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ABSTRAK 

Pada era modern ini, tantangan desain dan pelaksanaan konstruksi bangunan semakin kompleks. 

Suatu desain dan konstruksi yang baik tidak saja harus memenuhi prinsip keamanan (kekuatan 

dan daktilitas), kenyamanan (kemampu-layanan), ekonomis, dan dapat dibangun (constructability), 

tetapi juga perlu memperhatikan aspek resilience dan sustainability. Makalah ini bertujuan untuk 

memaparkan beberapa permasalahan yang dijumpai pada proses desain maupun pelaksanaan di 

lapangan dan usulan solusinya. Beberapa isu yang dibahas meliputi: metode dinding sirip (buttress 

wall) untuk mereduksi penurunan tanah and defleksi dinding penahan tanah akibat galian basement 

(serviceability), penggantian pondasi tiang kayu dengan pondasi telapak pada struktur bangunan 

kayu sistem panggung dengan memperhatikan konsep sustainability, perencanaan balok 

perangkai dengan reduksi tulangan diagonal pada sistem dinding ganda sehingga memenuhi 

persyaratan keamanan dan mempermudah constructability, dan pertimbangan dalam perencanaan 

komponen mekanik dan listrik agar bangunan – bangunan penting, seperti rumah sakit, tetap dapat 

beroperasi setelah gempa (resilience).  

Kata kunci: balok perangkai, dinding sirip, elemen non-struktural, sustainable, resilience, tahan 

gempa. 
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1. PENDAHULUAN 

Populasi penduduk yang tinggi di kawasan perkotaan menghasilkan trend konstruksi yang 

berusaha beradaptasi dengan permasalahan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan 

lahan, seperti jarak antar bangunan semakin rapat, pemanfaatan ruang bawah tanah 

(basement atau terowongan) yang semakin sering, dan ukuran bangunan semakin tinggi. 

Trend konstruksi ini menghasilkan beberapa permasalahan konstruksi yang harus disikapi 

dengan memperhatikan aspek serviceability, constructability, sustainability, dan resilience. 

Pada struktur bawah, salah satu cara yang digunakan untuk membuat basement adalah 

dengan metode galian dalam. Galian dalam, baik itu galian dengan strut maupun galian 

dengan angkur, sering kali menyebabkan penurunan muka tanah berlebih di sekitar galian 

sehingga menyebabkan bangunan sekitar menjadi retak dan terganggu operasionalnya 

(serviceability), khususnya pada tanah lunak. Selain itu, defleksi berlebih dari dinding 

galian juga menyebabkan pergerakan tanah, dan hal ini dapat menjadi berbahaya apabila 

terdapat jalur terowongan di sekitar galian karena dapat menyebabkan pergeseran lokasi 

terowongan. Oleh karena itu, perlu direncanakan pekerjaan/metode konstruksi tambahan 

terkait proteksi terhadap bangunan sekitar galian oleh para konsultan maupun kontraktor 

proyek galian dalam.  

Pada struktur atas, kerumitan detailing (seperti pada penulangan balok perangkai) 

umumnya merupakan bagian yang perlu diperhatikan secara lebih seksama dalam 

kaitannya dengan perencanaan yang memenuhi aspek constructability. Oleh sebab itu, 

penelitian yang berkaitan dengan metode pendetailan yang lebih sederhana dan tetap 

aman sangat diperlukan. Selain itu, Komponen nonstruktural merupakan salah satu 

komponen yang penting untuk mencapai konsep perencanaan yang sustainable dan 

resilience. Misal, pemakaian electrical meter agar pemakaian listrik dapat dikontrol 

sehingga bangunan dapat memenuhi aspek sustainability. Selain itu, pencegahan 

kerusakan terhadap kabinet listrik yang berfungsi untuk mendistribusikan tegangan listrik 

ke komponen operasional dapat memastikan bahwa bangunan penting akan tetap 

beroperasi dalam keadaan darurat bencana (resilience). Dalam perencanaan, komponen 

nonstruktural harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan komponen struktural. 

Pada umumnya, aspek – aspek perencanaan (serviceability, constructability, resilience, 

dan sustainability) juga harus diperhatikan dalam kajian perkuatan bangunan (retrofitting). 

Selain itu, kajian perencanaan dan perkuatan pada bangunan tinggi juga dapat 

diaplikasikan pada bangunan rendah dengan penyederhanaan yang disesuaikan dengan 

kompleksitas permasalahan. Sebuah contoh kasus penggantian sistem pondasi pada 

bangunan kayu yang memperhatikan aspek – aspek perencanaan tersebut akan dibahas 

lebih detail di makalah ini. 
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2. Permasalahan struktur bawah 

2.1 Metode dinding sirip (buttress wall)untuk mereduksi deformasi akibat galian dalam. 

Dinding sirip adalah dinding beton yang dikonstruksi tegak lurus terhadap dinding 

diafragma (dinding penahan tanah) dengan panjang terbatas dan dikonstruksi sebelum 

galian dilakukan, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.  

  

(a) Tampak atas (b) Cross section A-A’  

Gambar 1. Ilustrasi dinding sirip  

Pembuatan dinding sirip sama persis dengan metode pembuatan dinding diafragma, 

seperti yang disajikan pada Gambar 2a, sehingga bisa dikerjakan bersamaan dengan 

pembuatan dinding diafragma. Gambar 2b menampilkan kondisi lubang dinding 

diafragma dan dinding sirip setelah dicor. Untuk diketahui, sambungan antara dinding 

diafragma dan dinding sirip adalah dalam kondisi rigid. Detail tipikal sambungan antara 

dinding diafragma dan dinding sirip tersaji pada Gambar 3a, dan pada kondisi di lapangan 

disajikan pada Gambar 3b. 

  

(a) Alat penggali tanah (b) Kondisi lubang setelah dicor  

Gambar 2. Foto pengerjaan dinding silang. 
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(a) Desain (Ou CY, 2006)  (b) Lapangan  

Gambar 3. Tipikal detail sambungan antara dinding diafragma dan dinding sirip 

Pada pelaksanaannya, dinding sirip maupun dinding silang akan dihancurkan seiring 

dengan tahapan galian, karena dinding sirip/silang adalah elemen non-struktural, dan 

hanya berfungsi untuk mereduksi pergerakan dinding maupun tanah akibat proses galian 

dalam. Untuk memudahkan proses penghancuran ini, biasanya dinding sirip/silang dicor 

dengan beton mutu rendah (fc’=14 MPa). Gambar 4 memberikan gambaran bentuk 

dinding sirip di lapangan. 

 

Gambar 4. Contoh dinding sirip dilapangan. 

Kemampuan dinding sirip (buttress wall) untuk mereduksi defleksi dinding penahan tanah 

berasal dari friksi antara dinding sirip dan tanah, serta kombinasi kekakuan dinding sirip 

dan dinding diafragma (Hsieh et al. 2015, Lim et al. 2016a). Dinding sirip mampu 

mereduksi defleksi dinding diafragma dan penurunan tanah antara 30-60% dibandingkan 

galian tanpa proteksi tambahan. Salah satu keunggulan penggunaan dinding 

silang/dinding sirip adalah kualitas pekerjaan yang bisa dikontrol secara pasti, seperti hal 

nya pekerjaan dinding diafragma, dan kinerja yang dihasilkan sangat memuaskan.  

Buttress/cross wall

(a) (b)
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3. METODE PERBAIKAN PONDASI TIANG PADA STRUKTUR BANGUNAN 

KAYU   

Bagian makalah ini membahas satu studi kasus, dimana pondasi kayu sebuah asrama 2 

lantai yang sudah berumur 42 tahun dan mengalami pelapukan biologi akibat fluktuasi 

tinggi muka air tanah (Gambar 5), sedangkan struktur atasnya masih kokoh berdiri. Lokasi 

asrama berada di kota Putusibau, pedalaman provinsi Kalimantan Barat. Pihak asrama 

bermaksud untuk mempertahankan bangunan fisik, dan hanya memperbaiki/memperkuat 

pondasi saja. Solusi yang dikerjakan pada kasus ini adalah solusi praktis di lapangan, 

dengan mempertimbangkan sumber daya alam lokal yang tersedia dan keterbatasan 

metode pelaksanaan yang sophisticated. Solusi ini didasarkan pada pengalaman dari 

penulis utama dengan memperhatikan aspek constructability, serviceability, resilience, 

dan sustainability bangunan tersebut dan lingkungan sekitarnya. Metode ini dinamakan 

metode potong-sambung (cut and cast) pondasi.  

 

Gambar 5. Kondisi pelapukan di kaki kolom bangunan 

Prinsip dari metode ini adalah mengganti bagian pondasi yang lapuk dengan material 

beton bertulang. Secara keseluruhan, pondasi tiang kayu yang dipebaiki adalah sejumlah 

110 titik pondasi. Gambar 6 menunjukan perbandingan kondisi pondasi sebelum dan 

sesudah diperbaiki. 

  

(a) Sebelum diperbaiki  (b) Sesudah diperbaiki 

Gambar 6. Kondisi bangunan asrama 
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Berikut adalah tahap-tahapan pekerjaan metode potong-sambung pondasi: 

Tahap 1: 

Tanah disekitar tiang pondasi digali dengan dimensi (panjang x lebar x tinggi) 850 mm x 

850 mm x 650 mm, dan tiang pondasi dipotong pada ketinggian 500 mm dari muka tanah 

(Gambar 7) dan diberi stud vertikal. Bagian pondasi kayu yang terbenam di dalam tanah 

lalu dicabut.  

 

Gambar 7. Proses pemotongan kaki kolom – tahap 1 

Tahap 2: 

Sementara itu, tulangan pondasi dan kolom dirakit (gambar 8a), dan disambungkan pada 

kolom yang telah terpotong dengan baut (D16-200) dan lempengan besi (strip ukuran 

200mm x 40mm x 2mm) seperti pada gambar 8b. Gambar 8c. menyajikan detail 

sambungan. Bagian dasar telapak pondasi diisi dengan pasir-batu yang dipadatkan 

dengan tebal 150 mm. 

   

(a) Tulangan pondasi  (b) Sambungan tulangan 

pondasi ke kolom bangunan 

(c) Detail sambungan 

Gambar 8. Pengerjaan perkuatan pondasi tiang – Tahap 2 
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Tahap 3: 

Pondasi di cor dengan beton mutu fc’ 12.5 MPa (Gambar 9a). Pembongkaran bekisting 

setelah tiga hari dan stud vertikal dilepas setelah beton berumur 28 hari seperti pada 

Gambar 9b.  

  

(a) Proses pengecoran pondasi  (b) Stud vertikal 

Gambar 9. Proses perkuatan pondasi tiang – tahap 3 

Beberapa keuntungan dari metode potong-sambung pondasi adalah ramah lingkungan, 

tidak memerlukan alat khusus, tidak diperlukan keterampilan khusus, serta tidak 

mengganggu aktivitas penghuninya. Prinsip penggantian sistem pondasi ini mengikuti 

prinisip pondasi dangkal, yaitu tegangan aksial kolom lebih kecil dari daya dukung ijin 

tanah. Pada kasus ini, tegangan aksial kolom adalah 0.24 kg/cm2, sedangkan daya 

dukung ijin tanah adalah 0.3 kg/cm2 dengan faktor keamanan adalah 3.  

 

4. PERENCANAAN STRUKTUR ATAS: REDUKSI PENULANGAN DIAGONAL 

PADA BALOK PERANGKAI DI SISTEM DINDING GANDA 

Penggunaan sistem dinding ganda pada bangunan tinggi adalah hal yang lazim sebab 

sistem ini memiliki kekakuan lateral yang tinggi sehingga dapat mereduksi simpangan 

lateral pada bangunan. Salah satu elemen penting yang berkontribusi pada mekanisme 

keruntuhan yang daktail adalah balok perangkai. Apabila balok perangkai direncanakan 

dengan baik, maka sendi-sendi plastis dapat terjadi tidak hanya di bagian dasar shear wall, 

namun juga dapat terjadi di balok perangkai. 

Secara sederhana, SNI 2847-2013 mengatur bahwa apabila rasio bentang bersih 

terhadap tinggi balok lebih kecil daripada 2 ( 2n h  ), maka perlu digunakan layout 

tulangan diagonal. Apabila rasio bentang terhadap tinggi balok lebih besar daripada 

( 4n h  ), maka balok perangkai dapat direncanakan menggunakan layout konvensional, 

sebagaimana balok pada sistem rangka pemikul momen khusus. Namun, apabila rasio 

bentang bersih terhadap tinggi di antara 2 dan 4 ( 2 4n h  ), maka peraturan 

membebaskan designer untuk memilih tipe layout tulangan diagonal maupun tulangan 

konvensional (Gambar 10) 
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Gambar 10. Perencanaan balok perangkai (Moehle et al. 2011) 

Walaupun balok perangkai dengan tulangan diagonal memiliki perilaku yang baik, namun 

pelaksanaan di lapangan cukup sulit sebab sering bertabrakan dengan tulangan geser 

pada elemen batas (boundary element) dinding geser. Sementara itu, kesulitan ini tidak 

ditemui apabila menggunakan tulangan konvensional. Untuk mengatasi masalah 

pelaksanaan tulangan diagonal yang sulit di lapangan, salah satu usulan lain adalah 

menggunakan konsep tulangan parsial, dimana sebagian tulangan balok ditulangi dengan 

cara konvensional dan sebagian lagi ditulangi dengan cara diagonal sebagaimana 

diusulkan oleh Lim et al. 2016b. 

Pengujian eksperimental  

Pengujian siklik terhadap perilaku seismik balok perangkai dengan tulangan diagonal 

parsial dilakukan di National Center for Research on Earthquake Engineering. Agar 

didapatkan perbandingan, pada makalah ini, disajikan hasil uji tiga spesimen dengan tipe 

penulangan. Spesimen CB30-C ditulangi secara konvensional (Gambar 11a), spesimen 

CB30-DB ditulangi dengan tulangan diagonal (Gambar 11b), dan spesimen 30-H ditulangi 

dengan layout tulangan diagonal parsial (Gambar 11c). Rasio bentang terhadap tinggi 

balok yang disajikan adalah spesimen dengan rasio 3n h  . Dengan demikian, menurut 

ketentuan SNI 2847-2013, baik spesimen CB30-C maupun CB30-DB dapat digunakan 

untuk desain. Sedangkan, spesimen CB30-H adalah balok dengan tulangan diagonal 

parsial (rasio tulangan diagonal CB30-H adalah 50% dibandingkan rasio tulangan 

diagoanal CB30-DB). 
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Gambar 11. Benda uji 

Selanjutnya, balok ini diuji secara siklik sebagaimana pada Gambar 12a dengan protokol 

pembebanan sesuai ACI 374 (Gambar 12b). Aktuator vertikal yang ditunjukkan pada 

Gambar 12a dimaksudkan untuk menghilangkan gaya aksial pada balok akibat L-shaped 

steel loading frame dan memastikan tidak ada rotasi pada reaction block di bagian atas. 
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a) Test setup b) Loading protocol  

Gambar 12. Setup pengujian dan protokol pengujian 

Hasil eksperimental 

Hasil uji eksperimental dari tiga benda uji ditunjukkan dengan kurva histerisis yang 

ditunjukkan pada Gambar 13. Dari pola keruntuhan, didapatkan bahwa semua benda uji 

mencapai kapasitas lenturnya. Salah satu indikasi bahwa spesimen mencapai kapasitas 

lentur ditandai dengan adanya yielding plateu pada kurva histerisisnya. Kapasitas lentur 

dari ketiga spesimen ini juga mirip, hal ini dikarenakan rasio tulangan lentur dari ketiga 

spesimen ini direncanakan sama.  

Perbedaan utama dari kurva histerisis antara ketiga spesimen ini terletak pada kapasitas 

deformasi. Kapasitas deformasi dapat didefinisikan sebagai deformasi dari elemen 

struktur ketika tahanan sisa elemen tersebut mencapai 80% dari tahanan maksimumnya. 

Dari Gambar 13, didapatkan bahwa kapasitas deformasi CB30-C adalah 4.1%, CB30-DB 

adalah 7.4%, dan CB30-H adalah 5.5%. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: untuk 

spesimen tanpa tulangan diagonal (CB30-C), kapasitas geser akan berkurang seiring 
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dengan bertambahnya drift ratio akibat penjalaran dan retak yang semakin melebar. 

Sedangkan, untuk benda uji dengan tulangan diagonal (CB30-DB dan CB30-H), 

berkurangnya kapasitas geser pada drift ratio yang besar dikompensasi dengan adanya 

sumbangan tahanan geser dari tulangan diagonal. Semakin banyak tulangan diagonal 

yang ada, semakin besar kapasitas gesernya dan semakin besar kapasitas deformasinya 

pula. Penentuan jumah tulangan diagonal yang optimum dan rumusan yang lebih lengkap 

dapat dibaca di Lim et al. 2016b.  

a) CB30-C b) CB30-DB

c) CB30-H

 

Gambar 13. Kurva histerisis balok perangkai 

 

5. PERENCANAAN KOMPONEN NONSTRUKTURAL 

Bagian makalah ini akan membahas aspek resilience perencanaan komponen 

nonstruktural secara lebih detail. Pada umumnya, konsep perencanaan komponen 

nonstruktural masih sering dikesampingkan dalam praktek dunia konstruksi walaupun 

keberadaan komponen ini menjadi hal yang sangat kritis terutama untuk bangunan – 

bangunan penting (seperti rumah sakit) dalam keadaan darurat bencana seperti bencana 

gempa bumi. Dengan berkembangnya kapasitas dan teknik komputasi dan pemodelan 

(seperti Building Information Modeling, BIM), maka sudah selayaknya perencanaan 

komponen nonstruktural menjadi bagian yang terintegrasi dengan komponen struktural 

untuk mencapai suatu desain yang resilient. Guncangan gempa akan merambat dari 

sumber gempa melewati sistem geoteknik, sistem bangunan, dan sistem nonstruktural. 

Interaksi antara sistem yang perlu dipertimbangkan antara lain: 1) structural 
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transmissibility (contoh: jenis tanah mempengaruhi rambat gempa dari sumbernya ke 

permukaan, bangunan mempengaruhi respons gempa lantai sewaktu dikenakan gempa 

permukaan), 2) interaksi fungsional (contoh: soil-structure interaction, interaksi antara 

pengangkuran/isolator komponen nonstruktural dan bangunan, interaksi antara kerangka 

struktural dari komponen nonstruktural dengan komponen elektronik didalamnya), dan 3) 

seismic demand (contoh: input beban gempa pada bangunan, respons komponen 

struktural dan nonstruktural (gaya, percepatan, defleksi), ketersedian gap sehingga tidak 

terjadi benturan antara sistem). Analisis yang detail ini pada umumnya diaplikasian pada 

perencanaan bangunan penting seperti rumah sakit dalam perspektif sebagai seorang 

perencana dan dapat disederhanakan dengan asumsi – asumsi yang harus dapat 

dipertanggungjawabkan (seperti perilaku linear). Dalam kaca mata sebagai produsen 

komponen nonstruktural, asumsi – asumsi yang diambil biasanya digeneralisir dengan 

mempertimbangkan kemungkinan terburuk (contoh: memilih kawasan dengan demand 

gempa paling tinggi, mengasumsikan komponen nonstruktural terletak di lantai teratas 

bangunan). 

Ragam jenis komponen nonstruktural 

Komponen nonstruktural dapat dikelompokkan menjadi: 1) komponen arsitektural (façade, 

langit-langit), 2) peralatan mekanik dan listrik (seperti trafo, switchboard/switchgear, 

pompa), 3) komponen pendistribusian listrik dan mekanik (seperti pipa, HVAC), dan 4) isi 

bangunan (seperti peralatan kantor, peralatan medis). Komponen nonstruktural 

memberikan aspek kegunaan pada suatu rangka bangunan sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh manusia untuk keperluan sehari-hari. Pada bangunan penting seperti rumah sakit, 

komponen nonstruktural menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konsep desain dan 

analisis, terutama komponen – komponen mekanik dan listrik (lihat Gambar 14a dan 14b) 

yang menunjang fungsionalitas suatu bangunan dalam keadaan darurat bencana, seperti 

bencana gempa bumi. 

  

(a) Pompa biasanya terletak di 

ruang mekanik bangunan 

(b) HVAC cooling tower biasanya terletak di lantai 

atap bangunan (http://www.thefifthestate.com.au) 

Gambar 14. Komponen mekanik di bangunan 
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Pada bagian makalah ini, pokok bahasan akan dikerucutkan pada komponen listrik, 

terutama kabinet listrik (seperti switchgear atau switchboard) yang kerap mengalami 

gangguan akibat goncangan gempa. Kabinet listrik pada umumnya terbuat dari baja cold-

formed dan ditutupi dengan panel baja disekelilingnya (Gambar 15). Pada umumnya, 

struktur rangka ini akan diangkurkan ke landasan beton atau hanya diletakkan tanpa atau 

dengan pengangkuran seadanya. Di dalam kabinet listrik, terdapat komponen elektronik 

yang sangat penting dalam penyaluran listrik (seperti meter, relay, busbar). Dalam skala 

kecil, fungsi kabinet listrik ini dapat diibaratkan seperti panel listrik (saklar) yang terdapat 

di rumah – rumah. Desain dan ukuran kabinet listrik beragam berdasarkan kebutuhan 

konsumen dan ketersediaan tempat atau ruangan. Sehingga hampir dapat dipastikan, 

tidak terdapat suatu desain kabinet listrik yang unik. 

  

(a) Switchgear (b) Switchboard 

Gambar 15. Kabinet listrik 

Gangguan terhadap penyaluran listrik yang berkaitan dengan kabinet listrik dapat 

dikategorikan menjadi dua: 1) gangguan komponen elektronik (seperti relay, meter) akibat 

intensitas guncangan, dan 2) gangguan distribusi listrik akibat kegagalan struktur 

penyokong komponen elektronik. Kegagalan struktur penyokong ini dapat dikategorikan 

lebih lanjut menjadi kegagalan struktur pada kabinet listrik yang terangkur sebagian atau 

tidak terangkur (seperti kegagalan pengangkuran, slip, terbalik) dan kegagalan struktur 

pada kabinet listrik yang terangkur utuh (kegagalan sambungan antara panel dan rangka 

struktur, kegagalan tekuk). Kabinet listrik (atau komponen nonstruktural penting pada 

umumnya) perlu dikualifikasi terhadap bahaya bencana gempa (disebut juga seismic 

qualification) sebelum dapat digunakan pada bangunan – bangunan penting. Tujuan dari 

seismic qualification adalah untuk menganalisis kapasitas kabinet listrik terhadap 

goncangan gempa. Terdapat beberapa metode untuk menganalisis kapasitas kabinet 

listrik. Pada bagian selanjutnya, metode – metode ini akan dibahas secara lebih detail. 

Metode – metode ini juga dapat digunakan untuk peralatan listrik dan mekanik lainnya 

(seperti server rack, cooling tower) atau komponen nonstruktural pada umumnya (seperti 

langit – langit) dengan catatan – catatan dan justifikasi khusus. 
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Metode untuk menganalisis kapasitas kabinet listrik 

a) Pengujian meja getar 

Metode ini dianjurkan di ASCE 7-10 sebagai metode seismic qualification untuk 

kabinet listrik yang melindungi komponen listrik aktif karena hasil pengujian 

menunjukkan bagaimana kabinet listrik dan komponen elektroniknya berperilaku 

terhadap input ground motion yang memenuhi kriteria response spectra di peraturan 

(seperti IEEE 693, AC 156). Pada umumnya, kabinet listrik yang digunakan pada 

bangunan gedung menggunakan peraturan AC156 sebagai acuan untuk pengujian. 

AC156 juga bisa digunakan untuk komponen nonstruktural secara umum dengan 

beberapa pertimbangan dan catatan khusus seperti pada struktur langit – langit. 

Sedangkan IEEE 693 pada umumnya digunakan untuk peralatan listrik yang 

ditemukan di gardu listrik. 

b) Analisis metode elemen hingga dengan model yang kompleks 

Penilaian kapasitas kabinet dengan model elemen hingga yang kompleks umumnya 

dilakukan pada kabinet listrik di dalam proses perencanaan dan desain. Dalam metode 

ini, kabinet listrik dan komponen elektroniknya dimodelkan dengan shell elemen dan 

brick elemen. 

c) Analisis metode elemen hingga dengan model yang sederhana 

Penilaian kapasitas kabinet dengan model elemen hingga yang sederhana juga kerap 

dilakukan pada kabinet listrik di dalam proses perencanaan dan desain. Dalam metode 

ini, kabinet listrik dan komponen elektroniknya dimodelkan dengan beam element dan 

dapat pula diikutsertakan shell element dan springs/constraints.  

d) Pendapat ahli 

Metode ini erat kaitannya dengan pengamatan – pengamatan yang telah dilakukan 

terhadap kabinet listrik berdasarkan kejadian gempa dan pengujian terdahulu. Metode 

ini juga dapat dikombinasikan dengan metode elemen hingga. 

Untuk kabinet listrik dengan ukuran yang besar (berderet), penerapan metode pengujian 

meja getar dan metode elemen hingga dengan model yang kompleks dapat menjadi 

inefisien, dan interpretasi hasil pengujian dapat semakin kompleks. Gambar 16 

menunjukkan estimasi jam kerja untuk kualifikasi (pengujian) komponen nonstruktural 

berdasarkan kompleksitasnya. Pekerjaan kualifikasi dibagi menjadi tiga kategori: 1) 

persiapan, 2) analisis, dan 3) pengujian. Semakin kompleks komponen nonstruktural 

dapat disimpulkan bahwa komponen pengujian akan memakan semakin banyak waktu 

dan komponen analisis akan memakan semakin sedikit waktu. Besarnya porsi pengujian 

menaikkan biaya kualifikasi komponen nonstruktural. Akan tetapi, dalam beberap kasus, 

biaya komponen pengujian ini dapat direduksi dengan menggunakan hybrid test dimana 
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elemen struktural dari komponen nonstruktural akan dikualifikasi secara numerik (metode 

elemen hingga) dan komponen elektronik akan dikualifikasi dengan pengujian. Walaupun 

penggunaan metode numerik untuk kualifikasi elemen struktural sudah lebih sederhana 

dari pengujian, kompleksitas model numerik ini akan tetap tinggi untuk komponen 

nonstruktural dengan ukuran yang besar. Kompleksitas ini bisa menyebabkan model 

numerik tersebut tidak efisien. Oleh sebab itu, pemodelan komponen nonstruktural 

dengan cara yang sederhana dan dapat memberikan response yang tidak kalah akuratnya 

dengan pemodelan yang lebih kompleks sangat diperlukan. Metode - metode pemodelan 

sederhana ini dapat ditemukan di beberapa literature penelitian (Lim 2016, Cho et al. 2011). 

Beberapa cara pemodelan yang dianjurkan bahkan memiliki kemampuan menangkap 

perilaku nonlinear kabinet seperti tekuk lokal, kegagalan sambungan, dan kegagalan 

pengangkuran. 

 

Gambar 16. Perkiraan jenis dan jumlah pengerjaan untuk kualifikasi seismik komponen 

nonstruktural (Gatscher et al. 2012) 

6. KESIMPULAN 

 Dinding sirip (buttress wall) dapat menjadi salah satu metode alternatif untuk 

mereduksi deformasi yang diakibatkan oleh galian dalam. 

 Penggantian sistem pondasi tiang kayu dengan pondasi telapak berhasil dilakukan 

pada struktur bangunan kayu 2 lantai, dengan memperhatikan aspek constructability, 

serviceability, resilience, dan sustainability. 

 Layout tulangan diagonal parsial dapat merupakan salah satu alternatif usulan untuk 

mengurangi padatnya tulangan diagonal di daerah pertemuan antara balok perangkai 

dengan elemen batas pada dinding geser. Hal ini disebabkan karena tulangan 

diagonal dapat ikut menyumbang tahanan geser pada saat balok perangkai mencapai 

deformasi yang tinggi. 
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 Komponen nonstruktural merupakan komponen yang sangat penting untuk bangunan 

– bangunan penting (seperti rumah sakit) untuk mencapai konsep perencanaan yang 

sustainable dan resilience. Di era dimana perkembangan teknologi komputasi dan 

desain yang canggih, perhatian terhadap komponen nonstruktural dalam perencanaan 

bangunan – bangunan penting ini menjadi pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan 

mudah.  
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