruksi, dalam hal pemanfaatan perangkat lunak untuk membuat 

desain bangunan yang terintegrasi antara modeling 3D, dokumentasi 2D, simulasi dan 

analisis bangunan, dan integrasi lainnya. 

BIM Communities / BIM 4 Groups: Berbagai komunitas BIM di bawah kewenangan 

UKBIMA. Contohnya BIM Alliance Survey, BIM 4 SME, etc. 

BIM Education: Badan dibawah UKBIMA yang terdiri dari BIM 4 Education 

(Mempromosikan pembelajaran tentang proses BIM di sekolah-sekolah), BIM Academic 

Forum (perwakilan dari banyak universitas di UK yang mempromosikan BIM khususnya 

pada pengembangan kerangka akademik BIM), dan B1M Video Channel. 

BIM Guide Workgroup: Kelompok kerja dibawah BIM Steering Committee yang 

mengerjakan Singapore BIM Guide sebagai acuan industri-industri dalam 

mengimplementasikan BIM 

BIM Regions / The Construction Industry Council (CIC): Badan yang bertugas 

membangun jaringan wilayah BIM untuk memastikan informasi terkini dan konsistensi 

penerapan program BIM Level 2 disebarkan ke seluruh Inggris dan memungkinkan semua 

wilayah dapat memberikan feedback. 

BIM Steering Committee (BIMSC): Pemimpin pengembangan standar dan mendukung 

sumber daya BIM untuk memfasilitasi penggunaan teknologi yang kolaboratif. BIMSC juga 

yang menyarankan implementasi BIM di perusahaan, proyek, dan industri, serta mengatasi 

masalah yang menghambat adopsi industri BIM. 
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BIM Task Group: Instansi yang mendefinisikan dan menerapkan BIM Level 2 dalam 

departemen pemerintah selama 4 tahun terakhir. 

CAD (Computer Aided Design): adalah suatu program komputer untuk menggambar suatu 

produk atau bagian dari suatu produk. Produk yang ingin digambarkan bisa diwakili oleh 

garis-garis maupun simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. 

CORENET (Construction and Real Estate Network): Inisiatif IT utama yang dipimpin 

oleh Kementerian Pembangunan Nasional Singapura dan digerakkan oleh BCA yang 

bekerja sama dengan organisasi publik dan swasta lainnya. 

CORENET e-submissions system: Sistem berbasis internet untuk para professional industri 

untuk mengajukan dokumen proyek berbasis elektronik kepada pihak yang berwenang untuk 

disetujui dengan aman. Sistem ini menangani dokumen proyek untuk seluruh siklus hidup 

proyek yang meliputi pemrosesan dokumen perencanaan. 

IHLs: Institutes of Higher Learning Singapura 

Kelembagaan: suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi 

yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antar 

organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-

faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atauran formal maupun informal 

untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan 

bersama 

MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing): suatu pekerjaan yang bertugas membuat sistem 

kontrol mekanikal, elektrikal, dan perpipaan. 

Roadmap: Rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan 

SDM: Sumber Daya Manusia 

Stakeholder: Pemangku Kepentingan 

Technology Group: Salah satu dari BIM community yang merupakan bagian dari BIM 

Alliance yang terdiri dari berbagai vendor software internasional untuk pasar AEC. 

UKBIMA (BIM Alliance): Aliansi lintas industri yang dibentuk tahun 2016 sampai 2020 

untuk memimpin BIM Level 2. 
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Apa	ItuBIM?
Pengertian	BIM	(Building	Information	Modeling)	
BIM adalah serangkaian teknologi konstruksi digital, 
proses, dan kebijakan yang memungkinkan berbagai 
pihak untuk merancang secara terintegrasi, membangun, 
serta mengoperasikan fasilitas secara kolaboratif. 
Informasi  yang terkandung dalam BIM dapat 
menghasilkan analisis yang lebih lengkap dan akurat 
dibandingkan proses tradisional.

Gambar Perbandingan Metode Tradisional dan Digital

Manfaat	BIM
Ÿ 47-65% mengurangi konflik dan rework selama 

pelaksanaan konstruksi
Ÿ 44-59% meningkatkan kualitas proyek
Ÿ 34-40% meningkatkan performa tinjauan(review) & 

perizinan(approval) dokumen
Ÿ 33% mengurangi inisiasi biaya konstruksi dan seluruh 

siklus hidup bangunan

BIM dapat  membantu penyedia  layanan AEC 
(Architectural, Engineering, Construction) untuk 
meningkatkan akurasi, efisiensi, dan produktivitas yang 
menghasilkan penghematan waktu dan biaya.

Tantangan	dan	Peluang	masa	depan	BIM

People / Manusia
Manusia adalah faktor paling penting yang memiliki 
kekuatan untuk menggerakan suatu industri. Agar 
sebuah organisasi dapat sukses mengadopsi BIM, perlu 
keinginan seluruh tim untuk memahami dan menerima 
pentingnya perubahan.

Processes / Proses
Proses kerja lama harus segera ditinggalkan dan perlu 
dibuat proses kerja baru yang terintegrasi dan dapat 
mengoptimalkan waktu serta tenaga untuk suatu 
pekerjaan. 

Policy / Kebijakan
BIM dapat berfungsi dengan baik apabila semua pihak 
dapat bebas berbagi informasi dan berkolaborasi. 
Namun biasanya ada larangan pembagian informasi 
karena kerahasiaan atau kewajiban. Diperlukan sebuah 
kebijakan yang tidak hanya melindungi instansi tapi juga 
memudahkan dalam proses kolaborasi.

Roadmap Konstruksi Digital Indonesia

ADOPSI

• Stakeholder 
konstruksi
mengadopsi BIM

• Penyusunan
standard BIM 
Nasional (SNI)

• BIM sebagai
standar kurikulum
dan kompetensi
untuk universitas
dan asosiasi profesi

DIGITALISASI

• Perizinan

• Monitoring dan
supervisi

• Dimulainya pasar
digital untuk
sektor konstruksi

KOLABORASI

• Standar aturan
terkait kolaborasi
industri
konstruksi

• Implementasi
Virtual Design 
dan Lean 
Contruc�on

• Implementasi
BIM (3D s/d 7D)
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INTEGRASI

• Implementasi
cloud 
construc�on 
management 

• Integrasi sistem
proses 
konstruksi
(perizinan, claim, 
commisioning, 
handover, dan
lain-lain)


