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ABSTRAK 

Indonesia terletak di daerah dengan risiko gempa yang tinggi, sehingga kompetensi insinyur membuat 
bangunan tahan gempa adalah sangat penting. Bahasan perencanaan bangunan tahan gempa umumnya 
lebih banyak berfokus pada struktur beton dibandingkan struktur baja. Padahal negara lain dengan risiko 
gempa tinggi, seperti Jepang dan Selandia Baru, sudah mulai banyak mengandalkan struktur baja untuk 
bangunan tahan gempa di negaranya. Untuk itulah akan dibahas filosofi dan perkembangan perencanaan 
bangunan baja tahan gempa. Juga dibahas peraturan perencanaan bangunan baja tahan gempa terbaru 
(SNI 7860:2015) yang merupakan terjemahan identik AISC 341-10 (Amerika), yang lebih tebal jika 
dibanding peraturan serupa dengan struktur beton. Karena penelitian bangunan baja tahan gempa relatif 
jarang di Indonesia maka uraian yang disampaikan lebih banyak bersumber pada literatur mancanegara. 
Dengan dituliskannya makalah ini diharapkan insinyur Indonesia memahami, mengapa material baja 
dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk bangunan tahan gempa di masa mendatang. 

Kata Kunci: SNI 7860:2015, AISC 341-10, bangunan baja tahan gempa 

1. Pendahuluan  
Indonesia terletak di wilayah yang dikenal sebagai “ring of fire”, tempat sekitar 75% gunung berapi aktif berada 
dan menjadi sumber terjadinya 90% gempa di dunia (www.nationalgeographic.com), lihat Gambar 1. 

 
Gambar 1. Ring of Fire (sumber : https://mrsbeattie.wordpress.com/) 

Gempa merupakan kejadian alami, akibat pergerakan lempeng tektonik bawah benua, yang terus bergerak setiap 
tahunnya. Itu berarti risiko terjadinya gempa pada daerah tersebut masih bisa terjadi. Gempa tanggal 6 Februari 
2018  di Hualian, Taiwan (Magnitude 6.4) bisa jadi contohnya (https://geonode.wfp.org). 

                                                           
1  dibawakan di Seminar Civil Week 2018, Auditorium Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu 2 Mei 2018 
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Gambar 2. Gempa Hualian, di Taiwan, 6 Februari 2018, Magnitude 6.4 (sumber : internet) 

Taiwan terletak di wilayah ring of fire. Sebagai negara maju tentu para insinyurnya tentu telah mengantisipasi 
konstruksi bangunan untuk didesain agar tahan gempa. Itu teorinya, nyatanya masih saja dijumpai kehancuran 
fatal sebagaimana terlihat di Gambar 2. Kondisi seperti itulah yang menimbulkan bencana bagi masyarakatnya, 
membahayakan jiwa dan menimbulkan kerugian harta yang tidak sedikit. Jika kuantitas kerusakan bangunannya 
cukup banyak, bisa menimbulkan bencana ekonomi. Tetapi dari Gambar 2 itu pula dapat diketahui, bahwa untuk 
kondisi gempa yang sama, ternyata ada bangunan lain didekatnya yang masih tetap tegak berdiri. Itulah yang 
dimaksud dengan bangunan tahan gempa sebagaimana tertulis pada judul makalah ini. 

Indonesia seperti juga Taiwan, terletak di wilayah ring of fire, sehingga berisiko tinggi terjadi gempa merusak. 
Oleh sebab itu, diharapkan semua konstruksi bangunan di wilayah tersebut adalah konstruksi bangunan tahan 
gempa. Untuk Indonesia, yang umum dipilih adalah bangunan beton bertulang, baik untuk gedung bertingkat 
rendah maupun tinggi. Akibatnya aspek perencanaan bangunan beton tahan gempa banyak dibahas dan dikuasai. 
Sedangkan bangunan konstruksi baja hanya populer untuk bangunan industri, yang umumnya didominasi gaya 
gravitasi. Relatif sedikit dijumpai konstruksi baja untuk bangunan tinggi di Indonesia, sehingga penguasaan para 
insinyur terhadap perencanaan konstruksi baja relatif lebih sedikit, apalagi tentang konstruksi baja tahan gempa.  

Dalam rangka mengisi problem di atas, akan dibahas filosofi dan perkembangan terkini perencanaan bangunan 
baja tahan gempa. Adapun peraturan perencanaan bangunan baja tahan gempa terbaru (SNI 7860:2015) pada 
dasarnya terjemahan identik dari AISC 341-10 (code Amerika). Sisi lainnya, penelitian tentang bangunan baja 
tahan gempa sendiri relatif jarang dilakukan di Indonesia. Oleh sebab itu, penulisan makalah ini akan banyak 
mengacu pada literatur mancanegara. Dengan adanya makalah ini diharapkan insinyur Indonesia memahami, 
mengapa material baja dapat menjadi alternatif lebih baik untuk bangunan tahan gempa di masa mendatang. 

2. Bangunan Tahan Gempa : Struktur Baja atau Struktur Beton  
2.1. Umum 
Bangunan gedung bertingkat di Indonesia umumnya terbuat dari konstruksi beton bertulang. Relatif sedikit yang 
memilih konstruksi baja, itupun dipilih umumnya karena memerlukan konstruksi yang cepat atau lokasi dengan 
keterbatasan. Maklum konstruksi baja punya keunggulan karena komponen-komponennya dapat dibuat terpisah, 
di bengkel kerja dengan peralatan lengkap sehingga kualitas mutu pengerjaannya dapat diharapkan secara prima. 
Oleh sebab itu pekerjaan baja di lapangan bisa minimalis, langsung pada proses erection saja. Itu sebabnya 
terkesan konstruksi baja berlangsung cepat dan tetap terjaga mutunya. Hanya saja ketersediaan material baja 
(pabrik baja terbatas dan masih mengandalkan impor) dan s.d.m yang relatif terbatas dibandingkan beton maka 
harganya relatif lebih mahal (pendapat lisan beberapa praktisi di lapangan). Apalagi jika mempertimbangkan 
fleksibilitas konfigurasi bangunan yang relatif lebih mudah diakomodasi jika pakai beton, atau jika memikirkan 
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risiko korosi atau kebakaran, maka konstruksi beton banyak menjadi pilihan. Konstruksi baja hanya unggul dan 
digunakan pada konfigurasi bangunan bentang besar dengan beban mati yang domini dibanding beban hidupnya, 
seperti bangunan atap bentang besar pada bangunan industri. Itu argumentasi standar mengapa pilih konstruksi 
beton bertulang untuk bangunan gedung Indonesia, yaitu biaya (bahan, s.d.m dan perawatan), fleksibilitas 
konfigurasi bentuk yang dihasilkan, risiko korosi dan kebakaran. 

Argumentasi di atas tentunya mengacu pendapat awam pada biaya investasi bangunan secara umum. Tentunya 
dengan latar belakang pemikiran bahwa gempa dengan kerusakan seperti Gambar 2, belum atau tidak pernah 
terjadi. Gempa-gempa seperti itu hanya terjadinya di luar negeri, jauh dari Indonesia. Apa benar seperti itu. Para 
insinyur di Indonesia sebaiknya berpikir sejenak, dan mau melihat kembali rekaman gempa-gempa besar yang 
pernah terjadi di dunia, sebagaimana yang dirangkum oleh USGS (https://earthquake.usgs.gov) berikut. 

Tabel 1. Daftar 20 Gempa Besar Dunia (https://earthquake.usgs.gov) 

 Mag Location Alternative Name Date (UTC)
1. 9.5 Bio-Bio, Chile Valdivia Earthquake 1960-05-22
2. 9.2 Southern Alaska 1964 Great Alaska Earthquake 1964-03-28
3. 9.1 Off the West Coast of Northern Sumatra 2004 Sumatra Earthquake and Tsunami 2004-12-26
4. 9.1 Near the East Coast of Honshu, Japan Tohoku Earthquake 2011-03-11
5. 9.0 Off the East Coast of the Kamchatka Peninsula Kamchatka, Russia 1952-11-04
6. 8.8 Offshore Bio-Bio, Chile Maule Earthquake 2010-02-27
7. 8.8 Near the Coast of Ecuador 1906 Ecuador–Colombia Earthquake 1906-01-31
8. 8.7 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska Rat Islands Earthquake 1965-02-04
9. 8.6 Eastern Xizang-India border region Assam, Tibet 1950-08-15
10. 8.6 off the West Coast of Northern Sumatra, Indonesia  2012-04-11
11. 8.6 Northern Sumatra, Indonesia Nias Earthquake 2005-03-28
12. 8.6 Andreanof Islands, Aleutian Islands Alaska 1957-03-09
13. 8.6 South of Alaska Unimak Island Earthquake, Alaska 1946-04-01
14. 8.5 Banda Sea, Indonesia  1938-02-01
15. 8.5 Atacama, Chile Chile-Argentina Border 1922-11-11
16. 8.5 Kuril Islands  1963-10-13
17. 8.4 Near the East Coast of Kamchatka Peninsula Kamchatka, Russia 1923-02-03
18. 8.4 Southern Sumatra, Indonesia  2007-09-12
19. 8.4 Near the Coast of Southern Peru Arequipa, Peru Earthquake 2001-06-23
20. 8.4 Off the East Coast of Honshu, Japan Sanriku, Japan 1933-03-02

 
Daftar rekaman 20 gempa besar di dunia dari tahun 1906-2011 (Tabel 1) jika diplot pada peta gempa dunia tentu 
akan lebih mudah untuk dipahami, lihat Gambar 3 sebagai berikut. 

 
Gambar 3. Rekaman lokasi 20 gempa besar dunia dari 1906 – 2011 (https://earthquake.usgs.gov) 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa yang disebut ring of fire adalah nyata. Bukan mitos, tetapi terbukti dari data-
data ilmiah yang dikumpulkan. Hanya satu dari dua puluh gempa besar yang tidak tercakup pada wilayah ring-
of-fire. Bahkan yang membuat kaget, lima dari dua puluh gempa besar tersebut, berasal dari wilayah Indonesia. 
Itu berarti ada bukti bahwa 25% gempa besar di dunia, terjadinya di wilayah Indonesia. General Insurance 
Rating Organization of Japan (2014) bahkan secara tegas menyatakan wilayah di dunia yang mempunyai 
intensitas gempa paling tinggi adalah Jepang, Indonesia dan Selandia Baru. 
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Meskipun belum ada data telah terjadi kerusakan bangunan di kota-kota besar seperti Gambar 2 di Indonesia. Itu 
tidak berarti bahwa kompetensi perencanaan bangunan gedung tinggi tahan gempa, yang ada saat ini telah 
memuaskan. Masih terbuka pertanyaan apakah menghadapi risiko gempa besar telah tepat dipilih konstruksi 
beton bertulang, ataukah harus konstruksi baja, yang sebagian insinyur dianggap akan berkinerja lebih baik. 

2.2. Pengaruh Karakter Material Konstruksi dengan Gempa 
Sebelum dapat dibandingkan mana yang terbaik, apakah konstruksi beton atau kontruksi baja, untuk bangunan 
tahan gempa, maka ada baiknya dibandingkan dahulu karakter bahan material penyusun. Seperti diketahui untuk 
perencanaan konstruksi bangunan terhadap kondisi beban yang pasti (beban tetap), maka persyaratan terhadap 
kekuatan dan kekakuan, telah mencukupi. Kekuatan terkait dengan besarnya tegangan yang mampu dipikul 
tanpa rusak, baik yang berupa deformasi (yielding) atau fracture (terpisah). Parameternya berupa tegangan leleh, 
Fy dan tegangan ultimate, Fu. Faktor kekakuan adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu 
unit deformasi, parameternya adalah Modulus Elastisitas. Tetapi untuk mengatasi kondisi beban tidak pasti atau 
yang sukar diprediksi (gempa) dan faktor keselamatan menjadi hal utama, maka faktor daktilitas menjadi sangat 
penting. Faktor tersebut terkait dengan besarnya deformasi sebelum terjadinya keruntuhan (failure).  

Properti mekanik beberapa macam bahan material konstruksi dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 4. 

Tabel 2. Properti Mekanik Beberapa Bahan Material Konstruksi 

Berat Jenis Modulus Elastis Kuat (MPa) 
Material 

 (kg/m3)  (MPa) Leleh Ultimate 
Rasio Kuat ÷ BJ  
(1E+6 * 1/mm) 

Serat karbon 1760 150,305 - 5,650 321 
Baja A 36 7850 200,000 250 400 – 550 5.1 – 7.0  

Baja A 992 7850 200,000 345 450 5.7 
Aluminum 2723 68,947 180 200 7.3 

Besi cor 7000 190,000 - 200 2.8 
Bambu 400 18,575 - 60* 15 
Kayu 640 11,000 - 40* 6.25 
Beton  2200   21,000 – 33,000 - 20 – 50  0.9 – 2.3 

* Rittironk dan Elnieiri (2008) 

 
Gambar 4. Perilaku mekanik material (Rittironk and Elnieiri 2008) 

Dari data di atas maka bahan material yang dievaluasi berdasarkan parameter kekuatan, kekakuan dan daktilitas, 
dapat dengan mudah ditentukan bahwa material baja lebih unggul dibandingkan material beton dan kayu. Rasio 
kuat dibanding berat untuk volume sama dari baja adalah lebih tinggi (efisien) dibanding beton. Ini indikasi jika 
perencanaannya optimal maka bangunan dengan konstruksi baja akan menghasilkan sistem pondasi yang lebih 
ringan dibandingkan jika digunakan konstruksi beton bertulang. Meskipun tentunya masih kalah dibandingkan 
jika dibuat dari kayu atau bambu. Dikaitkan efisiensi, antara material baja dengan kayu atau bambu, maka baja 
hanya unggul karena kualitas mutu bahannya lebih homogen dan konsisten sehingga tentunya akan lebih handal. 
Itu tidak mengherankan karena material baja adalah produk industri, yang dapat dikontrol mutunya dengan baik.  
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Bangunan ringan selain menghemat pondasi, juga menguntungkan untuk perencanaan bangunan tahan gempa. 
Seperti diketahui, gaya gempa pada bangunan ditentukan oleh parameter percepatan tanah (a) dan massa (m). 
Besarnya gaya gempa berbanding lurus, sesuai hukum ke-2 Newton berikut F = m ⋅ a. Jadi untuk bangunan 
ringan (massa kecil), maka gaya gempanya juga kecil untuk kondisi gempa sama, demikian juga sebaliknya.  

Meskipun baja unggul untuk gempa karena ringan, tetapi itu tidak menguntungkan terhadap angin. Untung saja, 
sifat material baja mempunyai kekuatan yang tinggi dan daktail, sehingga jika didukung proses desain yang baik, 
maka kelemahan tersebut mestinya dapat diantisipasi dengan pemilihan sistem struktur yang baik.  

Pada tahap ini pemakaian material baja terlihat unggul, khususnya jika parameter kekuatan, kekakuan dan 
daktilitas dijadikan tolok ukur. Apalagi diketahui bahwa beton hanya kuat terhadap tekan dan tarik akan dipikul 
oleh tulangan baja. Oleh sebab itu tentu dapat dinyatakan bahwa untuk konstruksi bangunan tahan gempa 
maka kebutuhan baja adalah mutlak. Perbedaan hanya bentuk fisik, jika konstruksi beton yang diperlukan 
adalah tulangan baja, sedangkan konstruksi baja adalah dalam bentuk baja profil penampang (I dan lain-lain). 

Karakter rasio kuat terhadap berat yang tinggi, tidak selalu menguntungkan untuk baja. Pada kondisi beban yang 
relatif ringan, dan jika didesain secara optimal tentu dihasilkan elemen yang langsing. Struktur yang didominasi 
elemen langsing maka faktor stabilitas akan menentukan kekuatannya. Perilaku keruntuhan yang ditentukan oleh 
stabilitas umumnya bersifat non-daktail, suatu perilaku keruntuhan yang tidak baik untuk konstruksi bangunan 
tahan gempa. Oleh sebab itu untuk suatu konstruksi yang relatif kecil (ringan), maka pemakaian konstruksi beton 
atau konstruksi baja untuk mendapatkan keuntungan terhadap gempa, bisa saja tidak signifikan perbedaannya. 
Tetapi untuk konstruksi yang besar (berat), seperti gedung bertingkat tinggi dan semacamnya maka pemakaian 
konstruksi baja untuk bangunan tahan gempa akan menguntungkan dari segi massa bangunan lebih ringan.  

2.3. Konstruksi Bangunan di Jepang 
Sampai tahap ini, belum tegas dinyatakan bahwa konstruksi baja sebaiknya dipilih untuk antisipasi gempa besar. 
Maklum di Indonesia saat ini, mayoritas bangunan tinggi yang ada adalah konstruksi beton bertulang, dan 
terbukti tidak ditemukan masalah. Kalaupun ada yang runtuh saat gempa, ketika diperiksa secara detail ternyata 
dari segi konstruksinya tidak memenuhi kriteria perencanaan yang berlaku. Oleh sebab itu sampai saat ini masih 
dipercayai bahwa peraturan perencanaan konstruksi bangunan tahan gempa yang ada, masih memadai. 

Meskipun demikian, untuk antisipasi terjadinya gempa besar (kapan dan dimana, yang belum bisa ditentukan, 
tetapi pasti akan terjadi berdasarkan data-data yang ada), maka ada baiknya tetap waspada dan mau menambah 
wawasan terkait konstruksi bangunan tahan gempa yang terbaik. Ada baiknya mengintip negara lain di wilayah 
ring-of-fire, yaitu Jepang, yang daerahnya sampai disebut zona epidemik gempa, meliputi sekitar 10% daerah 
gempa di bumi ini, terbatas pada gempa dengan skala magnitude 6 dan lebih, dan 20% gempa di dunia terjadinya 
di perairan Jepang. Padahal faktanya luas area kepulauan Jepang itu sendiri hanya sekitar 0.3% luas bumi. Oleh 
sebab itu, Jepang sebagai negara maju dibidang teknologi dan rekayasa teknik sipil dan mempunyai risiko gempa 
yang tinggi maka apa yang dilakukan dengan bangunan-bangunannya tentu layak dipelajari. Jepang layaknya 
laboratorium hidup untuk melihat kinerja bangunan tahan gempa yang dibuatnya. 

Langkah awal yang dilakukannya adalah membatasi ketinggian bangunan. Mengacu peraturan di Jepang era 
tahun 80-an (Aoyama 1981), bangunan tinggi yang dapat langsung dibangun adalah ≤ 60 lantai. Bangunan tinggi 
lebih dari persyaratan tersebut perlu ijin khusus pemerintah. Untuk bangunan tinggi yang umum, konstruksinya 
dapat dibagi menjadi lima (5), seperti terlihat di Gambar 5 berikut. 

 
Gambar 5. Jenis konstruksi bangunan di Jepang (Aoyama 1981) 
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Sampai era 80-an, bangunan tingkat tinggi konstruksi beton di Jepang hanya sampai lantai 7, selebihnya akan 
memakai kombinasi baja dan beton (SRC= Steel-encased Reinforced Concrete) atau konstruksi baja sepenuhnya. 
Jadi dapat dipahami mengapa gedung Wisma Nusantara (30 lantai) di Jakarta, yang merupakan bangunan tingkat 
tinggi pertama di Indonesia buatan Jepang (Mitsui Construction Co) tahun 1972, memakai konstruksi baja. 

Gedung Wisma Nusantara mewakili teknologi bangunan tinggi Jepang di Indonesia. Saat ini kalah megah jika 
dibanding bangunan tinggi lain di sekitarnya, yang sebagian besar konstruksi beton. Apakah berarti di Jepang 
saat ini sudah ada perkembangan lebih baik terkait bangunan tinggi. Hasil penelusuran literatur terkini, setelah 
tiga puluh tahun sejak era 80-an, perkembangan jumlah lantai bangunan tinggi di Jepang ternyata tidak terlalu 
progresif. Meskipun pemakaian konstruksi baja di Jepang cukup besar, mencakup 34% luas lantai bangunan, 
untuk konstruksi beton sekitar 22%, dan sisanya adalah dari konstruksi kayu (Ishii 2015).  Meskipun demikian 
mayoritas bangunan tinggi yang dibangun adalah lima (5) lantai ke bawah (Tsujii dan Kanno 2016). Ini tentu 
berbeda dibanding Jakarta, yang pertumbuhan gedung tingginya sangat pesat, dan mayoritas adalah konstruksi 
beton bertulang. Padahal keduanya, Indonesia dan Jepang adalah sama-sama negara yang terletak di wilayah 
ring-of-fire, daerah yang berisiko tinggi terhadap terjadinya gempa besar. 

Bangunan gedung tinggi di Jepang relatif sedikit, tidak berarti kalah dari Indonesia. Dari segi teknologi dan 
rekayasa, mereka mampu dan bahkan berani membuat bangunan yang lebih tinggi dari yang dibangun di Jakarta. 
Padahal faktanya gempa lebih sering terjadi di kota-kota di Jepang dibanding Jakarta. Progres perkembangan 
bangunan tinggi di Jepang, dapat dilihat dari kronologi waktu sebagai berikut.  

 
Gambar 6. Progress pembangunan tower dan gedung tinggi di Jepang (Tsujii - Kanno 2016) 

 

  
a). Tokyo Skytree (634 m) b). Abeno Harukas (300 m, 60 lantai) 

Gambar 7. Bangunan tertinggi di Jepang (sumber : internet) 
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Tower Tokyo Skytree adalah bangunan baja, demikian juga Abeno Harukas yang dari diagonal elemen di tengah 
ketinggian bangunannya tentu dapat diketahui sebagai bangunan yang mayoritas dari baja. Meskipun begitu 
tidak berarti perkembangan bangunan beton untuk gedung tinggi tertinggal, bahkan ada peningkatan di kota-kota 
besar, seperti Tokyo dan Osaka, untuk bangunan condominium dan apartemen. Itu terjadi karena bangunan 
beton mempunyai keunggulan yang lebih kedap suara, bersifat isolator getaran terhadap angin, dan ketahanan 
kebakaran, serta biaya konstruksi yang lebih ekonomis dibanding bangunan baja (Izumi et al. 2012). 

Gambar 8 memperlihatkan jumlah lantai gedung beton di Jepang, phase pertama (1972-1989) mulai 20 lantai, 
dan mencapai lebih dari 40 lantai pada phase ke-2 (1990-1999). Phase ke-3 berikutnya dapat didesain sampai 60 
lantai. Selama lebih 39 tahun, jumlah tingkat yang dihasilkan kira-kira tiga kali jumlah tingkat phase pertama. 
Rata-rata jumlah lantai bangunan beton adalah sekitar 28 lantai untuk tiap phase. 

 
Gambar 8. Progres pembangunan gedung tinggi dari beton di Jepang (Izumi et al. 2012). 

Tiap phase menggambarkan kemajuan teknik perencanaan dan pelaksanaan bangunan beton yang dibuat. Pada 
phase ke-3 memang cukup banyak gedung tinggi dari beton, tetapi ternyata sudah banyak yang mengandalkan 
pada teknologi canggih untuk mendapatkan ketahanan terhadap gempa, misalnya base-isolasi di bagian dasar, 
atau memakai peralatan peredam enerji khusus. Adapun jumlah gedung yang memakai sistem tradisionil, yang 
mengandalkan struktur daktail, relatif berkurang. Ini tentu perlu mendapatkan perhatikan bagi para insinyur di 
tanah air, yang umumnya masih mengandalkan sistem tradisionil untuk perencanaan bangunan tahan gempa. 

 
Gambar 9. Kemajuan teknologi tahan gempa gedung beton di Jepang (Izumi et al. 2012). 

Jepang terletak di wilayah berisiko tinggi gempa besar, atau zona epidemik gempa. Luasnya hanya sekitar 10% 
dari luas wilayah gempa di bumi ini. Padahal luas wilayah Jepang hanya 0.3% luas bumi. Bisa dibayangkan 
seberapa seringnya masyarakat Jepang menghadapi gempa. Untung saja Jepang adalah negara maju, sehingga 
mampu mengembangkan sendiri ilmu pengetahuan dan teknologi untuk rekayasa konstruksi yang diperlukan. 
Kemampuannya secara mandiri mengembangkan dan mewujudkan konstruksi bangunan tahan gempa dari baja 
maupun beton tidak diragukan. Meskipun demikian mereka cenderung membatasi jumlah lantai gedung tinggi 
yang dibangun. Praktiknya pemakaian baja lebih dominan dibanding beton. Konstruksi baja juga yang dipilih 
untuk bangunan paling tinggi di Jepang, yaitu Tokyo Skytree dan Abeno Harukas. Umumnya bangunan seperti  
itu juga dilengkapi teknologi canggih peredam enerji gempa. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan, konstruksi 
baja dianggap pilihan terbaik insinyur Jepang jika ingin membangun bangunan tinggi dan diyakini mampu 
bertahan dengan aman dan selamat terhadap gempa terbesar yang mungkin terjadi di sana. 
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2.4. Konstruksi Bangunan di Selandia Baru  
General Insurance Rating Organization of Japan (2014), badan asuransi terhadap gempa di Jepang menyebutkan 
bahwa wilayah di bumi yang intensitas gempanya sangat tinggi adalah Jepang, Indonesia dan Selandia Baru. 
Jepang telah dibahas, dan kemajuan rekayasa dan teknologinya tidak perlu diragukan, maklum banyak terlibat 
pada proyek-proyek konstruksi di Indonesia. Saat ini mereka terlihat gencar mempromosikan produk bajanya 
agar dapat ikut proyek-proyek di Indonesia. Ini yang memberi kesan, ketika mereka membicarakan keunggulan 
bangunan baja tahan gempa, maka dianggapnya sebagai promosi. Adapun Selandia Baru berbeda, mungkin yang 
banyak diingat adalah tentang suku Maori atau Kiwi. Meskipun begitu, jika membaca sejarah perkembangan 
kemajuan konstruksi di Indonesia, ternyata Selandia Baru punya pengaruh nyata dalam perkembangan kemajuan 
ilmu rekayasa gempa maupun ilmu struktur beton khususnya tahan gempa di Indonesia dan juga di dunia.  

Untuk gempa, menurut http://alsi-itb.org dapat diketahui kiprah alumni ITB 54, Prof. Wiratman Wangsadinata. 
Tercatat tahun 1976-1981 menjadi anggota tim counterpart Indonesia, bersama konsultan Beca Carter Holding 
& Ferner yang mewakili pemerintah Selandia Baru dalam pembuatan peraturan perencanaan bangunan tahan 
gempa dan peta zonasi gempa melalui studi kegempaan Indonesia (Indonesian Earthquake Study). Hasilnya jadi 
Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung, 1983 (PPTGI-UG, 1983), yang resmi 
dipublikasikan oleh Kementerian PU dan menjadi Standar Nasional SNI 03-1726-1989 oleh Badan Standardisasi 
Nasional (BSN). Peraturan gempa tersebut adalah cikal bakal peraturan bangunan tahan gempa Indonesia. 

Bisa dibayangkan, bapak gempa Indonesia, Prof. Wiratman Wangsadinata (alm) di tahun 1979-1981 tentu masih 
yunior. Jika berhasil disusun peraturan gempa, maka peran konsultan Selandia Baru sangat signifikan. Itu artinya 
mereka dianggap telah menguasai dengan baik tentang gempa dan ilmu rekayasa pendukungnya. Tidak itu saja, 
para ahli struktur Indonesia tentu mengenal sekali text-book dan publikasi tentang konstruksi beton tahan gempa 
karya Professor Tom Paulay, Bob Park dan Nigel Priestley dari Universitas Canterbury (Ingham et al. 2015). 
Penulis meyakini bahwa pemikiran ahli beton Selandia Baru itulah yang menyebabkan para insinyur di tanah air 
ini yakin sekali kalau konstruksi beton adalah sangat baik untuk dijadikan konstruksi bangunan tahan gempa. 

Dengan cara pemikiran di atas, tentu dapat dibayangkan bahwa Selandia Baru meskipun sering dilanda gempa 
(termasuk wilayah ring-of-fire) tetapi bangunan di sana tentunya tidak mengalami kerusakan berarti. Alasannya 
karena banyak pakar atau ahli gempa dan struktur beton, maka tentunya kompetensi perencanaan bangunan 
tahan gempa bukanlah hal yang asing. Hanya saja kenyataan yang ada berbeda dari logika yang diperkirakan, 
karena pada tanggal 22 Februari 2011 terjadi gempa besar yang menyebabkan kota Christchurch luluh lantak.  

 
Gambar 10. Reruntuhan gedung Christchurch's Canterbury Television yang menewaskan 115 orang akibat 

gempa Zealand Februari 2011 di New Zealand (sumber http://theprovince.com) 

Gempa tanggal 22 February 2011, episenter-nya hanya berjarak ±10 km dari pusat bisnis Christchurch, pada 
kedalaman < 5 km (gempa dangkal). Jadi hanya dengan 6.3 skala Magnitude, kota Christchurch luluh lantak. 
Kerugian akibat kerusakan mencapai $40 billion dan 185 orang tewas. Untuk membayangkan kehancuran yang 
terjadi pada kota Christchurch akibat gempa, akan ditampilkan daftar gedung tinggi dan statusnya. Nyatanya dari 
50 gedung tinggi yang ada, 35 diantaranya rusak parah yang mengharuskan untuk dibongkar total.  
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Tabel 3. Dampak Gempa pada Bangunan-bangunan di kota Christchurch (https://en.wikipedia.org) 
Rank  Name  h(m)  Floors Year  Purpose  Notes 
1  Pacific Tower, 166 Gloucester St  86  23  2010 Hotel/Residential  Reopened 1 May 2013 
2  Hotel Grand Chancellor, 161 Cashel St  85  20  1986 Hotel  Demolished 2012 
3  PricewaterhouseCoopers, 118 Armagh St  76.3  21  1990 Office  Demolished 2012 
4  Forsyth Barr Building, 764 Colombo St  70   19  1989 Office  Reopened 1 July 2017  
5  Clarendon Tower, 78 Worcester St  67   18  1988 Office  Demolished 2012 
6  Radio Network House, 155 Worcester St  60   14  1986 Office  Imploded on 5 August 2012 
7  Rydges Hotel (former Noah's), 170 Oxford Tce  60   15  1975 Hotel  To be repaired 
8  James Hight Building, University of Canterbury, 20 Kirkwood Ave  53   11  1974 Library  Reopened 2013 
9  Westpac Canterbury Centre, cnr High and Cashel Sts  50   13  1983 Office  Demolished 2012 
10  Victoria Square Tower (The Rutherford), 100 Armagh St  50   15  2006 Residential  Demolished 2014 
11  Christchurch Central Police Station, 48 Hereford St  50   13  1973 Office  Imploded on 31 May 2015 
12  University of Otago, Christchurch Medical School, 2 Riccarton Ave  50   12  1973 School  Reopened 2013 
13  Novotel Hotel, 50 Cathedral Sq  45   14  2010 Hotel  Reopened 19 August 2013 
14  Millennium Christchurch, 14 Cathedral Sq  45   14  1974 Hotel  Undergoing repairs 
15  Crowne Plaza, cnr Kilmore and Durham Sts  45   12  1988 Hotel  Demolished 2012 
16  Gallery Apartments, 62 Gloucester St  43   12  2007 Residential  Demolished 2012 
17  BNZ Building, 129 Hereford St  43   12  1967 Office  Demolished 2017 
18  Avalon Apartments, 41 Cambridge Terrace  40   13  2003 Residential  Demolished 
19  Holiday Inn (former Centra), Cnr High and Cashel Sts  40   13  1988 Hotel  Demolished 2012 
20  Heritage Hotel, 28–30 Cathedral Sq  40   12  1971 Hotel  Demolished 2013 
21  HSBC Building (Club Tower), 62 Worcester Blvd  40   12  2010 Office  Reopened 30 May 2011 
22  Anthony Harper House (former AMP Building), 47 Cathedral Sq  40   12  1975 Office  Demolished 2012 
23  Oaks iStay Hotel, 187 Cashel St  40   12  2006 Hotel  Demolished 2015 
24  Bridgewater Apartments, 62 Cashel St  40   12  1997 Residential  Demolished 
25  Telecom Building, 31 Cathedral Sq  40   12  1992 Office  Partially reopened 
26  Manchester Courts, 158–160 Manchester Street  39.6  12  1906 Office  Demolished 2010/11 
27  Te Waipounamu House (former Reserve Bank Building), 158 Hereford St 39.6  10  1964 Office  Demolished 2013 
28  Christchurch Civic Offices (former Postal Centre), 53 Hereford St  36.6  8  1981 Office  Reopened October 2011 
29  Oxford Apartments, 66 Oxford Tce  36   12  2005 Residential  Closed due to earthquake damage
30  BNZ Building, 137 Armagh St  36   11  1985 Office  Demolished 2013 
31  Tower Insurance (former Government Life Building), 69 Cathedral Sq  35   10  1963 Office  Demolished 2014 
32  Craigs Investments (former Langwood House), 90 Armagh St  35   10  1987 Office  Demolished 2013 
33  Copthorne Hotel, 335 Durham St  35   11  1986 Hotel  Demolished 2011 
34  NZI House, 96 Hereford St  35   10  1986 Office  Demolished 2012 
35  SBS House (former Manchester Unity Building), 180 Manchester St  35   10  1967 Office  Demolished 2011 
36  Brannigans Building (former DFC Building), 86 Gloucester St  35   10  1987 Office  Demolished 2012 
37  Copthorne Hotel (former Ramada Inn), 776 Colombo St  35   10  1972 Hotel  Demolished 2013 
38  The Gloucester, 28 Gloucester St  35   10  1991 Residential  Open 
39  National Bank, 164 Hereford St  35   10  1980 Office  Demolished 2012 
40  National Insurance Building, 217 Gloucester St  35   10  1971 Office  Demolished 2012 
41  AMI Insurance, 29‐35 Latimer Sq  35   10  1972 Office  Demolished 2012 
42  State Insurance Building, 116 Worcester St  35   10  1970 Office  Fate undetermined 
43  Heatherlea Apartment, 10 Ayr St  35   10  1987 Residential  Demolished 2012 
44  Westpark Tower, 56 Cashel St  35   10  1987 Office  Demolished 2012 
45  Westminster House, 202 Cashel St  35   10  1978 Office  Demolished 2012 
46  Terrace on the Park Apartments, 80 Park Terrace  35   10  2000 Residential  Demolished 2012 
47  Farmers Car Park Building, 194 Oxford Terrace  35   10  1998 Retail & car parking Demolished 2013 
48  The Millbrook Apartments, 21‐23 Carlton Mill Rd  35   10  1965 Residential  Demolished 2012 
49  The Establishment, 52 Peterborough St  35   11  2004 Residential  Demolished 2012 
50  161 Hereford Suites (former Harmony Towers), 161 Hereford St  35   10  1988 Hotel  To be repaired 

 

 
Gambar 11. Aerial-view gedung terdampak gempa di kota Christchurh (https://en.wikipedia.org) 
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Gambar 11 memperlihatkan bangunan tinggi di kawasan bisnis di kota Christchurch. Jumlah bangunan tinggi 
relatif sedikit, sehingga kawasan wilayahnya terlihat tidak padat. Meskipun begitu, mayoritas gedung-gedung 
tadi (ditandai warna merah) mengalami kehancuran akibat gempa 2011. Tiga puluh lima (35) dari lima puluh 
(50) bangunan atau sekitar 70% bangunannya hancur akibat gempa. Padahal Selandia Baru dikenal sebagai 
gudangnya ahli-ahli struktur tahan gempa kelas dunia (Professor Paulay, Profesor Park dan Profesor Priestley). 
Jika mau jujurpun para ahli struktur di tanah air pasti akan mengakui bahwa ilmu di bidang rekayasa bangunan 
tahan gempa banyak dipengaruhi oleh publikasi ahli struktur Selandia Baru tersebut. Jadi ketika 70% dari 
bangunan-bangunan tinggi di kota Cristchurch hancur, tentunya hal itu patut menjadi renungan bersama. Apakah 
konstruksi bangunan tahan gempa, yang selama ini diandalkan, masih bisa antisipasi gempa di masa datang. 

Sekarang ini telah lebih 7 tahun gempa itu terjadi. Selandia Baru sebagai negara maju tentu telah berbenah diri. 
Bangunan-bangunan yang dulu hancur tentu telah diantisipasi, diperbaiki atau dibongkar untuk dibangun lagi. 
Bagaimana cara mereka melakukan restorasi kotanya, tentu telah mereka pikirkan untuk antisipasi agar tidak ada 
kegagalan sama. Semua itu tentu sangat baik untuk pembelajaran bersama, khususnya mencari tahu konstruksi 
bangunan tahan gempa terbaik menurut insinyur teknik sipil Selandia Baru. Keinginan belajar dari Selandia Baru 
sangat terbantu dengan adanya tulisan Bruneau dan MacRae (2017) berjudul. “Reconstructing Christchurch: A 
Seismic Shift in Building Structural Systems”. Berdasarkan tulisan ke dua pakar struktur gempa dari Amerika dan 
Selandia Baru tersebut tentunya dapat ditentukan konstruksi tahan gempa terbaik yang bisa diusahakan saat ini. 

Bruneau dan Mac Rae (2017) menyebutkan bahwa gedung tinggi yang dibangun sebelum 2011 di Christchurch 
sebagian besar konstruksi beton bertulang. Hanya sebagian kecil yang konstruksi baja. Gempa menghancurkan 
semua bangunan dinding batu bata, dan merusak semua bangunan bertingkat. Konstruksi baja juga rusak, tetapi 
relatif lebih sedikit dibandingkan yang memakai konstruksi beton. Kalaupun ada yang rusak, strukturnya masih 
bisa dipakai dan tidak perlu dirobohkan, meskipun untuk itu bisa saja perbaikannya cukup besar (memenuhi 
syarat keamanan). Perbaikan atau dirobohkan dan membangun baru adalah atas pertimbangan ekonomi. 

Proses restorasi kota telah dilakukan sejak 2011. Dari survey sekitar 74 bangunan baru, yang pakai konstruksi 
baja, beton,dan kayu rasionya adalah 10:10:1. Terlihat seimbang antara jumlah bangunan baja dan beton, tetapi 
jika ditinjau dari luas lantai bangunan maka rasionya adalah 79:20:1. Itu artinya konstruksi baja cenderung untuk 
bangunan besar dan sebaliknya untuk konstruksi beton untuk bangunan yang relatif kecil.  

  
a). Jumlah absolut b). Jumlah kumulatif 

Gambar 12. Rasio luas lantai berdasarkan bahan materialnya (Bruneau dan Mac Rae 2017) 

Bangunan konstruksi beton, hampir semuanya adalah sistem struktur dinding. Ada yang memakai portal beton 
tetapi di bawahnya dilengkapi sistem base-isolation untuk mengantisipasi gempa. Adapun konstruksi baja variasi 
sistem penahan lateralnya relatif lebih banyak. Urutan sistem yang banyak dipakai, berturut-turut adalah rangka 
dengan buckling restrained braced (BRB), sistem rangka momen khusus (MRF = momen resistant frame) atau 
portal baja daktail tradisionil. Adapun sistem yang menghasilkan daktilitas atau penahan khusus adalah memakai 
reduced beam sections, eccentrically braced frames (EBF) dengan link yang dapat diganti, concentrically 
braced frames (CBF), traditional EBF, rocking steel frame systems, dan sambungan yang bisa mengalami friksi. 
Sistem bangunan base-isolation di atasnya bisa terdiri dari MRF atau CBF. Jika tidak pakai sistem isolasi maka 
yang banyak digunakan adalah rangka dengan BRB, yang mencapai  40% dari luas total lantai yang ada.  

Distribusi sistem struktur yang digunakan dan seberapa luas bangunan yang memakainya dapat dilihat di grafik 
Gambar 13. Notasi yang digunakan adalah sebagai berikut :  

 BRB = Buckling Restrained Braces (11 total) 
 CBF = Concentrically Braced Frames (3 total) 
 EBF = Eccentrically Braced Frames (2 total) 
 EBR = Eccentrically Braced Frames with replaceable links (4 total) 
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 MRF = Steel Moment-Resisting Frames (9.5 total) 
 MFF = Steel Moment-Resisting Frames with friction connections (1 total) 
 MRF = Steel Moment-Resisting Frames with Reduced Beam Sections (4.5 total) 
 RCW = Reinforced Concrete Walls (32.5 total) 
 RCF = Reinforced Concrete Moment-Resisting Frames (0.5 total) 
 RFS = Rocking Frame Steel (1.5 total) 
 RFC = Rocking Frame Concrete Precast Walls (0.5 total) 
 LVL = Laminated Veneer Lumber (2.5 total) 
 B = Base Isolation (11 total) 
 D = Dampers (2 total) 
 H = Hybrid (7 total). 

 
Gambar 13. Distribusi sistem struktur terhadap luas bangunan (Bruneau dan Mac Rae 2017) 

Pada tahap ini tentu bisa dibayangkan, Selandia Baru adalah negara maju di bidang rekayasa konstruksi beton 
dan gempa. Jadi bisa dimaklumi jika hampir semua bangunannya di kota Christchurch adalah konstruksi beton. 
Bahkan hasil penelitian ahli mereka juga mewarnai khazanah keilmuan para insinyur Indonesia sehingga percaya 
diri membuat gedung beton tahan gempa. Itu dikarenakan ahli Selandia Baru banyak yang mempublikasikannya 
di jurnal-jurnal ilmiah international, dan akhirnya dirujuk code dunia, khususnya Amerika. Adapun peraturan 
perencanaan konstruksi beton tahan gempa Indonesia banyak yang sekedar menerjemahkan atau memodifikasi 
peraturan ASCE atau ACI yang dari Amerika. Tetapi saat kota Christchurch hancur dan dibangun lagi, ternyata 
tidak lagi mengandalkan konstruksi beton. Itu berarti insinyur di Selandia Baru mengalami perubahan 
paradigma, bahwa mereka tidak lagi mengandalkan pada sistem bangunan tahan gempa dari konstruksi beton, 
tetapi telah berpindah pada konstruksi baja dan sistem peredam enerji gempa lain yang lebih modern.  

2.5. Konstruksi Tahan Gempa berdasarkan Pengalaman Jepang dan Selandia Baru  
Indonesia termasuk tiga negara di dunia yang berisiko tinggi terhadap gempa, menurut General Insurance Rating 
Organization of Japan (2014). Dua lainnya adalah Jepang dan Selandia Baru. Jadi bukan Amerika yang selama 
ini menjadi kiblat keilmuan gempa para insinyur tanah air. Dengan mengetahui bahwa Jepang dan Selandia Baru 
telah bersikap tegas memilih konstruksi baja daripada konstruksi beton untuk antisipasi gempa di masa datang, 
maka tentunya insinyur Indonesia harus mulai berpikir ulang dan membuka wawasan ilmu baru terkait gempa.  

Jepang dan Selandia Baru telah memilih bahwa konstruksi baja dan sistem peredam enerji gempa modern adalah 
jawaban yang dianggap paling tepat untuk menyongsong gempa besar masa datang. Mereka tentu telah mengkaji 
sungguh-sungguh akan keandalan sistem. Lebih penting lagi, belajar dari pengalaman mereka dalam menghadapi 
gempa ternyata tidak mengutamakan keselamatan jiwa saja, tetapi juga ketahanan bangunan agar segera 
setelah gempa usai maka dapat berfungsi kembali (more resilient systems).  

Itu dimaklumi, jika terjadi kerusakan parah pada semua bangunan, dan harus dirobohkan serta diganti baru. Hal 
itu pasti akan berdampak pada masyarakatnya. Meskipun bisa saja secara ekonomi tidak masalah, tetapi tentu 
akan terjadi perpindahan masyarakt untuk menunggu bangunan siap kembali. Itu tentu akan memakan tabungan 
yang ada sehingga jika tidak kuat akan terjadi pelemahan dan masalah ekonomi, bahkan yang lebih penting lagi 
akan ada permasalahan sosial, sehingga ujung-ujungnya adalah krisis.  

It is becoming a more widely held belief that preventing loss of life as a seismic performance 
objective is simply not sufficient for a good modern structure  

(Bruneau dan Mac Rae 2017). 
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2.6. Alasan Selandia Baru (Christchurch) tidak memilih lagi konstruksi beton tahan gempa. 
Semua sistem struktur yang direncanakan berdasarkan code terbaru (modern), diyakini insinyur, arsitek, owner, 
stakeholder di Selandia baru akan memenuhi kriteria bangunan tahan gempa yang dapat mencegah jatuh korban. 
Bangunan tahan gempa yang direncanakan dengan code seperti itu akan menghasilkan struktur dengan tingkat 
daktilitas tinggi. Bangunan tidak mengalami keruntuhan mendadak, tetapi dimulai dengan deformasi (drift) yang 
besar. Hanya saja pada kondisi seperti itu umumnya menyebabkan kerusakan besar pada elemen struktur dan 
non-struktur. Bisa menghasilkan mekanisme kerusakan, yang belum secara langsung diperhitungkan saat analisa 
rangka standar, seperti pengaruh elongasi balok yang merusak pelat lantainya. Kondisi itu dianggap susah 
dilakukan inspeksi dan perbaikan kembali setelah terjadi gempa besar (Bruneau dan Mac Rae 2017).  

Itu alasannya mengapa konstruksi beton tahan gempa yang sebelumnya ada di mana-mana (di Selandia Baru), 
selanjutnya secara praktis tidak dipakai lagi untuk restorasi pembangunan ulang kota Chirstchurch. Catatan, 
bahwa dari semua bangunan yang disurvey (74 buah) (Bruneau dan Mac Rae 2017), hanya satu bangunan yang 
memakai portal beton, itupun di bawahnya terdapat base-isolation untuk meredam enerji gempa khusus. Berarti 
sistem portal beton biasa, bukan sistem rangka momen khusus beton yang perlu tingkat daktilitas tinggi.  

2.7. Perlunya sistem struktur dengan kerusakan minimalis (low-damage system) 
Sistem struktur khusus yang direncanakan agar “tidak terjadi kerusakan sehingga tidak perlu perbaikan khusus” 
setelah gempa, di Selandia Baru disebut “low-damage technologies / structures”. Pengertian bahwa “tidak terjadi 
kerusakan” adalah relatif dan bisa berbeda antara satu dengan lainnya jika dikaitkan dengan biaya konstruksi, 
kinerja bangunan (elemen struktur dan non-struktur), biaya pemeriksaan setelah gempa, dan perbaikannya. Bisa 
timbul perbedaan pendapat, satu sisi ada yang memakai sistem dengan teknologi tinggi tetapi mahal, dan disisi 
lain cukup dengan strategi tradisionil yaitu mengandalkan batasan drift dan daktilitas bangunan saat gempa.  

Hal ini tentu saja sangat terkait dengan keyakinan dan kemampuan pemilik bangunan atau pemerintah dengan 
kebijakan publiknya. Adapun perencana tentu akan mencari sistem yang paling ekonomis yang dapat dipertang-
gung-jawabkan, atau minimal tidak menyalahi ketentuan pada code atau peraturan yang berlaku. Terkait dengan 
keyakinan tersebut, maka ada baiknya melihat hasil studi Gioncu dan Mazzolani (2002) tentang data kerugian 
dari berbagai kejadian gempa di dunia sebagai berikut. 

 
Gambar 14. Perbandingan kerugian akibat gempa (Gioncu dan Mazzolani 2011). 

Data di atas tentulah dapat menjawab mengapa setelah gempa Kobe (1995) hampir 80% gedung tinggi di Jepang 
dibuat dengan memakai passive control system, seperti BRB (buckling restraint braces), atau Viscous Damping 
Walls and Oil Dampers. Juga sistem base-isolation dan tidak lagi bangunan tahan gempa yang sekedar portal 
daktail tradisionil. 
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2.8. Aspek yang Mempengaruhi Pemilihan Sistem Struktur  
Belajar dari proses restorasi kota Christchurch yang memilih konstruksi baja dan sistem peredam enerji gempa 
khusus, tentu hal menarik bagi para insinyur teknik sipil. Bagaimana tidak, keilmuan teknik sipil Selandia Baru 
terkait konstruksi beton tahan gempa sangat disegani di tanah air ini. Bagi insinyur ahli struktur beton, maka 
buku-buku Prof Park, Prof Paulay dan Prof Priestly dari Universitas Canterbury (http://www.canterbury.ac.nz), 
Christchurch adalah wajib adanya. Insinyur teknik sipil yang belum membaca buku-buku beliau, tentu sungkan 
untuk menyebut diri ahli struktur beton tahan gempa. Tetapi mengapa yang dipilih akhirnya konstruksi baja dan 
sistem lain yang lebih maju. Untuk bisa menjawabnya maka perlu diketahui, siapa-siapa yang berperan dalam 
menentukan sistem struktur tersebut. Apakah hanya ahli teknik sipil saja, atau ada  yang lain. 

Pemilihan sesuatu yang berdampak pada perubahan, tentu bukan sesuatu yang sederhana, tentu alasannya sangat 
kuat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Terkait dengan suatu perubahan, tentu tidak semua siap untuk 
menghadapinya, perlu enerji khusus untuk mendukungnya, dan juga tidak kalah pentingnya ada harapan baru 
yang menunggu. Demikian juga di Indonesia, ketika mayoritas orang berpendapat bahwa bangunan beton tahan 
gempa sudah dianggap cukup, maka untuk berpindah ke sistem lain, tentu tidak semudah seperti membalikkan 
telapak tangan. Tulisan inipun bukan untuk maksud merubah, hanya memberi sedikit wawasan untuk dipikirkan. 
Siapa tahu, bahwa apa yang disampaikan ini ada benarnya dan berguna untuk kebaikan di masa mendatang. 

Keinginan tenant (pemakai) berdampak nyata pada pemilihan sistem struktur bangunan tertentu. 

Tenant (pemakai bangunan) berperan penting pada pemilihan sistem struktur baru, yang berharap agar kerusakan 
yang terjadi minimalis saat gempa, baik struktur atau non-struktur, sehingga kegiatan bisnis tidak terganggu dan 
berjalan lagi setelah gempa usai. Ini tentu terkait pertimbangan biaya investasi pembangun atau sewa gedung, 
dan risiko kerugian bilamana bisnisnya terganggu akibat kejadian gempa. 

Dukungan asuransi bangunan dan pemerintah terhadap pemilihan sistem struktur bangunan tertentu. 

Peran asuransi di Selandia Baru sudah cukup mengakar, baik untuk bangunan komersil atau perumahan. Sebagai 
gambaran 80% kerusakan akibat gempa 2011 di Chirstchurch tempo hari telah mendapat ganti rugi asuransi. Ini 
juga didukung oleh perbankan dalam penyediaan dana untuk pembangunan. Bagi pihak asuransinya sendiri tentu 
mengetahui bahwa berbagai macam sistem struktur mempunyai dampak pada kinerja yang menghasikan risiko 
yang berbeda-beda terhadap gempa. Sistem bangunan dengan teknologi peredam enerji gempa khusus tentu 
punya risiko kerusakan lebih kecil dibanding sistem tradisionil yang mengandalkan terbentuknya sendi plastis 
pada elemen strukturnya. Itu tentu terkait dengan kemudahn peminjaman bank dan biaya premi asurasi yang 
harus dibayar oleh pemilik bangunan.  

 

 
Gambar 15. Iklan sewa gedung dengan sistem struktur sebagai daya tarik (Bruneau dan Mac Rae 2017). 

Jadi adanya pemahaman dari berbagai pihak akan biaya yang perlu dikeluarkan dengan risiko adanya kerusakan  
pada bangunan itulah yang akhirnya berfokus pada sistem struktur yang dianggap andal dalam memikul gempa, 
yang mana antara beton dan baja maka bajalah yang dianggap lebih menjanjikan. 
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2.9. Struktur untuk restorasi kota Christchurch, Selandia Baru 
Untuk melihat bagaimana kota Christchurch di Selandia Baru, yang akibat dampak gempa 2011 akhirnya telah 
bergeser juga dari kota modern dengan banyak bangunan beton menjadi kota yang bangunan tahan gempanya 
saat ini banyak mengandalkan konstruksi baja dan sistem penahan enerji gempa modern. Untuk melihat 
bukti-buktinya, maka dokumentasi dari Bruneau dan Mac Rae 2017, dan dari internet dapat dijadikan bahasan. 

 
Gambar 16. Sistem BRB untuk Gedung Rutherford Regional Science and Innovation Centre (RRSIC) di 

kampus Canterbury University (http://www.canterbury.ac.nz/about/capitalworks/projects/rsic/) 

Kampus Universities Canterbury di Chritchurch adalah tempat legenda ahli konstruksi beton tahan gempa kelas 
dunia (Prof Park, Prof Paulay dan Prof Prietsley), berasal. Ternyata di sana tidak digunakan lagi bangunan tahan 
gempa dengan konstruksi beton. Untuk mendapatkan ketahanan tinggi terhadap gempa besar di masa datang, 
mereka akhirnya memilih sistem BRB (Buckling Restrained Braces) suatu sistem tahan gempa dengan peredam 
yang notabene adalah konstruksi baja. Jika bangunan tahan gempa dari konstruksi beton, seperti yang banyak 
dipakai di Indonesia, masih memberikan harapan baik, tentunya pemilihan sistem BRB tidak ada. Faktanya 
dipilih sistem berbasis konstruksi baja untuk membangun kembali kota Christhchurch. Berarti bangunan tahan 
gempa dari baja lebih menjanjikan harapan daripada beton. Padahal kedua sistem tersebut menurut code dapat 
menghasilkan tingkat daktilitas yang sama, lihat pembahasan tentang R (koefisien modifikasi respons). 

 
Gambar 17. Base-isolation di kota Wellington dan iklan yang menonjolkan fitur struktur 

Bahkan bangunan terbesar milik pemerintah di bidang kesehatan memakai dua sistem sekaligus, yaitu [1] base-
isolation dan [2] portal baja daktail. Itu tentunya untuk menjamin bahwa gempa besar apapun, gedung masih 
berfungsi dengan baik. Bangunan yang dimaksud adalah Acute Services Building milik New Zealand Ministry 
of Health. Foto terkait bangunan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 
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a). Tampak menyeluruh b). Base isolation di bagian dasar 

 
c). Portal daktail dengan Reduce Beam Section d). Bagian pelemahan daktail peredam enerji gempa 

Gambar 18. The Acute Services Building, Canterbury (62000 m2 of floor space). 

Banyaknya pemakaian baja untuk renovasi kota Christchurch tentunya menarik. Selandia Baru itu berbeda dari 
Jepang yang merupakan negara prodosen baja. Selama ini tentunya banyak yang mengira, bahwa orang Jepang 
banyak memakai baja karena banyak diproduksi di negara tersebut, dan bukan karena keunggulannya untuk 
sistem tahan gempa. Jadi jika Selandia Baru akhirnya berpindah juga pada konstruksi baja, maka tentunya itu 
merupakan sesuatu keunggulan dari baja dibanding beton. Penulis berpendapat, jika akan digunakan sistem base-
isolation maka tentunya jika dapat dipakai baja, maka besarnya gaya yang harus dipikul karet base-isolation-nya 
tentu akan kecil (ringan), dibanding jika digunakan konstruksi beton.  

3. Bangunan Tahan Gempa Saat ini dan Masa Depan  
3.1. Umum 
Ada dikotomi bangunan tahan gempa terbaik, apakah konstruksi baja atau konstruksi beton. Hal itu dikarenakan 
Indonesia, bersama Jepang dan Selandia Baru merupakan tiga wilayah di bumi paling tinggi risiko gempanya 
(General Insurance Rating Organization of Japan 2014). Jika Jepang & Selandia Baru memilih konstruksi baja 
dan sistem peredam energi khusus, adapun Indonesia umumnya percaya konstruksi beton adalah yang terbaik. 
Kepercayaan itu juga didukung fakta bahwa gempa-gempa besar di Indonesia selama ini umumnya terjadi di luar 
wilayah Jakarta, sehingga repon khawatir akan terjadinya gempa besar akan berbeda-beda.  

Kepadatan penduduk suatu wilayah adalah bahan pertimbangan penting negara mengambil sikap. Misalnya : 
Jerman berpenduduk 80 juta, hanya 3.4 juta tinggal di Berlin atau hanya 4%; Amerika berpenduduk 290 juta, 
hanya 8.2 juta yang tinggal di New York atau 2.8%. Adapun Jepang berbeda situasinya, hampir 25% penduduk-
nya di Tokyo dan sekitarnya (Wada 2010). Jika kota Tokyo hancur dilanda gempa besar, tentunya keseluruhan 
pemerintahan Jepang akan terguncang hebat. Itu alasannya mengapa bangunan di Jepang, khususnya di Tokyo, 
ketentuannya sangat tinggi, misalnya tinggi bangunan terbatas, dan memanfaatkan teknologi baru yang canggih. 
Jadi memilih sistem bangunan tahan gempa adalah upaya pertahanan negara menghadapi musuh berupa 
bencana alam (gempa),yang secara nyata akan selalu ada meskipun intensitas dan waktunya tidak terduga. 
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Indonesia luas wilayahnya sangat besar, dan belum ada bukti atau hipotesis bahwa ibukota terlanda gempa besar. 
Oleh sebab itu fokus kinerjanya adalah bangunan tahan gempa untuk keselamatan diri. Syarat mempengaruhi 
spesifikasi bangunan yang dibuat, bisa-bisa sekedar minimalis (paling murah). Ini terkait dengan keyakinan 
akan risiko terjadinya gempa, ibarat bayar premi asuransi, antara biaya tinggi real yang harus dilunasi dan 
ketakutan musibah yang ternyata tidak dijumpai juga selama hidupnya. 

3.2. Kategori Strategi Perencanaan Bangunan Tahan Gempa 
Strategi dan pemilihan sistem struktur bangunan tahan gempa, berbeda-beda. Ini menyangkut biaya awal dan 
kinerja bangunan saat gempa. Pada kondisi gempa besar, ada yang menetapkan yang penting keselamatan jiwa, 
adapun bangunan boleh rusak. Tetapi ada yang lebih ketat, tidak hanya keselamatan jiwa saja tetapi juga berikut 
bangunannya. Artinya bangunan tidak boleh rusak. Untuk itu, maka strategi perencanaannya berbeda-beda.  

Bangunan tahan gempa secara fisik dapat dibedakan dari cara kerjanya, yaitu [1] Seismic-Isolation; [2] Seismic 
Control (Passive control); [3] Strength Dependent; dan [4] Ductility Dependent System. Tingkat keandalan 
menghadapi gempa, mulai dari bawah berturut-turut sebagai Minimum Grade, Middle Grade, High Grade dan 
Supreme (tertinggi). Batas tinggi bangunan yang memakainya, diperlihatkan di Gambar 19 berikut. 

 
Gambar 19. Beda kinerja sistem terhadap risiko gempa (Wada 2010) 

Bangunan tahan gempa dengan sistem Seismic Isolation adalah yang terbaik (Supreme). Dengan sistem tersebut 
bangunan atas dipisah dari sumber getarnya, yaitu tanah dasar. Bangunan atas dan bawah dipisahkan oleh 
isolator yang berfungsi sebagai tumpuan dari bahan semacam karet alam. Karena terpisah, maka tinggi bangunan 
dibatasi agar tidak terguling. Sistem seismic isolation pada prinsipnya dapat mencegah getaran gempa menjalar 
ke atas. Akibatnya saat gempa besar maka penghuni bangunannya bahkan tidak merasakan.  

Sistem seismic isolation di Jepang sangat populer, telah dibangun lebih dari 5000 rumah dan 1500 gedung tinggi 
(apartemen, rumah sakit, sekolah dan kantor pemerintah) (Wada 2010). Kampus Tokyo Institute of Teknology, 
tempat prof Wada mengajar juga telah memakainya untuk bangunan baja 20 lantai.  

Ciri-ciri bangunan tahan gempa modern, dapat dilihat dari perangkat khususnya seperti pada Gambar 20. 

  
Gambar 20. Bagian Dasar dari Bangunan dengan Sistem Seismic Isolation (https://civildigital.com) 

Bangunan Control-System (Passive) memakai peralatan khusus yang dapat menyerap enerji gempa. Sistem 
ini sangat populer di Jepang, setelah gempa Kobe (1995) hampir 80% gedung tinggi dibuat memakai passive 
control system, seperti BRB (buckling restraint braces), atau Viscous Damping Walls and Oil Dampers. 
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Gambar 21. Penempatan BRB untuk retrofit bangunan beton (www.eqclearinghouse.org) 

Pada BRB (buckling restraint braces) enerji gempa diserap oleh elemen daktail pada wadah khusus, agar tidak 
terjadi tekuk sehingga bisa menerima gaya aksial tarik dan tekan sama baiknya. Adapun Viscous Oil Dampers 
lebih spesific lagi. Alatnya mirip suspensi mobil, harga lebih mahal tetapi kinerjanya handal, lihat Gambar 22. 

 
Gambar 22. Penempatan Viscous Oil Dampers (www.taylordevicesindia.com) 

Bangunan tahan gempa dengan Control-System (Passive) memerlukan peralatan khusus penyerap enerji 
(supplemental damping technology). Bangunannya cocok memakai konstruksi baja, sebab [1] mudah memakai 
sambungan las atau baut; [2] rangka baja selama tidak leleh aman dipakai lagi setelah gempa; [3] kolom box 
kekakuannya sama  untuk berbagai arah (Kasai 2014). 

Selanjutnya dua strategi perencanaan yang terakhir, yaitu Strength Dependent dan Ductility Dependent kedua-
nya mengandalkan karakter struktur bangunan itu sendiri untuk mengantisipasi gaya gempa.  

Strength Dependent adalah merujuk karakter bangunan yang didesain kuat dan tidak rusak saat terjadi dampak 
gempa besar yang datang. Gempa dianggap beban biasa yang diketahui besarnya, yaitu asumsi beban dikalikan 
dengan faktor aman, dan disebut gempa rencana. Selanjutnya bangunan didesain seperti biasa agar kuat 
terhadap gempa rencana tersebut. Jadi selama gempa besar masih di bawah gempa rencana, maka bangunan akan 
aman-aman saja. Permasalahan timbul jika gempa rencana ternyata lebih kecil dari gempa besar sesungguhnya. 
Sebab itu menentukan beban gempa rencana adalah penting, perlu dukungan statistik dan analisis probabilitas.   

Ductility Dependent adalah merujuk karakter bangunan yang di bagian tertentu elemennya diberikan pelemahan 
terkontrol sehingga kerusakannya terkendali. Bagian pelemahan berfungsi sebagai fuse, bahkan bisa mendisipasi 
enerji gempa. Itu perlu untuk antisipasi gempa besar, untuk gempa kecil direncanakan tidak terjadi kerusakan. 
Ketentuan ductility dependent menghasilkan bangunan yang lebih ekonomis dibanding strength dependent. Ini 
ketentuan minimal bangunan tahan gempa untuk menjamin keselamatan manusia dari keruntuhan tiba-tiba. 
Hanya saja setelah terjadi kerusakan, maka perlu biaya dan waktu untuk memperbaikinya. Kota Christchurch 
sebelumnya banyak mengandalkan konstruksi portal beton daktail, setelah gempa dan kerusakannya dievaluasi, 
ternyata biayanya tidak berbeda jauh dari membuat baru. Itu alasannya mengapa dari 50 bangunan yang rusak, 
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maka 35 bangunan lebih baik dihancurkan dan membangun baru lagi. Bahkan selanjutnya strategi bangunan 
tahan gempa baru digantikan sistem yang lebih baik lagi, sebagaimana terlihat di data berikut. 

Tabel 4. Kategori Sistem Struktur Restorasi Kota Christchurch (Bruneau dan MacRae 2017) 

Jenis mekanisme struktur tahan gempa yang dipilih Jumlah Keandalan 

B = Base Isolation 
H = Hybrid  

11 
7 

Supreme 

BRB = Buckling Restrained Braces  
MFF = Steel Moment-Resisting Frames with friction connections  
RFS = Rocking Frame Steel  
RFC = Rocking Frame Concrete Precast Walls  
D = Dampers  

11  
1 

1.5 
0.5 

2 

High Grade 

RCW = Reinforced Concrete Walls 
CBF = Concentrically Braced Frames  
LVL = Laminated Veneer Lumber 

32.5 
3  

2.5 

Middle Grade 

EBF = Eccentrically Braced Frames  
EBR = Eccentrically Braced Frames with replaceable links  
MRF = Steel Moment-Resisting Frames  
MRF = Steel Moment-Resisting Frames with Reduced Beam Sections 
RCF = Reinforced Concrete Moment-Resisting Frames 

2 
4  

9.5 
4.5  
0.5 

Minimum Grade 

Keandalan kinerja bangunan tahan gempa tergantung jenis sistem strukturnya, apakah mengandalkan strukturnya 
sendiri (Strength Dependent dan Ductility Dependent); atau tergantung pada alat khusus (Control-System atau 
damper); atau diisolasi dari tanah pondasi (Seismic Isolation). Illustrasi visual terlihat pada Gambar 23 berikut. 

 
Gambar 23. Kategori Sistem Bangunan Tahan Gempa (Kasai 2014). 

3.3. Cakupan Code gempa modern saat ini. 
Perencanaan bangunan tahan gempa umumnya ditentukan oleh Code yang berlaku. Maklum gempa tidak setiap 
saat datangnya, tidak setiap orang mengalami langsung dampak buruknya. Jadi respons terhadap perlunya 
tambahan biaya atas konsekuensi logis dipilihnya bangunan tahan gempa adalah berbeda-beda. Biaya langsung 
terasa untuk investasinya, tetapi hasilnya jarang bisa dirasakan langsung investornya, hanya adanya tambahan 
keyakinan bahwa keselamatan memakainya adalah lebih baik daripada tidak. Keberadaan Code akan mengatur 
ketentuan minimal yang harus dipenuhi. Itu artinya keselamatan publik dapat diharapkan. Code merupakan 
kesepakatan akan “hal-hal penting” telah diperhitungkan sehingga kalaupun ternyata terjadi kegagalan bangunan 
maka hal itu dapat dianggap musibah dan bukan kesalahan insinyur. 

Code gempa Indonesia, SNI 1726:2012-Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan 
gedung dan non-gedung (149 hal.), memuat peta gempa terbaru, ketentuan strukturnya mengacu code Amerika, 
ASCE 7-10 : Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures” (608 hal.). Hanya tidak semua persis. 
SNI 1726:2012 hanya memuat ketentuan perencanaan yang mengantisipasi gempa yang mengandalkan struktur-
nya sendiri (Minimum Grade), dan sedikit sistem seismic isolation, sebagaimana terlihat pada daftar berikut 

Bab 7. Perencanaan umum struktur bangunan gedung (40 hal.) 
Bab 8. Kriteria . . . disederhanakan untuk dinding penumpu atau sistem rangka . . . sederhana (13 hal.) 
Bab 9. Persyaratan desain seismik pada elemen nonstruktural 
Bab 10. Pengaruh gempa pada struktur bangunan non-gedung 
Bab 11. Prosedur respons riwayat waktu gempa (4 hal) 
Bab 12. Struktur dengan isolasi dasar (17 hal.) 
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Tidak ada bab tentang damper (Control System). Itu berarti ketentuan gempa di Indonesia adalah minimalis atau 
level minimum grade menurut Wada (2010). Hal ini berbeda dari buku yang menjadi rujukannya, yaitu ASCE 7-
10 yang cukup lengkap mengatur perencanaan bangunan tahan gempa sebagai berikut: 

Chapter 12 – Seismic Design Requirement for Buiding Structures  (38 hal.) 
Chapter 13 – Seismic Design Requirement for Nonstructural Component (14 hal.) 
Chapter 14 – Material Specific Seismic Design And Detailing Requirements (6 hal.) 
Chapter 15 – Seismic Design Requirement for Nonbuilding Structure  (21 hal.) 
Chapter 16 – Seismic Response History Procedures (2 hal.) 
Chapter 17 – Seismic Requirement for Seismically Isolated Structures  (12 hal.) 
Chapter 18 – Seismic requirement for structures with Damping Systems (18 hal.) 

Pada tahap ini secara jelas dapat diketahui perbedaan masing-masing wilayah dalam mengantisipasi gempa besar 
yang mungkin terjadi. Dari ketiga negara yang berpotensi gempa besar di dunia, yaitu Jepang, Selandia Baru dan 
Indonesia maka Jepang adalah yang paling maju. Sebagian besar bangunan sudah dibangun di atas persyaratan 
minimum (Minimum Grade) karena memakai kelas atasnya, yaitu Middle and High Grade serta Supreme, yaitu 
dengan banyaknya bangunan dengan sistem base-isolation dan pemakaian damper (alat khusus peredam enerji 
gempa). Penggunaan bangunan dengan kelas Minimum Grade hanya dijumpai pada bangunan tingkat rendah. 
Untuk Selandia Baru, adanya gempa 2011 dijadikan momentum untuk berpindah dari level Minimum Grade ke 
level yang lebih tinggi. Itu ditandai dengan tidak digunakannya lagi sistem portal beton daktail. Padahal dari 
negara itu pula sistem portail daktail dikenalkan ke dunia oleh Prof Park, Prof Paulay dan Prof Priestly.  

Membandingkan bangunan tahan gempa Indonesia dengan Jepang atau Selandia Baru adalah tidak relevan. Ada 
beda cara pandang mengatasi risiko gempa, sehingga solusinyapun berbeda. Saat ini masih ada dikotomi tentang 
mega gempa Jakarta, belum ada bukti kuat sana. Fakta, gempa sampai saat ini tidak bisa dipastikan kapan dan 
besarnya. Jepang dan Selandia Baru karena luas wilayahnya yang kecil, dan pernah mengalami kehancuran, serta 
budaya modern, maka solusinya bangunan tahan gempa kelas yang lebih tinggi. Mereka berharap, meskipun 
terjadi gempa besar maka manusia dan infrastrukturnya harus tetap selamat dan berfungsi. Diskusi selanjutnya 
adalah konstruksi beton atau baja yang daktail sesuai materi SNI 1726:2012. Jika membaca ASCE 7-10 yang 
adalah rujukan SNI, diketahui bahwa perencanaan konstruksi beton tahan gempa relatif lebih sederhana 
dibandingkan perencanaan konstruksi baja tahan gempa. Itu disebabkan jumlah buku CODE yang lebih banyak. 

Tabel 5. Buku-buku rujukan untuk perencanaan konstruksi tahan gempa (Minimum Grade) 

 Konstruksi Beton Konstruksi Baja 

Indonesia [1] SNI 1726:2012; [2] SNI 2847-13  [1] SNI 1726:2012; [2] SNI 1729:2015 
[3] SNI 7860-2015; [4] SNI 7972:2013  

Amerika [1] ASCE 7-10 ; [2] ACI 318-11  [1] ASCE 7-10; [2] AISC 360-10 
[3] AISC 341-10 [4] AISC 358-10  

   Catatan : untuk beton persyaratan gempa ada di Bab-21; juga code Amerika sudah ada versi barunya (2016). 

Sampai tahap ini dapat dipahami, konstruksi baja selain dikenal relatif lebih mahal, juga ternyata lebih kompleks 
untuk perencanaan sebagai konstruksi baja tahan gempa. Itu mengapa menjadikannya tidak populer di Indonesia. 

 

3.4. Dampak Gempa Northridge (1994) terhadap Peraturan Baja Tahan Gempa  
Pemahaman tradisionil: baja mempunyai kekuatan yang tinggi dan perilaku keruntuhannya daktail. Kelihatannya 
tidak ada material konstruksi lain yang dapat menyamai. Oleh sebab itu, material baja dibutuhkan pada setiap 
pekerjaan konstruksi. Karena sifatnya yang daktail, maka selama ini diyakini bahwa konstruksi baja akan secara 
alami mempunyai sifat tahan gempa, bahkan tanpa diberi perlakuan khusus sekalipun. Ini tentunya berbeda dari 
konstruksi beton bertulang yang memerlukan detail penulangan khusus. 

Kecuali itu, material baja adalah buatan pabrik, mutunya dapat dijamin secara konsisten. Tetapi konsekuensinya 
dimensi yang dihasilkan terbatas, biasanya dalam bentuk elemen-elemen relatif kecil dan terpisah. Oleh sebab itu 
perlu proses perangkaian dengan sistem sambungan untuk menjadi konstruksi yang direncanakan.  

Sistem sambungan yang dikenal handal saat ini adalah baut mutu tinggi dan las. Bahkan sistem yang terakhir itu, 
yaitu las, dianggap sebagai sistem sambungan yang paling baik karena dapat menyatukan material baja secara 
sempurna dan sekaligus relatif ekonomis. Oleh sebab itu untuk konstruksi baja ada petunjuk praktis bahwa jika 
tidak ada masalah transportasi dan erection, maka semua sambungan yang digunakan adalah sistem las dan itu 
dilakukan di bengkel fabrikasi. Adapun sistem baut mutu tinggi hanya digunakan untuk pemasangan (erection) 
di lapangan. Itulah yang terjadi pada konstruksi baja modern saat ini. 
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Kesimpulan di atas ternyata tidak bisa lagi dipercaya. Laporan FEMA-350 (2000) menunjukkan bahwa dampak 
gempa bumi Northridge (USA), tanggal 17 Januari 1994, mengubah semua keyakinan yang ada. Setelah gempa 
terjadi ternyata banyak bangunan struktur baja yang dulu dianggap tahan gempa, ternyata mengalami kerusakan 
yang bersifat getas pada sambungan balok-kolom. Bangunan yang rusak meliputi, 1 sampai 26 lantai, dari usia 
bangunan 30 tahun sampai yang baru saja baru dibangun. Bangunan rusak tersebar pada suatu daerah geografi 
yang cukup luas, bahkan pada daerah yang dianggap hanya menerima gempa sedang. 

Meskipun relatif sedikit jumlah bangunan yang terdapat pada daerah dengan gempa yang tinggi, tetapi kerusakan 
yang dialami cukup intensif. Penemuan terhadap kerusakan getas rangka bangunan yang tidak terantisipasi tadi 
juga terjadi pada bangunan yang terlihat kerusakan arsitekturnya relatif kecil. Itu tentu menjadi kekuatiran semua 
pihak, khususnya insinyur dan para kontraktor bangunan, jangan-jangan bangunan lain yang terlihat tidak rusak 
pada kenyataan sebenarnya telah rusak. Penyelidikan selanjutnya membuktikan bahwa beberapa bangunan yang 
pernah mengalami gempa Landers (1992), Big Bear (1992) dan Loma Prieta (1989), mengalami kerusakan juga.  

Padahal jika dikaji secara umum, bangunan struktur baja yang mengalami kerusakan akibat gempa Northridge 
telah memenuhi kriteria dasar code bangunan tahan gempa yang ada. Hanya saja, kerusakan yang dimaksud 
belum menyebabkan bangunannya runtuh. Meskipun demikian, struktur bangunan tidak berperilaku seperti yang 
diharapkan dan kerugian ekonomi terjadi akibat kerusakan sambungan, bahkan pada beberapa kasus terjadi 
akibat gempa yang relatif kecil dari gempa rencana. Kerugian termasuk juga biaya langsung akibat proses 
investigasi dan perbaikan sambungan, sekaligus biaya tidak langsung karena proses perbaikan yang diperlukan, 
juga kerugian jangka panjang akibat perubahan fungsi ruang pada daerah yang rusak.  

Adapun bentuk kerusakan yang banyak dijumpai pada bangunan baja akibat gempa Northridge yang dilaporkan 
oleh FEMA 350 (2000) adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 24 berikut. 

 
Gambar 24. Sambungan tipikal bangunan baja dan kerusakan akibat gempa Northridge (FEMA 2000) 

Beberapa kasus, kerusakan fraktur berkembang menjadi retak pada sayap kolom di daerah belakang bagian yang 
dilas. Pada kasus tersebut, bagian sayap kolom terlihat masih menyatu dengan sayap balok, tetapi tertarik lepas 
dari bagian kolom utamanya. Pola retak ini dikenal sebagai kerusakan “divot” atau “nugget” (FEMA 2000). 

 
(a). Kerusakan pada transisi pengelasan 

 
(b). Kerusakan "divot" pada sayap kolom  

Gambar 25. Kerusakan fraktur sambungan balok-kolom akibat gempa Northridge (FEMA 2000) 

Bahkan dijumpai fraktur terjadi sepenuhnya pada pelat sayap kolom, sepanjang bidang horizontal dari sayap 
balok bagian bawah. Pada beberapa kasus kerusakan ternyata dapat merambat terus ke pelat badan kolom dan 
menyilang di zona panel. Juga dijumpai kolom mengalami kerusakan fraktur disepanjang penampang sayapnya. 
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(a). Fraktur yang merambat sampai pelat di zona panel  

 
(b). Fraktur pada pelat sayap kolom 

Gambar 26. Kerusakan kolom akibat gempa Northridge (FEMA 2000) 

Tidak itu saja, dijumpai juga kerusakan yang bersifat getas pada sambungan balok-kolom yang dilas di tempat. 
Kerusakannya bahkan terjadi pada bagian geser yang dianggap tidak menentukan sebelumnya, lihat Gambar 27. 
Jadi keruntuhan yang terjadi adalah di luar prediksi yang ada. 

 
Gambar 27. Kerusakan fraktur vertikal pada sambungan balok akibat gempa Northridge (FEMA 2000) 

Terlepas dari terjadinya penurunan kekuatan secara lokal di bagian yang mengalami rusak, banyak bangunan 
yang rusak ternyata tidak memperlihatkan tanda-tanda jelas dari kerusakan struktur, misalnya tidak ada drift 
permanen atau kerusakan elemen arsitektur. Itu membuat evaluasi pasca gempa terhadap kerusakan bangunan, 
yang dapat dipertanggung-jawabkan, menjadi sulit dilakukan. Untuk menentukan apakah sambungan struktur 
rusak atau tidak, maka diperlukan “pembobokan” terlebih dahulu finishing arsitektur, juga bila ada fireproofing 
yang dipasang. Selanjutnya dilakukan inspeksi yang detail dari sistem sambungannya. Evaluasinya mahal, 
bahkan ketika yang rusak tidak ditemukan. Kalaupun ketemu maka untuk perbaikan sambungannya juga mahal. 
Bisa saja ketika dite-mukan satu bagian portal bangunan yang rusak, maka akan lebih murah merobohkannya 
secara menyeluruh dan membangun baru, daripada mengevaluasi dan memperbaikinya (FEMA 2000). 

Itu memicu AISC (American Institute of Steel Construction) membentuk satuan gugus tugas mendata masalah 
(AISC 1994a), dan melakukan penelitian di Universitas Texas di Austin (AISC 1994b). AWS (American 
Welding Society) juga membuat penelitian mengevaluasi pengaruhnya terhadap code las. 

September 1994 dibentuk SAC Joint Venture, kerja sama antara beberapa asosiasi profesi AISC, AISI (American 
Iron and Steel Institute) dan NIST (National Institute of Standards and Technology) mengadakan workshop 
internasional (SAC 1994) di Los Angeles. Tujuannya mengkoordinasikan usaha-usaha sistematik untuk 
penyelidikan dan penyelesaian masalah akibat kerusakan struktur baja. Akibatnya FEMA (Federal Emergency 
Management Agency) tertarik bergabung. Hal-hal seperti inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya code. 
Inisiatifnya dari asosiasi profesi (AISC, AISI, NIST dan AWS), selanjutnya pemerintah (FEMA) bergabung. 
Pertengahan tahun 1995 dikeluarkan FEMA-267, pedoman sementara untuk evaluasi, perbaikan, perubahan dan 
perencanaan struktur rangka momen dengan las untuk mengantisipasi kerusakan seperti yang terjadi pada gempa 
Northridge 1994. Sejak itu bertubi-tubi penelitian terkait struktur baja terhadap gempa diterbitkan, sampai 
puncaknya keluarlah peraturan gempa khusus struktur baja (AISC 1997).  
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FEMA-350 (FEMA 2000) merangkum faktor-faktor utama yang menyebabkan fraktur, yang utamanya terjadi di 
sayap balok bagian bawah, sebagai berikut :  

• Perencanaan : asumsi sistem sambungan balok kolom, dengan pelat sayap dilas dan pelat badan dibaut 
yang menganggap bagian sayap menerima momen, dan badan menerima gaya geser. Asumsi itu ternyata 
tidak tepat, karena ada gaya geser yang diterima oleh pelat sayap yang mengakibatkan sobek. Kasusnya juga 
diperlemah jika kinerja panel zone-nya buruk. Akibatnya pemakaian balok tinggi dengan bentang terbatas, 
yang biasa dipakai pada SMF (Steel Moment Frame) medio tahun 1980-1990 menjadi kurang dipahami. 
Pengaruh tegangan triaxial yang menimbulkan tegangan leleh sayap dianggap terlalu kecil (under estimate). 

• Material : dampak peningkatan tegangan leleh / tarik baja pada kinerja siklis sambungan, akibat perubahan 
mutu produksi baja tahun 1980-an yang tidak diketahui dan diperhitungkan dalam perencanaannya. 

• Welding (pengelasan) : pada masa itu para peneliti atau perencana banyak yang mengabaikan detail untuk 
pengelasan, proses, sisa pengerjaan, sertifikasi keahlian tukang las, juga cara inspeksi. Itu sangat penting. 

Satu hal penting dari dampak gempa Northridge (1994), bahwa untuk menghasilkan bangunan rangka pemikul 
momen baja daktail dan handal, maka perlu sejumlah perubahan terhadap kebiasaan praktis yang ada, 
mulai dari tahap desain, pemilihan bahan material, fabrikasi, erection dan proses pengawasan mutu. Salah satu 
akibatnya bahwa untuk perencanaan struktur baja tahan gempa, perlu perhatian khusus, bahkan perlu dokumen 
tersendiri. Itulah mengapa, sejak saat itu untuk perencanaan struktur baja tahan gempa perlu dibaca beberapa 
dokumen code sekaligus, yaitu : 

1. ANSI/AISC 360-10 : Specification for Structural Steel Buildings (612 hal), diadopsi jadi SNI 1729:2015 
Spesifikasi Untuk Bangunan Gedung Baja Struktural (289 hal.). Ini adalah code dasar perencanaan, fokus 
pada perencanaan terhadap beban tetap (gravitasi), belum ada ketentuan khusus struktur baja tahan gempa. 
Buku Dewobroto (2015, 2016) didasarkan code ini, belum membahas detail struktur baja tahan gempa. 
Lebih fokus pada perilaku tegangan dan pengaruh stabilitas elemen baja saat pembebanan.   

Catatan : terbit terbaru ANSI/AISC 360-16 : Specification for Structural Steel Buildings (676 hal.) 

2. ANSI/AISC 341-10 : Seismic Provisions for Structural Steel Buildings (402 hal.). Isinya standar atau kon-
sensus terpisah untuk perencanaan dan konstruksi struktur baja dan komposit sistem bangunan tahan gempa. 
Ini harus dipakai bersama ANSI/AISC 360-10 & ASCE/SEI 7-10. Code disusun bersama dengan BSSC 
(Building Sismic Safety Council); FEMA (Federal Emergecy Management Agency), NSF (National Science 
Foundation), dan SEAOC (Structural Engineers Association of California). Ini diterjemahkan jadi SNI 
7860:2015 –Ketentuan seismik untuk struktur baja bangunan gedung (ANSI/AISC 341-10, IDT) (168 hal.).  

Catatan : terbit terbaru ANSI/AISC 341-16: Seismic Provisions for Structural Steel Buildings (477 hal.) 

3. ANSI/AISC 358-10 & ANSI/AISC 358s1-11: Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel 
Moment Frames for Seismic Applications (178 hal.). Standar perencanaan dan pembuatan sistem sambungan 
khusus sesuai ANSI/AISI 341-10 untuk diaplikasikan pada Rangka baja Pemikul Momen Khusus (RPMK) 
atau special moment frame (SMF), juga Rangka baja Pemikul Momen Menengah (RPMM) atau inter-
mediate moment frames (IMF). Ini perlu karena keruntuhan fraktur dipengaruhi oleh bentuk detail dan cara 
pembuatannya. Persyaratan itu cukup kompleks untuk analisis numerik, sebab itu tiap detail sambungan 
yang diusulkan oleh standar perlu dibuktikan terlebih dahulu kinerjanya melalui uji empiris di 
laboratorium, bukan sekedar hasil analitis teoritis.  

Catatan : terbit terbaru ANSI/AISC 358-16: Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel 
Moment Frames for Seismic Applications (285 hal.) 

4. ASCE/SEI 7-10 : Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (650 halaman). Sebagian 
standar ini diterjemahkan jadi SNI 1727:2013 - Beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan 
struktur lain. Sedangkan bagian perencanaan tahan gempa dipakai menyusun SNI 1726:2012 - Tata cara 
perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung.  

Catatan : terbit terbaru ASCE/SEI 7-16 : Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings 
and Other Structures (889 hal.). 

Keberadaan tiga dokumen utama (AISC 340, 341 & 358) untuk perencanaan struktur baja tahan gempa adalah 
menarik. Bandingkan dengan code struktur beton yang semuanya cukup mengacu code tunggal, ACI 318 (2011), 
yaitu Chapter 21 – Earthquake Resistant Structures (± 50 halaman). Bandingkan dengan isi ketentuan struktur 
baja tahan gempa (AISC 341) yang sekitar 402 halaman. Sampai disini dapat dipahami mengapa ketentuan untuk 
struktur baja jauh lebih “berat”dari struktur beton. Apalagi sistem struktur beton tahan gempa, umumnya hanya 
mengandalkan portal daktail dan shear-wall atau kombinasi keduanya. Untuk struktur baja tahan gempa, lebih 
banyak variasi, sebagai terlihat pada pembahasan faktor R bangunan pada peraturan bangunan tahan gempa. 
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3.5. SNI Baja Terbaru (SNI 1729:2015) dan AISC 360-2010 
Peraturan perencanaan struktur baja terbaru adalah SNI 1729:2015 atau perlu 13 tahun sejak SNI 03-1729–2002. 
Hal penting ternyata code SNI baja tersebut adalah adopsi penuh dengan menerjemahkan dari code Amerika 
(AISC 360:10). Buku struktur baja yang penulis terbitkan (Dewobroto 2015, 2016) mengacu pada code yang 
sama. Perbedaan hanya pada istilah yang dipilih. Maklum, saat penulisannya, maka SNI 1729:2015 belum resmi 
diterbitkan. Jadi untuk menghindari salah paham, beberapa istilah asing masih mengacu code asli (cetak miring). 
Adanya textbook berbahasa Indonesia yang selaras dengan code yang ada, diharapkan berguna bagi masyarakat. 

    
Gambar 28. Buku Struktur Baja yang mengacu peraturan terkini SNI 1729:2015 atau AISC 2010 

Karena SNI 1729:2015 adalah terjemahan dari AISC 360:10, tentunya tidak mencukupi untuk perencanaan 
bangunan tahan gempa. Demikian juga buku di atas, hanya cocok untuk perencanaan struktur baja tingkat dasar. 

Meskipun hanya tingkat dasar, tetapi materi AISC 360:10 jika dipelajari mengalami perubahan secara mendasar. 
Jika sebelumnya (AISC 2005 dan code sebelumnya), strategi perencanaannya mengandalkan analisis struktur 
cara manual (kalkulator). Kalaupun pakai komputer hanya untuk otomatisasi atau kecepatan hitungan. Adapun 
cara baru, DAM (AISC 2010) harus pakai komputer. Oleh sebab itu cara lama tetap ada di Appendix 7 (AISC 
2010) sebagai cara alternatif. Cara lama dibedakan dengan memberi nama Effective Length Method (ELM).  

Jadi ELM merujuk pada cara perencanaan struktur baja yang dimuat di AISC (2005) dan versi-versi sebelumnya. 
Jadi metode utama yang diunggulkan saat ini adalah Direct Analysis Method (DAM). Suatu cara perencanaan 
baru, yang analisis stabilitasnya memerlukan analisis struktur berbasis komputer. Jika tidak ada komputer,  
cara baru tersebut praktis tidak bisa dipakai. DAM sebenarnya sudah ada, di Appendix 7 code AISC (2005). 

Dalam kenyataannya, untuk kasus-kasus umum, ke dua cara: DAM atau ELM memberi hasil yang tidak berbeda 
satu dengan lainnya. Hanya kasus khusus, umumnya untuk struktur rangka bergoyang & langsing, dimana faktor 
stabilitas menentukan,  maka keunggulan cara DAM akan terlihat signifikan dibanding cara ELM (lama). 

Bangunan baja tanpa detail khusus bisa dipakai untuk bangunan tahan gempa di wilayah gempa sedang (kategori 
desain seismik B dan C) dengan R=3.  Ketentuan perencanaan baja mengacu 1729:2015 atau AISC 360-10 bisa 
digunakan, tanpa harus mengacu persyaratan rumit tahan gempa sesuai SNI 7860:2015  atau AISC 341-05. 
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4. Perilaku Khusus Sistem Struktur Tahan Gempa 
4.1. Sistem struktur dengan dissipasi enerji  
Untuk beban gravitasi, beban angin dan beban gempa biasa (kecil), struktur berperilaku elastis. Saat gempa besar 
bisa terjadi kondisi inelastis daktail, sehingga tetap terjamin keselamatan jiwa. Untuk itu perencanaan struktur 
harus didasarkan pada capacity design, dimana struktur direncanakan sedemikian rupa agar kondisi inelastis 
hanya terjadi ditempat tertentu, terencana dan dapat diantisipasi (terkontrol), sekaligus menjadi tempat dissipasi 
energi. Bagian elemen struktur lainnya tetap elastis. Cara kerjanya seperti sekring (fuse) saat menerima overload. 
Jadi strateginya, kalaupun ada kerusakan, sifatnya daktail, lokal, terisolir, mudah diketahui dan dapat diperbaiki. 

Adanya bagian yang terpisah, ada elemen struktur yang elastis dan ada elemen struktur lainnya yang inelastis. Itu 
dapat dengan mudah diterapkan pada konstruksi baja yang memang dari awalnya bersifat modul atau segmen 
terpisah yang tidak monolit. Ini tentunya berbeda dengan konstruksi beton yang alaminya bersifat monolit (beton 
cast-in-situ).  Strategi pada konstruksi beton bertulang adalah mengandalkan detail penulangan khusus, dalam 
hal ini perilaku inelastis akan terjadi pada baja tulangan yang daktail. Agar beton bertulang dapat berperilaku 
inelastis yang optimal, maka keruntuhan adalah lentur. Karena itu, pada kondisi ultimate terjadi sisi tekan 
(beton) dan sisi tarik (baja). Jika keruntuhan aksial tarik, maka beton tidak akan bekerja, sedangkan keruntuhan 
aksial tekan tidak bisa berperilaku inelastis karena tekuk terjadi terlebih dahulu, dan sifatnya non-daktail. 

Selanjutnya bagian mana dari sistem struktur tahan gempa yang bekerja seperti fuse dan bagian mana yang tidak, 
disitulah yang menjadi variasinya. Struktur Special Moment Frames misalnya, yang akan berfungsi sebagai fuse, 
tempat dissipasi energi gempa, adalah sendi plastis yang terbentuk di balok. Untuk sistem struktur yang lain, 
yang berfungsi sebagai fuse, bisa lainnya (AISC 2005b, Geschwinder 2008). Untuk itu ditinjau satu persatu.  

4.2. Persyaratan Material Baja untuk Element Daktail 
Perencanaan struktur berbasis kekuatan, memastikan bahwa selama bebannya masih dibawah kekuatan struktur, 
maka sistem dianggap aman. Oleh sebab itu materialnya memakai prinsip spesifikasi minimum (kuat leleh atau 
kuat tarik minimum). Jadi meskipun terdapat variasi tegangan leleh aktual yang berbeda, tetapi selama nilainya 
lebih besar maka material tersebut dianggap memenuhi persyaratan. Prinsip itulah digunakan pada perencanaan 
baja umum, yang mengacu SNI 1729:2015 atau AISC 360-10, bahkan yang paling baru sekalipun AISC 360-16. 

Untuk bangunan baja tahan gempa yang mengandalkan konsep capacity design, ada perbedaan prinsip. Konsep 
capacity design memerlukan kepastian akan bagian lemah yang terkontrol (fuse dan mengalami inelastis) dan 
bagian kuat yang tetap berperilaku elastis. Bagian lemah yang terkontrol dalam code masuk bagian yang disebut 
“protected zone” atau “zona terlindung”. Bagian tersebut harus memakai material, yang tidak hanya memenuhi 
ketentuan minimum tetapi juga ada kepastian batas maksimumnya. 

Untuk perhitungan “kuat perlu” elemen atau sambungan pada konsep capacity design akan berdasarkan tegangan 
leleh yang diharapkan (expected yield stress), Ry Fy, dari elemennya, adapun Fy adalah spesifikasi minimum 
tegangan leleh, dan Ry adalah rasio tegangan leleh yang diharapkan terhadap spesifikasi minimumnya, Fy , dari 
materialnya. Selain tegangan leleh, prinsip sama juga dipakai untuk kuat tarik yang diharapkan (expected tensile 
strength), Rt Fu. Nilai Ry dan Rt  ditetapkan dalam AISC 341-16 sebagai berikut. 

Tabel 6. Rasio maksimum terhadap minimum mutu material baja 
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Material baja tertentu dengan Ry dan Rt yang rendah menyebabkan bagian struktur yang direncanakan tetap 
elastis menjadi tidak terlalu boros (besar) akibat ketentuan perencanaan berbasis capacity design. 

4.3. Persyaratan Penampang Kompak dan Ketersediaan Pertambatan Lateral (bracing) 
Agar terjadi keruntuhan yang bersifat daktail, yaitu terjadinya leleh pada penampang yang telah disiapkan, maka 
harus ada jaminan tidak akan terjadi kegagalan prematur akibat instabilitas atau tekuk (buckling). Untuk elemen 
balok maka harus tidak terjadi tekuk lokal (local buckling) dan tekuk torsi-lateral (lateral torsional buckling). 

Untuk menghindari terjadinya tekuk lokal pada balok, maka berdasarkan rasio lebar-tebal elemen maka dimensi 
penampang dikategorikan sebagai kompak dan non-kompak. Kompak adalah jika penampang mampu dibebani 
sampai mencapai kondisi plastis (Mp). Penampang jenis ini tentunya yang dipakai untuk struktur tahan gempa. 

Tabel 7. Kategori Kelangsingan Penampang - Biasa (AISC 360-16) 

 
Tabel 10 mengutip sebagian syarat rasio lebar-tebal untuk menentukan balok kompak atau non-kompak untuk 
perencanaan struktur baja umumnya. Untuk struktur baja tahan gempa, lebih ketat untuk menjamin bagian 
inelastis balok dapat berfungsi sebagai sendi plastis terhadap pembebanan gempa yang berulang (siklik).  

Tabel 8 Syarat Kelangsingan Elemen Penampang - Gempa (AISC 341-16) 

 
Balok baja biasa dapat mencapai Mp jika diberikan pertambatan lateral Lb ≤ Lp , dengan Lp ≤ 1.76 ry √(E/Fy). Ini 
upaya menghindari terjadinya tekuk torsi-lateral di daerah lapangan. Pertambatan lateral diberikan pada bagian 
elemen yang mengalami tekan, yaitu satu sisi saja dari balok, sisi lainnya akan mengalami tarik. 

Elemen balok untuk struktur tahan gempa juga harus diberi pertambatan lateral dan harus “memegang” kedua 
pelat sayap balok, dan dipasang pada daerah dengan pembebanan terpusat, daerah dengan perubahan dimensi 
penampang dan lokasi terjadinya sendi plastis atau mengacu persyaratan sambungan prakualifikasi (AISC 358-
16). Jarak maksimum pertambatan lateral, Lb ≤ 0.086 ry E/Fy (AISC 341-05), peraturan baru (AISC 341-16) 
memberi dua persyaratan baru, yaitu Lb ≤ 0.19 ry E/(RyFy) untuk elemen Moderately Ductile dan Lb ≤ 0.095 ry 
E/(RyFy) untuk elemen Highly Ductile.  
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4.4. Rangka pemikul momen khusus (RPMK) atau Special Moment Frames (SMF) 
Ini adalah sistem struktur rangka dengan mekanisme lentur (portal) yang didesain khusus bekerja secara inelastis 
dengan terbentuknya sendi-plastis pada elemen-elemennya. Bagian yang mengalami sendi-plastis harus didesain 
mengikuti AISC 341-16 dan AISC 358-16, atau terjemahannya SNI 7860:2015. Sistem ini cocok dipakai untuk 
bangunan bertingkat yang masih memenuhi persyaratan simpangan antar tingkat. Maklum pemakaian sistem ini 
tidak dibatasi tinggi dan dapat dipakai untuk semua wilayah gempa yang ada. 

Tingkat daktilitas keruntuhannya sangat dipengaruhi oleh berapa banyak dan bagaimana distribusi terbentuknya 
sendi-plastis pada struktur tersebut. Gambar 29 menunjukkan kemungkinan keruntuhan yang mungkin terjadi. 

 
a). Strong column-weak beam 

 
b). Story mechanism 

Gambar 29. Perilaku inelastis sistem portal daktail (Hamburger et.al. 2009) 

Struktur harus berperilaku strong-colum-weak-beam dan tidak terjadi sendi plastis di kolom yang menyebabkan 
story mechanisms. Untuk itu rasio kuat momen kolom terhadap kuat balok harus dievaluasi. 
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Σ M*
pc jumlah kumulatif kuat lentur nominal kolom atas dan bawah dari titik nodal as balok dengan reduksi 

gaya aksial kolom, dapat didekati dengan  Σ M*
pc = Σ Zc (Fyc - αsPr/Ag) 

Σ M*
pb jumlah kumulatif kuat lentur diharapkan (expected flexural strength) pada sendi plastis balok terhadap 

as kolom, dapat didekati dengan  Σ M*
pb = Σ (Mpr+αsMv) 

Mpr momen maksimum yang mungkin terjadi pada sendi-plastis, ditentukan dengan ANSI/AISC 358 

Mv tambahan momen akibat pembesaran gaya geser di sendi plastis terhadap as kolom. 

 
Sistem rangka pemikul momen khusus ditentukan oleh kapasitas momen sendi-plastis, yang terbentuknya tidak 
boleh pada sistem sambungan tetapi berjarak tertentu dari muka kolom. Mengacu ANSI/AISC 341 detail baja 
dimana mekanisme sendi plastis terbentuk harus teruji secara empiris, yaitu mampu menahan perputaran sudut 
interstory-drift minimum sebesar 0.04 radian (Section 9.2a AISC 2005b). Jika tidak dilakukan pengujian empiris 
maka detail sistem sambungan dan tempat terjadinya sendi plastis dapat dihitung dengan ANSI/AISC 358. Dua 
dari sembilan detail sambungan yang ada di code tersebut, dapat dilihat sebagai berikut. 

 
a). Prespektif 

 
b). Aplikasi 

Gambar 30. Reduced beam (Hamburger et.al. 2009) 
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a). Prespektif 

 
b). Aplikasi 

Gambar 31. Extended End-Plate (Hamburger et.al. 2009) 

 
Variasi jenis sambungan konstruksi baja umumnya terkait metode pelaksanaan, misalnya jenis Reduced Beam 
memerlukan pekerjaan las di lapangan. Persyaratan tersebut tentu terkait dengan harus disediakannya s.d.m yang 
kompeten disertai pengawasan ketat. Ini berbeda jika dipilih Extended End-Plate yang dipasang dengan baut 
mutu tinggi. Hanya saja jenis sambungan ini perlu presisi fabrikasi yang tinggi, memakai mesin CNC misalnya. 

Konsep di atas berlaku pada konstruksi baja, yaitu ditentukan dari bagian terlemah, tempat terbentuknya sendi 
plastis. Konstruksi beton pada dasarnya juga sama, bahkan ditinjau dari faktor R (koefisien modifikasi respons) 
antara Rangka Baja Pemikul Momen Khusus dan Rangka Beton Bertulang Pemikul Momen Khusus mempunyai 
nilai R, Ω0 dan Cd yang sama (R=8, Ω0=3 dan Cd = 5.5). Itu berarti karakter daktilitas terhadap gempa antara 
kedua konstruksi tersebut adalah tidak berbeda atau sama saja. Perbedaannya bahwa detail konstruksi beton 
variasinya tidak banyak, kalah jauh dibanding konstruksi baja sampai perlu code khusus, yaitu ANSI/AISC 358. 

 
Gambar 32. Detail Penulangan Rangka Beton Bertulang Pemikul Momen Khusus (Taranath 2010) 

Hal penting dalam pendetailan beton adalah menghindari sambungan lewatan (lap-splice) di daerah sendi-plastis 
yaitu sepanjang 2h depan kolom. Untuk kepastian perilaku strong-column weak-beam cukup menetapkan jumlah 
kapasitas nominal kolom lebih besar jumlah kapasitas balok, yaitu ∑ Mnc ≥ (6/5) Mnb (ACI318M-14 Pasal 18.7) .  

Sampai tahap ini dapat dipahami bahwa konstruksi baja tahan gempa relatif lebih rumit dibanding beton. Jadi 
memilih konstruksi baja untuk bangunan tahan gempa dengan tetap mempertahan prinsip Ductility Dependent 
dan bukan kategori kelas di atasnya, rasanya tidak ada kelebihan yang dapat diperoleh. 
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4.5. Sistem rangka diagonal khusus: Special Concentrically Braced Frames (SCBF) 
Sistem rangka diagonal (brace-frame) mempunyai kekakuan lateral lebih tinggi dibanding rigid-frame, sehingga 
efektif dipakai sebagai sistem penahan lateral pada bangunan tinggi. Meskipun demikian perilaku keruntuhannya 
tidak daktail dibanding rigid-frame. Tentu saja sistem ini hanya dapat diterapkan pada konstruksi baja. Sistem 
brace-frame yang dipersiapkan khusus terhadap kondisi inelastis (SCBF) dibuat dengan cara bracing-nya dapat 
bekerja sebagai fuse melalui mekanisme leleh akibat gaya aksial tarik atau tekuk akibat gaya tekan pada batang 
diagonal saat terjadi gempa besar.  

 
Gambar 33. Mekanisme inelastis SCBF (Geschwinder 2008) 

Teoritis memang mudah, masalahnya adalah bahwa pada konstruksi baja bagian yang kritis adalah pada detail 
sambungan. Jadi jika diharapkan kondisi inelastis terjadi pada elemen batang, maka tentu saja sistem sambungan 
pada saat itu harus tetap pada kondisi elastis (lebih kuat daripada elemen yang disambung). 

Alternatif lain, kondisi inelastis ternyata dapat dipindahkan pada bagian sambungan batang diagonal tersebut, 
khususnya pada gusset-plate boleh terjadi leleh. Bahkan untuk menghindari gangguan ketika leleh tersebut 
(proses dissipasi enerji) maka bagian gusset-plate yang bertemu pelat lantai harus dipisahkan, sebagaimana 
terlihat pada Gambar 34 berikut. 

 
 

Gambar 34. Sambungan SCBF yang bersifat daktail (Taranath 2005) 
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4.6. Sistem dinding-geser (shear-wall) 
Sistem penahan lateral brace-frame lebih kaku dari rigid-frame, tetapi itu hanya cocok untuk konstruksi baja. 
Alternatif untuk beton adalah dinding-geser atau shear-wall. Sistem penahan lateral berupa dinding-geser yang 
langsing akan bekerja seperti balok kantilever, perilaku lenturnya dominan. Sebagai balok kantilever maka 
momen terbesar akan terletak pada tumpuannya, yaitu bagian dasar dinding, yang menyambung pada pondasi.  

Hal penting dalam perencanaan dinding-struktur adalah tersedianya sistem pondasi kaku untuk menahan momen 
dari struktur yang bekerja seperti balok-kantilever tersebut. Oleh karena itu secara visual sistem dinding-geser 
yang baik dapat dilihat dari sistem dan cara penjangkaran tulangan ke pondasinya, sebagaimana terlihat secara 
detail pada Gambar 35. Keberadaan sistem pondasi sebagai satu bagian dari struktur dinding-geser tidak dapat 
diabaikan, bahkan untuk dinding geser daktail harus dapat dipastikan bahwa kekuatan terhadap momen lebih 
besar dari kapasitas lentur dinding-gesernya. Sehingga dapat dipastikan tidak terjadi kerusakan terlebih dahulu 
pada sistem pondasinya. Untuk menghindari kerusakan tersebut maka sistem pondasi direncanakan berperilaku 
elastis saat gempa terjadi, sedangkan yang berperilaku inelastis adalah pada dinding-gesernya. Untuk beban 
guling yang besar kadang perlu dipastikan sistem pondasi tiang yang ada cukup kuat menahan gaya tarik, karena 
kalau sampai terjadi rotasi, apalagi pada sistem-ganda maka prediksi elastis yang dilakukan akan berbeda. 

Gambar 35 memperlihatkan sistem pondasinya adalah pondasi tiang pancang yang disatukan oleh suatu pile-cap 
yang besar, yang ketebalannya juga diperhitungkan agar dapat diperoleh penjangkaran tulangan dinding geser 
secara sempuran. Kondisi itu tentu akan sangat berbeda dibanding sistem pondasi untuk rangka-kaku biasa. Pada 
detail tersebut dapat dilihat juga bahwa kekangan tulangan lentur masuk ke dalam pile-cap, khususnya ini untuk 
mengantisipasi kondisi in-elastis pada saat terjadinya sendi plastis pada dinding geser di bagian bawah. 

Kesuksesan suatu pendetailan tergantung pelaksanaan di lapangan. Meskipun hasil penelitian sangat baik, tapi 
saat diaplikasikan banyak kendala tentu perlu dievaluasi kembali. Bagaimanapun juga, meskipun detail sudah 
terbukti sukses untuk kasus-kasus sebelumnya, tetapi kalau pelaksanaannya tidak baik (akibat tingkat kesulitan 
dan tingkat ketrampilan sumber daya manusianya) maka hasilnya tidak baik juga. 

 
Gambar 35. Alternatif detail penulangan dinding-geser daktail (Taranath 2005) 

 
4.7. Sistem rangka diagonal eksentris: Eccentrically Braced Framed (EBF) 
Mekanisme kerja sistem rangka EBF adalah memanfaatkan keunggulan brace-frame yang kaku tetapi tidak 
daktail, dengan rigid-frame yang kurang kaku tetapi daktail. Bagian brace-frame yang bekerja dengan 
mekanisme gaya aksial dibiarkan dalam kondisi elastis, sedangkan daerah LINK akibat bracing yang eksentris 
akan bekerja seperti balok lentur dan dibiarkan terjadi kondisi inelastis (fuse dissipasi enerji). 
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Gambar 36. Mekanisme inelastik LINK pada sistem EBF (Taranath 2010) 

Link bisa ditempatkan di tengah (Gambar 36 kiri) dan tepi (Gambar 36 kanan). Dari keduanya, sistem di tengah 
lebih banyak digunakan karena momen terbesar yang akan mendekati kondisi plastik tidak terjadi di dekat 
kolom. Sistem pinggir dimana balok dan kolom bertemu, jika rigid dan tidak dicheck dengan baik, maka 
mungkin kolomnya yang akan mengalami kondisi inelastis. Padahal itu harus dicegah. 

  
Gambar 37. Split-K-braced EBF :Detail Link (kiri) dan Tampak (kanan)  

 
4.8. Special Truss Moment Frames (STMF) 
Special Truss Moment Frames (STMF) adalah sistem struktur dengan rangka batang (truss diagonal) atau 
Vierendeel sebagai elemen horizontalnya. Saat gempa besar ada bagian elemen horizontal secara khusus dapat 
mengalami kondisi inelastis, yang bekerja sebagai fuse (tempat dissipasi energi). 

 
Gambar 38. Perilaku inelastis STMF (Basha and Goel 1996). 

Sistem ini cocok untuk portal bentang besar dimana kekakuan kolom lebih besar dari kekakuan vierendel. Jika 
tidak maka sendi plastis akan terbentuk pada kolom, dan ini tentunya tidak baik digunakan terhadap gempa. 

4.9. Buckling-Restrained Braced Frames (BRBF) 
Sistem BRBF sejenis Concentrically Braced Frames tetapi bracing-nya diganti elemen khusus, yang mampu 
berperilaku inelastis baik terhadap tarik maupun tekan. Untuk mengantisipasi tekuk maka elemen khusus 
tersebut terdiri dari batang terbungkus suatu elemen penutup yang dapat mencegah terjadinya tekuk, sehingga 
ketika ada gaya tekan cenderung mengalami leleh saja. Itu menyebabkan perilaku histeretik yang stabil dan 
mempunyai kemampuan dissipasi energi yang sangat baik.  
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Gambar 39. Detail dan tampak BRBF (Sabelli and López 2004) 

4.10. Special Plate Shear Walls (SPSW) 
Dinding geser umumnya terdiri dari beton bertulang, selain sebagai sistem struktur penahan lateral, dinding 
geser juga bisa bekerja sebagai kolom, memikul beban gravitasi. Konsep yang mirip juga dapat diterapkan pada 
konstruksi baja, struktur rangka diberi dinding pengisi berupa pelat baja di dalamnya, yang diharapkan akan 
bekerja sebagai fuse dengan mekanisme leleh pelat dan tekuk (tension field action).  

  
Gambar 40. Steel Plate Shear Walls (Seilie and Hooper 2005). 

Sistem ini tentu saja tidak bisa bekerja sebagai dinding pemikul beban gravitasi, fungsinya lebih seperti pada 
plate-girder, yaitu menahan geser. Karena memakai pelat yang relatif tipis maka kekakuan tegak lurus bidang 
perlu dipertimbangkan sehingga jarak antar kolom di antara dinding pelat tersebut juga terbatas. 

5. Kesimpulan 
Telah dibahas tentang bangunan tahan gempa, khususnya baja. Sistem itu jadi pilihan utama Jepang sejak lama, 
disusul Selandia Baru sejak gempa Christchurch (2011). Padahal Selandia Baru tempat pakar konstruksi beton 
tahan gempa berasal, yaitu Prof Park, Prof Paulay dan Prof Priestley, dari Universitas Canterbury, Christchurch. 

Selandia Baru memilih konstruksi baja dan bukan lagi beton sebagai bangunan tahan gempa karena mengalami 
perubahan paradigma, bahwa yang dimaksud tahan gempa tidak hanya untuk keselamatan jiwa, tetapi juga 
bangunan dengan kerusakan minimal, yang disebut “low-damage technologies / structures”. Untuk mencapai hal 
itu maka konstruksi baja dan teknologi khusus peredam enerji gempa menjadi pilihan. Konsep yang sama 
telah diambil oleh masyarakat Jepang untuk mengatasi gempa. 

Selanjutnya dipahami, bangunan tahan gempa tidak hanya mengandalkan daktilitas struktur. Konsep itu ternyata 
level terbawah, yaitu Ductility Dependent. Level di atasnya adalah Strength Dependent yang dapat memastikan 
bangunan kuat dan tidak rusak terhadap gempa besar. Keduanya masih mengandalkan sistem struktur. Selain itu 
dapat digunakan teknologi penyerap gempa (damper), yaitu Control-System (Passive) dan pemisah bangunan 
dari gempa dengan Seismic Isolation. Sistem yang terakhir ini yang paling andal. Peraturan gempa Indonesia 
belum memuat tentang bangunan tahan gempa dengan teknologi penyerap gempa. 

Selanjutnya telah dibahas filosofi perencanaan bangunan baja tahan gempa, peraturan yang diperlukan dan ber-
bagai alterantif sistem struktur baja yang dapat dipilih dan apa karakter yang perlu diperhatikan. Dibahas juga 
tentang sistem struktur beton tahan gempa untuk menunjukkan bahwa strategi perencanaan baja relatif kompleks 
meskipun untuk portal daktail antara baja dan beton adalah sama saja kinerjanya, kecuali jika dikaitkan dengan 
level perencanaan bangunan tahan gempa yang lebih baik lagi (memakai Control-System). 

Semoga dengan makalah yang terbatas ini dapat memberi inspirasi pembaca agar dapat ditelah lebih mendalam 
bangunan tahan gempa yang lebih baik lagi, untuk mengantisipasi terjadinya gempa besar di masa depan. 
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