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Latar Belakang
Demi untuk menghasilkan material kontruksi
telah banyak hutan dikorbankan, melalui pembalakan liar, pembakaran dan penggundulan
hutan, sehingga tanah yang asalnya subur menjadi gersang. Adanya penebangan hutan tanpa
disertai dengan reboisasi menyebabkan banyak perubahan negatif, seperti pemanasan
global (global warming). Pohon berperan dalam menyimpan karbon dioksida untuk
menghasilkan karbohidrat, lemak dan protein
yang membentuk pohon. Ketika terjadi deforestasi, banyak pohon ditebang dan dibakar
menyebabkan lepasnya karbon dioksida didalamnya, sehingga kadar karbon dioksida di
atmosfir menjadi bertambah yang menyebabkan hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, banjir dan punahnya keanekaragaman hayati. Pemanasan global juga
dipicu oleh polusi udara dari kendaraan dan
industri yang tidak ramah lingkungan.
Untuk menghindar dari ancaman pemanasan
global, diantaranya adalah dengan melestarikan hutan, dan meminimalisir pemakaian kayu
untuk bahan konstruksi, perlu dipikirkan alternatif bahan konstruksi lainnya, yang tidak
menggunakan kayu sebagai bahan utama. Bisa
dalam bentuk mendaur ulang bahan bangunan,
mengurangi pemakaian bahan yang tidak
ramah lingkungan, atau menggunakan kembali
limbah konstruksi sebagai bahan bangunan
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Pasca Gempa “
Penta Nugroho, ST
“New Polymer Superplasticizer—Chemical Construction
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Topik Kajian

“Inovasi Material Konstruksi Ramah
Lingkungan dan Berkelanjutan“

Topik kajian dalam seminar ini tidak
hanya untuk bahan konstruksi gedung
saja, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam bidang rekayasa lainnya
seperti :

Nama

ÞRekayasa struktur,
ÞRekayasa geotehnik,
ÞRekayasa material konstruksi,
ÞRekayasa infrastruktur,
ÞMetode kerja teknologi konstruksi,

: ……………………………………………………………
Mahasiswa S1/Mahasiswa S2 S3
Dosen
Umum
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Format Penulisan Makalah

ABSTRAK Ditulis dengan MS Word maksimum 250 kata,
font Arial 11, spasi 1, ukuran kertas A4 margin kiri dan
atas 3.5 cm, kanan dan bawah 2.5 cm. abstrak mencakup
judul (huruf capital), penulis, institusi, dan alamat kontak
(alamat pos, tep/fax dan email) isi abstrak dan keyword
MAKALAH LENGKAP. Ditulis dengan MS Word
maksimum 10 halaman , font Arial 11, spasi 1.5 , ukuran
kertas A4 margin kiri dan atas 3.5 cm, kanan dan bawah
2.5 cm. makalah mencakup Abstrak, Pendahuluan, Bahan,
Metode, Hasil, Pembahasan, Kesimpulan, dan Daftar
Pustaka
Gambar dan tabel dibuat dengan jelas dan berwarna hitam
putih
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