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PENDAHULUAN 
 
Pembangunan kota megapolitan Jakarta mempunyai pola serupa dengan kota-kota 
besar Asia lainnya, dengan urbanisme vertikal serta jaringan infra-struktur 
pendukungnya berpusat di kawasan bisnis. Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, 
bekerja dan menunjang berbagai aktivitas kehidupan lainnya dengan lahan yang 
terbatas, maka pertumbuhan ke arah vertikal semakin nyata dibutuhkan. 
 
Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, para pelaku teknik dihadapkan kepada berbagai 
tantangan baru yang tidak pernah berhenti dalam profesi-nya. Gedung yang semakin 
tinggi, besmen yang semakin dalam, infra-struktur jalan layang yang semakin kompleks 
serta jalur MRT yang memerlukan pengerjaan terowongan bawah tanah atau pada lahan 
padat lalu-lintas, gedung sarana aktivitas yang memerlukan bentang besar, kesemuanya 
mendatangkan tantangan yang tidak pernah berhenti.  
 
Dalam menghadapi berbagai tantangan kerja yang semakin besar akibat kemajuan 
teknologi dan tuntutan urbanisme vertikal - dimana berbagai terobosan dilakukan untuk 
mencapai kemajuan kerja yang lebih cepat - maka sikap seorang profesional akan 
sangat menentukan bagaimana kualitas hasil pembangunan, serta bagaimana berbagai 
kesalahan yang berakibat mahal dan kegagalan konstruksi yang fatal dapat dihindari.  
Makalah ini membahas berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku teknik di 
Indonesia - di Jakarta pada khususnya – dikaitkan dengan berbagai terobosan aplikasi 
teknologi modern dalam mendukung pembangunan yang berkesinambungan, berkaitan 
dengan pembangunan gedung tinggi dan bentang besar, struktur yang kompleks, serta 
besmen dalam. Masalah yang dikupas dikelompokkan atas masalah perancangan, 
pelaksanaan  konstruksi dengan berbagai terobosan yang populer dalam praktek 
dewasa ini, kemudian beberapa studi kasus akan ditampilkan untuk mengulas beberapa 
aspek bahasan secara aktual, dan terakhir dikupas mengenai prediksi tantangan yang 
akan dihadapi di masa depan dan persiapan yang harus dilakukan. Dalam pembahasan 
ini, disoroti bagaimana selayaknya seorang pelaku teknik berperan secara profesional  
untuk menjaga kualitas mutu konstruksi yang dibangun. Demikian pula masalah budaya 
kerja dalam masyarakat di Indonesia yang juga merupakan suatu tantangan tersendiri. 
 
Untuk mencapai hasil yang baik, pelaku teknik dituntut untuk bisa berperan secara 
profesional dengan menampilkan kompetensi yang memadai yang senantiasa harus 
terus dikembangkan lewat belajar secara berkesinambungan. Selain kompetensi, pelaku 
teknik juga harus dapat menunjukkan komitmen kerja yang ditunjang etika profesi dan 
disiplin kerja sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, profesi dan diri 
sendiri.  
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MASALAH PERANCANGAN 
 
Perancangan gedung tinggi mempunyai perbedaan mendasar dibandingkan 
perancangan gedung bertingkat banyak secara umum. Pada gedung tinggi atau super-
tinggi, masalah beban lateral dan kekakuan struktur gedung menjadi lebih dominan. 
Selain itu masalah constructability yang berkaitan dengan kecepatan siklus pelaksanaan 
per lantai juga memainkan peran penting, bahkan dapat menentukan kesuksesan 
pengembangan sebuah gedung tinggi. Untuk mendapatkan kekakuan yang memadai 
dengan pemakaian material yang efisien, maka perancang struktur harus dapat memilih 
sistem penahan lateral yang mutakhir untuk mengatasi pengaruh gaya lateral dan 
mendapatkan stabilitas bangunan, disertai pemikiran terhadap kemudahan pelaksanaan 
konstruksinya. 
 
Sistem struktur gedung tinggi atau super-tinggi umumnya tidak hanya mengandalkan 
kepada konstruksi shear-wall dan rangka, tetapi sudah harus menggunakan sistem yang 
lebih modern seperti core-wall dan outrigger, bila perlu dikombinasikan dengan 
tambahan belt-truss, atau juga dengan tambahan mega diagonal. Kesemuanya dibuat 
agar struktur mampu mengatasi deformasi lentur dan deformasi geser akibat beban 
lateral secara efektif dengan penggunaan material se-minimal mungkin. 
 
Dengan kondisi kegempaan yang aktif dan cukup tinggi di Jakarta, maka peraturan 
mensyaratkan perancangan struktur harus mengikuti persyaratan tahan gempa. Dalam 
hal ini sistem modern yang disebutkan di atas tidak tercakup dalam peraturan umum 
seperti SNI 1726:2012. Dengan demikian perancang harus dapat membuktikan melalui 
analisis yang lebih detil bahwa sistem lateral yang diajukan akan mempunyai kinerja 
yang baik saat terjadi gempa. Untuk gedung tinggi atau super-tinggi hal ini 
mengakibatkan perencana harus melakukan analisis riwayat waktu nonlinier NLRHA 
dengan mengacu kepada dokumen PEER-TBI: Performance-based Seismic Design atau 
setidaknya dengan modal push-over analysis MPA yang mampu mencakup ragam getar 
tinggi. Teknik analisis canggih yang disebutkan tadi sudah dicakup dalam SNI 
1726:2012 dan didokumentasi secara detil dalam berbagai referensi seperti PEER-TBI, 
CTBUH dan ATC 72-1. Salah satu contoh pemakaian NLRHA dan juga MPA di 
Indonesia adalah pada struktur gedung 63-lantai Indonesia-1 yang dirancang dengan 
sistem struktur core-wall dan outrigger yang non-preskriptif. Struktur gedung lain yang 
sudah menerapkan metode PBSD adalah gedung Pakubuwono Signature, 50 lantai 
dengan ketinggian 252 meter. 
 
Penerapan PBSD dalam perancangan memerlukan beberapa kajian khusus yang 
mendalam, dimulai dari penentuan target spectra dalam perancangan tahan gempa, 
pemilihan dan pen-skala-an ground motion, serta pemilihan hirarki pelepasan energi 
dalam struktur yang dirancang. Komponen mana yang akan dirancang sebagai force-
controlled dan mana yang displacement-controlled perlu dikaji lebih awal dan 
dipertimbangkan dengan bijaksana. Kesemua hal ini memerlukan waktu perancangan 
yang lebih lama, pengetahuan yang luas dan pengalaman matang dari perencana. 
Dalam hal perancang tidak menguasai salah satu aspek ini, merujuk kepada ahli di 
bidangnya merupakan pilihan yang bijaksana. Melakukan analisis dengan tujuh pasang 
rekaman gempa memakan waktu yang sangat lama, dan disini perancang dituntut untuk 
mempunyai ketekunan serta ketelitian. Proses lanjut dari keluaran program juga 
memerlukan pengolahan yang teliti, dan penyajian hasil analisis secara runut akan 
menunjukkan tingkat profesionalisme perancang. 
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Sebagai penyederhanaan metode PBSD yang dapat dipertanggung-jawabkan 
kebenarannya untuk struktur gedung tinggi yang mempunyai ragam getar tinggi 
dominan, maka MPA dapat digunakan. Sedangkan NSP non-linear static procedure 
yang dikenal sebagai push-over analysis yang hanya mencakup ragam dasar saja 
perhitungannya cukup sederhana dengan waktu komputasi tidak terlalu banyak tetapi 
tidak dapat mencakup ragam getar tinggi dan dapat menyesatkan. MPA dapat 
mengatasi partisipasi ragam getar yang lebih tinggi namun waktu komputasi yang 
digunakan berlipat kali daripada analisis NSP, namun tetap tidak sebanyak NLRHA. 
Grafik di bawah menunjukkan perbandingan hasil NLRHA untuk dua rekaman gempa 
terhadap  MPA dan NSP. Dari grafik ini bisa disimpulkan kesesuaian berbagai metode 
analisis yang ada, dimana metode MPA sudah dapat menangkap pengaruh efek moda 
getar tinggi sedangkan metode NSP ternyata tidak konservativ untuk perancangan 
gedung tinggi. 
 

 
Gambar 1: Grafik ilustrasi NSP/MPA/NLRHA 2 GM  

 
Dengan bertambah dalamnya struktur besmen di Jakarta - hal mana diperlukan sejalan 
dengan konsep urbanisme vertikal - dimana kondisi tanah di Jakarta pada umumnya 
mempunyai  lapisan lempung lunak pada bagian permukaan sampai kedalaman lensa 
pertama pada sekitar 15-20 meter dari muka tanah, maka perancangan dan 
pelaksanaan besmen dalam menjadi tantangan besar bagi para pelaku teknik. Untuk 
kedalaman besmen yang melampaui 5 lapis dengan galian mencapai lebih dari sekitar 
17 meter, resiko terhadap keamanan bangunan sekitar menjadi lebih krusial. Faktor 
jangka waktu pelaksanaan besmen dalam juga merupakan suatu kendala yang perlu 
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dipertimbangkan. Dalam hal ini sistem penahan tanah yang relatif kaku dan stabil 
sehingga dapat meminimalkan deformasi lateral di permukaan sangat diperlukan, hal 
mana dapat dicapai dengan pengunaan metode top-down, yang mana bisa memberikan 

tahanan lateral tanpa pengaruh relaksasi jangka panjang dari sistem penumpu seperti 
yang akan terjadi dengan angkur tanah. Dengan demikian penguasaan terhadap metode 
ini menjadi suatu kebutuhan. Metode top-down cukup sederhana dari segi konsep 
namun sangat rumit dari segi detailing dan sekwen pelaksanaan, termasuk perancangan 
King-post. 
 
Dalam hal ini tanggung jawab perancang, kreativitas, dan komitmen untuk menghasilkan 
produk yang dapat dipertanggung-jawabkan tanpa menempuh jalan pintas untuk 
meringankan tugas menjadi kunci utama. Perancang struktur harus mengupayakan 
perancangan yang detil yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor namun 
memenuhi semua persyaratan teknis dari peraturan yang ada. Detil sambungan antara 
king-post dengan sistem struktur lantai perlu dikaji dan diperbaiki dari waktu ke waktu, 

agar dapat dicapai sebuah rancangan yang efisien sekaligus mudah dilaksanakan. 
Sebuah contoh proyek diulas disini, yang mana diambil dari gedung Indonesia-1 yang 
mempunyai 7-lapis besmen dengan kedalaman galian 25 meter. Beberapa hal yang 
patut disampaikan adalah mengenai sekwen pelaksanaan, analisis struktur penahan 
tanah yang memperhitungkan sekwen tersebut, dan analisis in-plane stresses dari pelat 
lantai sebagai struktur penumpu baik pada saat konstruksi berlangsung maupun saat 
permanen. 
 

 
Gambar 2  Studi pengaruh bukaan saat konstruksi top-down 

terhadap in-plane shear stresses 
 
Gambar 2 di atas menunjukkan tegangan geser dalam bidang pelat saat konstruksi dan 
saat permanen, dimana pengaruh bukaan yang besar mempunyai dampak signifikan 
terhadap tegangan yang terjadi. Proses pembuatan model dan analisis ini memakan 
waktu cukup signifikan. Namun tanpa melakukan analisis yang mendalam, perancana 
tidak dapat melihat bahwa pengaruh bukaan saat konstruksi akan berdampak demikian 
signifikan, dan hal ini sangat berbahaya. 
 
Dalam perancangan struktur tahan gempa, fungsi diafragma menjadi sangat penting 
karena analisis struktur mengandalkan adanya interaksi kompatibilitas antara berbagai 
sub-sistem struktur seperti antara shear-wall dan portal rangka terbuka. Tanpa 
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kompatibilas antara kedua sistem struktur tersebut, maka asumsi perencanaan tidak 
dapat terwujud. Karena masalah aksi diafragma relatif merupakan hal baru, maka 
banyak pelaku teknis yang tidak siap mengkaji dan merancang struktur dengan konsep 
diafragma yang benar. Dalam hal ini seorang perancang struktur harus memahami 
konsep load-path, bagaimana jalannya gaya dari beban inersia sampai ditahan 
komponen struktur lateral penahan gempa dan bagaimana interaksi antar sistem lateral 
mengakibatkan terjadinya tegangan yang signifikan di dalam diafragma. 
 

 

Gambar 3: Kontur in-plane stress diafragma lantai dengan penahan lateral berupa 

sistem ganda corewall dan frame 

Berbagai contoh kasus perancangan di atas menunjukkan bahwa seorang perencana 
harus bisa meng-alokasikan waktu yang cukup dalam menjalankan tugasnya, dan mau 
melakukan analisis mendalam terhadap berbagai masalah agar dia dapat mencari solusi 
yang benar. Dia juga harus menyediakan waktu untuk mengikuti perkembangan 
berbagai teknik perencanaan dan peraturan baru, agar selalu dapat mencari solusi 
optimal. 
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MASALAH PELAKSANAAN KONSTRUKSI 
 
Dalam pelaksanaan konstruksi, berbagai teknik baru sudah masuk ke Indonesia  dengan 
tujuan mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Untuk membangun core-wall beton 
seringkali diterapkan metode jump-form, sehingga pelaksanaan pekerjaan core-wall 
yang rumit dapat dikejar di muka. Bahkan dewasa ini beberapa proyek mulai 
menerapkan system self-climbing formwork untuk pekerjaan core-wall. Dengan 
penggunaan teknik ini, tulangan dari pelat dan balok yang tersambung dengan core-wall 
tidak dapat dipasang secara konvensional. Pelaku teknik dapat mengambil sikap 
profesional, yaitu dengan menggunakan alat penyambung coupler untuk balok atau 
dengan menggunakan chemical anchor untuk tulangan diameter kecil, atau mengambil 

jalan pintas dengan mengijinkan stek lipat tanpa alat bantu seperti form-saver yang 
umum digunakan pada praktek yang benar. Tulangan lipat seperti ini sulit untuk 
diluruskan kembali, sehingga prinsip kompatibilitas regangan menjadi tidak berlaku dan 
hal ini dapat mengakibatkan kegagalan struktur. Gambar 4 menunjukkan tulangan stek 
lipat yang tidak dapat diluruskan, sedangkan gambar 5 menunjukkan penggunaan sta-
box yang memungkinkan pelurusan tulangan.  
 

 
Gambar 4: Penggunaan stek lipat yang berbahaya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5: Penggunaan Sta-box memungkinkan pelurusan stek lipat 
 

Coupler mulai popular digunakan di Jakarta untuk gedung tinggi untuk menyelesaikan 
masalah stek lipat. Namun tidak banyak pelaku teknik yang melakukan kajian mendalam 
terhadap dampak penggunaan coupler di Indonesia, dikaitkan dengan mutu besi beton 
dan kinerja pelaku teknik. Dalam banyak kasus, ternyata coupler tidak mempunyai ulir 
yang sempurna. Kadang dijumpai ulir yang tidak sama dalam pada besi beton, kadang 
ulir yang patah. Pemakaian coupler secara sembarangan seperti yang diuraikan di atas 

dapat mendatangkan bahaya besar. Gambar 6 menunjukkan besi beton dengan ulir 
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yang cacat, dan dengan ulir yang sempurna. Penyelidikan yang mendalam sampai pada 
kesimpulan bahwa untuk menggunakan coupler secara baik diperlukan beberapa kajian 
khusus yang kemudian harus dituangkan ke dalam metode kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Gambar 6: Besi beton dengan ulir cacat dan ulir sempurna 
 
Dalam pekerjaan konstruksi beton kadang pelaku teknik dihadapkan kepada situasi 
dimana kepadatan tulangan ataupun kendala teknis lainnya menyebabkan pemakaian 
beton  self compacting SCC menjadi suatu keharusan. Disini sekali lagi tantangan 
terhadap sikap profesioanl diuji. Aapakah pelaku teknik akan menyerahkan hal ini 
kepada pemasok dengan begitu saja, atau melakukan kajian mendalam mengenai 
spesifikasi yang diperlukan, jenis uji di lab maupun di lapangan, dan kendala yang 
dihadapi saat pelaksanaan. 
 
Selayaknya konsultan menyiapkan spesifikasi untuk SCC yang sudah teruji dan ditinjau 
secara berkala, sehingga kriteria yang diinginkan jelas tercantum. Pemasok beton siap-
pakai dan kontraktor perlu menguji desain campuran  SCC sebelum aplikasi sehingga 
dapat memastikan bahwa spek tercapai dan tidak dijumpai masalah pada saat 
pelaksanaan. Untuk mendapatkan hal ini, berbagai uji awal perlu dikembangkan 
bersama pemasok beton siap-pakai. SCC harus mempunyai beberapa sifat kerja dasar 
seperti kemampuan pengisian (filling ability), kemampuan melewati (passing ability), dan 
ketahanan segregasi. Nilai yang dikehendaki untuk berbagai situasi selayaknya 
disesuaikan, sehingga bisa dicapai harga beton yang optimal.  Semua hal yang 
disebutkan tadi menuntut studi mendalam dengan waktu yang tidak sedikit. Tanpa 
komitmen dan sikap profesional, hal ini tidak dapat berlangsung. Gambar 7 
menunjukkan uji kemampuan pengisian dengan cara V-funnel, sedangkan gambar 8 
Menunjukkan uji kemampuan melewati dengan cara L-Box. 
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             Gambar 7: Uji V-Funnel                                Gambar 8: Uji L-Box 
 
Masalah suhu maksimum beton belum mendapatkan perhatian yang memadai dari para 
pelaku teknik maupun pemasok beton siap-pakai. Suhu awal yang teralu tinggi dapat 
menyebabkan terjadinya proses DEF delayed ettringite formation, hal mana dapat 
menyebabkan kerusakan pada beton di kemudian hari. Selain itu beberapa riset terbatas 
juga menunjukkan hubungan antara suhu maksimum beton dan penurunan kuat tekan 
beton. Dengan demikian para pelaku teknik perlu memperhatikan masalah mass 
concrete, yang mana seringkali disalah-artikan dengan pengecoran volume besar seperti 
pada mat foundation saja. Menurut definisinya, mass concrete adalah beton yang dapat 
menghasilkan tegangan panas yang signifikan, menyebabkan keretakan dan reaksi 
kimia merusak yang tidak diinginkan, atau mengurangi kuat jangka panjang akibat 
kenaikan suhu beton karena panas hidrasi. Hal ini tidak semata bergantung pada 
volume beton yang dicor, tetapi juga bergantung pada dimensi komponen yang dicor, 
kondisi batas, dan karakteristik campuran beton serta kondisi suhu ambien. 
 
Dengan bertambah tingginya gedung-gedung di Jakarta, kebutuhan untuk high-
performance concrete HPC menjadi mutlak. HPC seringkali memerlukan pasta semen 
yang lebih banyak, hal mana mendatangkan beberapa keuntungan namun disertai 
dampak negativ pula. Disini masalah suhu beton menjadi penting. Berbagai rumus 
prediksi seringkali digunakan para pemasok beton siap-pakai, namun seringkali hasil 
nyatanya berbeda. Hal ini disebabkan antara lain karena faktor suhu semen, suhu 
aggregat,dan konduktivitas panas insulasi. Salah satu cara yang pantas diterapkan 
untuk proyek skala besar adalah dengan membuat benda uji skala besar, mock-up, yang 

bisa memberikan gambaran lebih tepat akan apa yang akan terjadi. Sekali lagi sikap 
profesional dalam menghadapi tantangan seperti ini perlu diterapkan. 
 
 
 
MASALAH METODE KONSTRUKSI DAN PENGAWASAN DI LAPANGAN 
 
Masalah pelaksanaan seringkali dianggap menjadi tanggung-jawab penuh dari 
kontraktor dan konsultan Manajemen Konstruksi. Untuk budaya kerja di Indonesia, 
dimana pada umumnya kontraktor tidak mempunyai divisi perancangan dan riset 
pengembangan yang kuat seperti misalnya di Jepang, maka masalah ini menjadi sangat 
terkait kepada konsultan perancang struktur. Untuk mencapai hasil optimal, seorang 
perancang struktur harus mampu melihat bagaimana sebuah konstruksi akan 
dilaksanakan, dengan berbagai pilihan metode yang ada, lalu memasukkan faktor-faktor 
pelaksanaan yang berkaitan ke dalam perancangannya. Tanpa melakukan usaha lanjut 
seperti ini, maka rancangannya seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. 
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Sekali lagi disini dituntut sikap profesionalisme tinggi dari perancang struktur. Dalam hal 
pengawasan pekerjaan saat konstruksi berlangsung, seringkali pihak konsultan 
Manajemen Konstruksi kurang mampu menjalankan peran dengan baik terutama dalam 
segi keteknikan, terutama bila rancangan yang dibangun tidak umum, seperti misalnya 
rancangan gedung super-tinggi dan rancangan gedung bentang besar. Hal ini terkait 
dengan kesiapan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang rancangan 
struktur dan metode pelaksanaan, terbatasnya pengalaman, dan juga berkaitan erat 
dengan sikap profesionalisme. Mengandalkan pihak lain untuk menyelesaikan masalah 
seringkali menjadi pegangan, hal mana tidak dapat dibiarkan dan harus segera dibenahi 
demi tercapainya praktek konstruksi yang baik dan benar. 
 
Konstruksi beton bertulang masih mendominasi sebagai bahan konstruksi utama bagi 
pembangunan gedung di Jakarta. Beberapa teknologi baru sudah mulai diadopsi oleh 
para pelaku teknik, hal mana selayaknya diterapkan setelah melalui kajian yang cermat 
sehingga pemakaiannya dapat dipertanggung-jawabkan. Sebagai contoh, penggunaan 
metode top-down dalam pelaksanaan besmen dalam. Belum banyak pihak yang benar-
benar mendalami dan mengkaji hal ini. Demikian pula dengan pemakaian coupler 
sebagai alat penyambung besi beton, pengunaan beton kinerja tinggi dan SCC, 
penggunaan high-strength stress-bar, serta berbagai permasalahan yang terkait. Setiap 

langkah yang tidak konvensionil memerlukan kajian khusus dan usaha ekstra. Tidak 
cukup hanya meniru dari praktek yang sedang berlangsung tanpa mengetahui secara 
mendalam permasalahan yang terkait. 
 
Dalam bidang konstruksi baja yang mana seringkali digunakan untuk struktur bentang 
besar, atau untuk struktur gedung super-tinggi yang menginginkan kecepatan 
pelaksanaan, beberapa terobosan sudah dilakukan untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan, misalnya kecepatan pelaksanaan dan stabilitas sifat material. Untuk 
penggunaan konstruksi baja yang berhasil, metode pemasangan (erection) perlu 
mendapat perhatian khusus. Sistem sambungan yang sederhana namun memenuhi 
kaidah teknik, dan cara pengangkatan komponen baja harus mendapatkan perhatian 
khusus. Keseimbangan antara penerapan teori dan kemudahan pelaksanaan menjadi 
kunci keberhasilan pelaksanaan konstruksi baja. Teknik-teknik terobosan  seperti heavy-
lifting, pemompaan beton yang mencapai ketinggian besar dan hydraulic jump-form 
mulai memasuki Indonesia. Terobosan semacam ini bertujuan untuk mempercepat 
siklus pekerjaan struktur. Disini kajian yang mendalam untuk setiap langkah perkerjaan 
perlu dilakukan. 
 

 
 

Gambar 9: Proses heavy lifting 
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Gambar 10: Self-climbing formwork untuk kolom besar 
 
 
PENUTUP 
 
Urbanisme vertikal menuntut pelaku teknik untuk melakukan berbagai upaya terobosan 
dalam rangka mencapai hasil yang lebih efisien dengan waktu pelaksanaan lebih cepat 
dalam kondisi kerja yang kompleks, namun dengan mutu tetap terjaga. Dalam hal ini 
sikap profesional para pelaku teknik berperan sangat penting. Disiplin dalam bekerja 
dengan integritas tinggi dan penuh tanggung-jawab. Setiap pekerjaan memerlukan 
kajian mendalam, penerapan yang berdisiplin tinggi, dan evaluasi untuk perbaikan 
kinerja di masa mendatang, yang mana memerlukan usaha yang lebih besar daripada 
yang umum dilakukan. Para pelaku teknik harus melakukan kajian independen dalam 
menghadapi berbagai terobosan baru dan tidak dapat mengandalkan pihak lain semata 
untuk menjamin mutu yang dikehendaki. Dalam hal ini perusahaan penyedia jasa 
konstruksi harus mampu merancang strategi jangka panjang, terutama menyangkut 
pengembangan sumber daya manusia dengan keahliannya dalam berbagai aspek. 
 
Di masa mendatang gedung-gedung yang dibangun akan lebih tinggi dengan besmen 
lebih dalam di tengah situasi urban yang padat, termasuk pembongkaran dan 
pembangunan baru di atas lahan lama. Demikian juga pembangunan infrastruktur 
pendukung seperti MRT dan  jalan layang dalam konteks ketersediaan lahan yang 
semakin sulit dan kondisi lapangan yang kian menantang. Semua ini perlu dijawab 
dengan mempersiapkan diri, baik dari segi kompetensi, dan dari segi sikap profesional. 
 
 
REFERENSI 
 
[1]  PEER Tall Building Initiatives “Guidelines for Performance-Based Seismic Design of 
Tall Buildings”, PEER Report 2010/05, November 2010 
[2] State of Practice of Performance-Based Seismic Design in Indonesia, 
Davy Sukamta, Nick Alexander,  CTBUH Conference, Shanghai 2012. 
[3] State of the Practice in Design and Construction of Deep Basements in Jakarta, 
Nick Alexander, Davy Sukamta,  CTBUH Conference, Shanghai 2016. 


