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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Bencana 

Menurut United National Development Program (UNDP), bencana adalah 

suatu kejadian yang ekstrim dalam lingkungan alam atau manusia yang 

merugikan dan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda, aktivitas 

sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana. Pengertian lain tentang 

bencana dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007, 

menyebutkan bahwa bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan 

masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana 

dapat digolongkan menjadi tiga yaitu bencana alam, bencana non alam dan 

bencana sosial (Undang-Undang 12 Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007). 

Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan 

oleh alam seperti gempa bumi, erupsi letusan gunung berapi, tanah longsor 

dan becana lainnya. Sutikno dkk (2002) berpendapat bahwa Tanah longsor 

adalah perpindahan masa tanah atau batuan dengan arah miring dari 

kedudukan semula akibat gaya gravitasi. Sedangkan longsorlahan adalah 

perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, 

tanah atau material lainnya yang bergerak kebawah atau keluar lereng (Nandi, 

2007). Objek dalam penelitian ini adalah bencana alam yang berupa bencana 

tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. 

B. Longsoran Tanah atau Lahan 

Longsoran tanah atau lahan adalah bagian dari aktivitas tanah yang 

jatuh menuruni lereng berupa material tanah, bebatuan dan material lain 

akibat gaya gravitasi serta daya dukung tanah berkurang. Menurut Sitorus 

(2006), longsoran dapat diartikan sebagai suatu bentuk erosi yang 

pengangkutannya atau perpindahan tanahnya terjadi pada suatu saat yang 

relatif pendek dalam volume (jumlah) yang sangat besar. Sedangkan Pusat 
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Vulkanologi dan Mitigasi berpendapat bahwa longsorlahan adalah 

pemindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, 

tanah atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor 

terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah dan batuan penyusun 

lereng, penyebab longsoran dapat dibedakan menjadi penyebab yang berupa 

faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng dan proses pemicu longsoran 

(http://bpbd.kulonprogokab.go.id, BPBD Kulon Progo 2014). 

1. Penyebab Tanah Longsor dan Akibatnya 

Longsorlahan terjadi disebabkan perubahan-perubahan, baik 

secara mendadak atau bertahap pada komposisi, struktur, hidrologi, dan 

vegetasi pada suatu lereng yang mempengaruhi daya pendorong serta daya 

penahan pada lereng tersebut. Longsorlahan terjadi apabila gaya 

pendorong lebih besar dari daya penahan. Daya penahan suatu lereng bisa 

dipengaruhi oleh berikut :  

1. Hujan dan naiknya air tanah menyebabkan kandungan air 

meningkat.  

2. Bertambahnya sudut lereng karena gerusan (erosi) sungai atau 

aktivitas manusia, dan  

3. Materi-materi lereng berubah karena proses alam contohnya 

vegetasi dan pelapukan. 

Tanah longsor menimbulkan kerugian baik fisik atau nonfisik, 

kerugian fisik meliputi korban jiwa dan harta benda sedangkan nonfisik 

seperti trauma atau mendapat kenangan buruk yang melanda masyarakat di 

daerah rawan bencana akibat kepanikan ketika mengalami dan terdampak 

bencana tanah longsor.  

a) Kondisi Tanah atau Lahan 

Menurut Sadisun (2005) faktor-faktor penyebab tanah longsor 

adalah kondisi morfologi (sudut, lereng, relief), kondisi geologi (jenis 

batuan atau tanah, karakteristik batuan atau tanah, proses pelapukan, 

bidang-bidang diskotinuitas seperti perlapisan dan kekar, permeabilitas 

batuan atau tanah, kegempaan dan vulkanisme), kondisi klimatologi 

seperti curah hujan, kondisi lingkungan atau tata guna lahan (hidrologi 

http://bpbd.kulonprogokab.go.id/
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dan vegetasi) dan aktivitas manusia (penggemburan tanah untuk 

pertanian, perladangan dan irigasi). 

b) Penyebab Tanah Longsor` 

(1) Kelerengan 

Menurut Karnawati (2005), kelerengan menjadi faktor yang sangat 

penting dalam proses terjadinya tanah longsor. Pembagian zona 

kerentanan sangat terkait dengan kondisi kemiringan lereng. 

Kondisi kemiringan lereng yang terjal perlu mendapat perhatian 

terhadap kemungkinan bencana longsor dan tentunya dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mendukung. Pada 

dasarnya sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan 

daerah perbukitan atau pegunungan yang membentuk lahan 

miring. Namun tidak selalu lereng atau lahan yang miring berbakat 

atau berpotensi longsor. Potensi terjadinya gerakan pada lereng 

juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun 

lerengnya, struktur geologi, curah hujan, vegetasi 

penutup, dan penggunaan lahan pada lereng tersebut. 

(2) Tutupan Vegetasi atau Penggunaan Lahan  

Tanaman mampu menahan air hujan agar tidak merembes untuk 

sementara, sehingga bila dikombinasikan dengan saluran drainase 

dapat mencegah penjenuhan material lereng dan erosi. Keberadaan 

vegetasi pada kondisi lereng yang terjal atau curam juga mencegah 

longsor dan pelapukan lebih lanjut. Pola tanam yang tidak tepat 

justru berpotensi meningkatkan bahaya longsorlahan. Jenis 

tanaman apa pun yang ditanam saat rehabilitasi harus 

sesuai dengan kondisi geofisik dan sejalan dengan tujuan akhir 

rehabilitasi lahan. Pohon yang cocok ditanam di lereng terjal atau 

curam adalah yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki jangkauan 

akar yang luas sebagai pengikat tanah (Surono, 2003). 

(3) Jenis Tanah  

Jenis tanah sangat menentukan terhadap potensi longsorlahan. 

Tanah yang gembur karena mudahnya air masuk ke dalam 
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penampang tanah akan lebih berpotensi longsor dibandingkan 

dengan tanah yang padat (massive) seperti tanah bertekstur liat 

(clay). Setiap jenis tanah memiliki kepekaan terhadap longsor 

yang berbeda-beda. Kepekaan longsorlahan yaitu mudah 

atau tidaknya longsorlahan merupakan fugsi berbagai interaksi 

sifat-sifat fisik tanah. Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi 

kepekaan longsor, adalah tekstur, struktur, bahan organik, solum 

tanah, sifat lapisan tanah, dan tingkat kesuburan tanah. Hasil 

penelitian Arsyad (1989) menunjukkkan tanah regosol dari bahan 

volkan dan regosol merupakan tanah yang sangat peka 

longsor, bila dibandingkan dengan tanah andosol atau latosol yang 

merupakan tanah yang terbentuk dari bahan volkan. Jenis tanah 

yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan 

ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng dari 220%. Tanah jenis 

ini memiliki potensi untuk terjadinya longsorlahan terutama bila 

terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan terhadap 

pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah 

ketika suhu terlalu panas. 

(4) Curah Hujan  

Karnawati (2005) menyatakan salah satu faktor penyebab 

terjadinya bencana longsorlahan adalah air hujan. Air hujan yang 

telah meresap ke dalam tanah lempung pada lereng akan tertahan 

oleh batuan yang lebih kompak dan lebih kedap air. Derasnya 

hujan mengakibatkan air yang tertahan semakin meningkatkan 

debit dan volumenya dan akibatnya air dalam lereng ini semakin 

menekan butiran-butiran tanah dan mendorong tanah lempung 

pasiran untuk bergerak. Batuan yang kompak dan kedap air 

berperan sebagai penahan air dan sekaligus sebagai bidang 

gelincir longsoran, sedangkan air berperan sebagai penggerak 

massa tanah yang tergelincir di atas batuan kompak tersebut. 

Semakin curam kemiringan lereng maka kecepatan penggelinciran 

juga semakin cepat. Semakin gembur tumpukan tanah lempung 
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maka semakin mudah tanah tersebut meloloskan air dan semakin 

cepat air meresap ke dalam tanah. Semakin tebal tumpukan tanah, 

maka juga semakin besar volume massa tanah yang longsor. 

Tanah yang longsor dengan cara demikian umumnya dapat 

berubah menjadi aliran lumpur yang pada saat longsor sering 

menimbulkan suara gemuruh. Hujan dapat memicu longsor 

melalui penambahan beban lereng dan menurunkan kuat geser 

tanah. 

Menurut Suryolelono (2005), pengaruh hujan dapat terjadi di 

bagian-bagian lereng yang terbuka akibat aktivitas mahluk hidup 

terutama berkaitan dengan budaya masyarakat saat ini dalam 

memanfaatkan alam berkaitan dengan pemanfaatan lahan (tata 

guna lahan), kurang memperhatikan pola-pola yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah.  

Penebangan hutan yang seharusnya tidak diperbolehkan tetap saja 

dilakukan, sehingga lahan-lahan pada kondisi lereng dengan 

geomorfologi yang sangat miring, menjadi terbuka dan lereng 

menjadi rawan longsor. Air permukaan yang membuat tanah 

menjadi basah dan jenuh akan sangat rawan terhadap longsor. 

Hujan yang tidak terlalu lebat, tetapi berjalan berkepanjangan 

lebih dari satu atau dua hari, akan berpeluang untuk menimbulkan 

longsorlahan. 

(5) Gempa Bumi atau Gerakan Tanah  

Gempa menimbulkan getaran yang menyebabkan longsorlahan. 

Daerah yang sering terjadi gempa dan memiliki kondisi lereng 

yang curam atau terjal maka lebih rawan terhadap longsorlahan 

dibandingkan daerah yang tidak rawan gempa.  

c) Tanda tanda Tanah atau Lahan Akan Longsor 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan sejak lama, 

baik oleh tenaga ahli ataupun oleh masyarakat awam, dapat 

disimpulkan sebelum terjadi longsoran tanah atau lahan kerapkali 

dijumpai tanda atau ciri ciri yang sangat spesifik yang mana tingkat 
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keakuratan-nya cukup tinggi. Darsoatmodjo dan Soedrajat dalam Danil 

Ahmad (2008), menyebutkan bahwa terdapat beberapa ciri atau 

karakteristik daerah rawan akan gerakan tanah, berikut.  

 1. Adanya gunung api yang menghasilkan endapan batu vulkanik yang 

umumnya belum padu dan dengan proses fisik dan kimiawi maka 

batuan akan melapuk, berupa lempung pasiran atau pasir lempungan 

yang bersifat sarang, gembur, dan mudah meresapkan air, 

2. Adanya bidang luncur (diskontinuitas) antara batuan dasar dengan 

tanah pelapukan, bidang luncuran tersebut merupakan bidang lemah 

yang licin dapat berupa batuan lempung yang kedap air atau batuan 

breksi yang kompak dan bidang luncuran tersebut miring kearah 

lereng yang terjal,  

3. Pada daerah pegunungan dan perbukitan terdapat lereng yang terjal, 

pada daerah jalur patahan atau sesar juga dapat membuat lereng 

menjadi terjal dan dengan adanya pengaruh struktur geologi dapat 

menimbulkan zona retakan sehingga dapat memperlemah kekuatan 

batuan setempat,  

4. Faktor air juga berpengaruh terhadap terjadinya tanah longsor, yaitu 

bila di lereng bagian atas terdapat adanya saluran air tanpa 

bertembok, persawahan, kolam ikan (genangan air), bila saluran 

tersebut jebol atau bila turun hujan air permukaan tersebut meresap 

ke dalam tanah akan mengakibatkan kandungan air dalam massa 

tanah akan lewat jenuh, berat massa tanah bertambah dan tahanan 

geser tanah menurun serta daya ikat tanah menurun sehingga gaya 

pendorong pada lereng bertambah yang dapat mengakibatkan lereng 

tersebut goyah dan bergerak menjadi longsor.  

2. Dampak bencana tanah longsor 

Setiap bencana alam pasti membawa dampak tersendiri yang 

dirasakan oleh penduduk yang berada disekitar bencana. Biasanya bencana 

alam identik dengan dampak negatif namun bencana tanah longsor juga 

membawa dampak positif disamping terdapat juga efek negatifnya. 
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Berikut ini adalah dampak bencana tanah longsor baik yang positif 

maupun negatif : 

a) Dampak Negatif 

Berikut adalah penjelasan mengenai dampak negatif mengenai 

bencana tanah longsor : 

(1) Dapat mengancam keselamatan dan korban jiwa apabila terjadi 

disekitar pemukiman masyarakat. 

(2) Dapat menghancurkan infrastruktur dan kerugian material. 

(3) Perekonomian daerah yang mengalami bencana tanah longsor 

mengalami kerugian karena akses jalan yang tertutup material 

tanah yang longsor. 

b) Dampak Positif 

Berikut adalah penjelasan mengenai dampak positif pada bencana 

tanah longsor : 

(1) Mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga 

alam ketika terjadi tanah longsor. 

(2) Meningkatkan kepedulian antar masyarakat, karena ada banyak 

orang yang menolong korban-korban tanah longsor. 

(3) Dapat meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal 

disekitar wilayah rawan tanah longsor. 

(4) Ketika terjadi tanah longsor, wilayah yang mengalami tanah longsor 

dapat dijadikan tempat penelitian oleh ahli-ahli geologi. 

C. Kerusakan bangunan  

Kerusakan bangunan adalah bangunan atau komponen bangunan tidak 

berfungsi akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, perilaku manusia 

atau alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, dan  

sebab lain yang sejenis (Indryani, 2011).  

1. Faktor Penyebab Kerusakan Bangunan 

Bangunan sejak awal perencanaan, pelaksanaan hingga masa pakainya 

berkemungkinan untuk mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: 
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a)  Faktor usia bangunan 

Dengan bertambahnya usia bangunan, maka bangunan akan 

mengalami penurunan kualitas dan kemampuan dalam menahan beban 

atau pengaruh dari luar, bila sepanjang usia hidup bangunan tidak 

dilakukan pemeliharaan secara teratur. Dengan demikian secara 

singkat dapat dikatakan bahwa kerusakan bangunan tergantung pada 

waktu (time dependent). Penurunan kualitas bangunan dapat 

ditimbulkan oleh pengaruh gaya yang bekerja dari luar dan dari dalam 

komponen bangunan itu sendiri. Setiap komponen bangunan akan 

mengalami gaya dalam (inner force) seperti momen, tegangan 

maupun regangan yang terjadi secara terus menerus sepanjang usia 

bangunan. Pengaruh gaya dalam tersebut dapat menimbulkan proses 

rangkak (creep). Getaran terjadi secara terus menerus yang  dapat 

mengakibatkan kelelahan (fatigue) pada bahan bangunan. Pengaruh 

luar, baik fisik ataupun non fisik dapat mengurangi kualitas bangunan, 

yaitu gesekan atau benturan. Pengaruh gesekan yang terjadi secara 

terus menerus dapat mengakibatkan aus pada komponen bangunan. 

Pengaruh radiasi matahari dan hujan yang silih berganti dapat 

menyebabkan terjadinya proses dekarbonasi pada bahan bangunan, 

yang berakibat pada penurunan kualitas bangunan. Pengaruh gaya 

gempa dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen non-struktural 

dan struktural. 

b)  Faktor Kondisi Tanah dan Air Tanah 

Pada umumnya seluruh bangunan berdiri langsung diatas tanah, 

kecuali bangunan tradisional yang dikenal dengan bangunan 

panggung atau rumah diatas air, dimana komponen bangunan atas 

bertumpu pada tiang yang tertanam di dalam tanah. Dengan demikian, 

tanah mempunyai pengaruh besar terhadap stabilitas bangunan. Tanah 

mempunyai sifat berbeda-beda antara satu lokasi dengan lokasi yang 

lainnya, dan tidak menutup kemungkinan pada suatu lokasi yang 

kecil, perilaku tanah dapat berbeda. Perbedaan sifat tanah diakibatkan 

oleh mekanisme pembentukan yang kompleks dan kondisi/letak 
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geografisnya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang mendalam 

bila ingin membangun terutama untuk bangunan permanen. Walaupun 

kini pengetahuan mekanika tanah telah cukup maju dan berbagai 

peralatan sudah dikembangkan untuk menyelidiki sifat tanah, namun 

banyak hal mengenai perilaku tanah yang belum dikuasai manusia, 

terutama oleh para ahli teknik. Apabila pemilihan pondasi bangunan 

tidak sesuai dengan kondisi tanah dimana bangunan akan didirikan, 

dapat mengakibatkan penurunan pada bangunan. Penurunan bangunan 

terjadi dalam waktu singkat atau dalam waktu yang panjang. Kondisi 

paling berbahaya apabila terjadi penurunan tidak seragam (differential 

settlement) yang mengakibatkan timbulnya tegangan ekstra pada 

komponen bangunan. Air tanah juga dapat merupakan permasalahan 

pada bangunan. Air tanah yang tinggi dapat mempengaruhi proses 

pelumutan atau perembesan pada komponen bangunan. Tekanan air 

tanah yang tinggi juga memberikan tekanan pada dinding, terutama 

pada bangunan di bawah tanah (basement) atau daya angkat (up-lift) 

pada komponen lantai, liquifaction, dan land sliding. Ketika terjadi 

perubahan kadar air tanah akibat perubahan musim, tanah dengan 

kemampuan mengembang (swelling) dan menyusut (shringkage) 

sangat tinggi dapat menimbulkan tegangan ekstra yang besar terhadap 

komponen bagian bawah bangunan (Sub-structure component) atau 

pada komponen lantai. 

c)  Faktor Angin 

Angin sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan, namun 

angin juga dapat merupakan ancaman bagi manusia. Angin kencang 

sering mengakibatkan kerusakan pada bangunan. Untuk itu perlu 

diketahui perilaku angin di suatu daerah, dan diperhitungkan terhadap 

bangunan dengan bentuk tertentu atau bangunan dengan ketinggian 

tertentu. Angin akan dapat mengakibatkan daya hisap ataupun daya 

tekan pada bangunan. Selain itu, pada bangunan yang asimetris, akan 

dapat mengakibatkan gaya torsi (puntir). Terutama pada bangunan 

bertingkat tinggi, gaya yang ditimbulkan oleh angin harus 
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diperhitungkan lebih seksama. Kondisi geografis akan sangat 

mempengaruhi kekuatan angin yang mungkin timbul. Indonesia 

sangat beruntung, karena bukan merupakan daerah yang menghadapi 

resiko taifun. Namun demikian, secara sporadis di beberapa daerah, 

angin kencang telah mengakibatkan kerusakan pada ribuan rumah atau 

bangunan, yang pada umumnya diakibatkan oleh usia bangunan yang 

sudah tua atau kurang sempurnanya sistem konstruksi yang 

digunakan. 

d)  Faktor Gempa 

Gempa sebagaimana angin adalah fenomena alam, yang akan 

terjadi pada tempat dan waktu tertentu dan dapat berulang pada lokasi 

yang sama dengan perioda ulang tertentu. Gempa terjadi akibat 

pergerakan kulit bumi, runtuhan kulit bumi, benturan meteor ataupun 

ledakan/ledakan gunung berapi atau senjata. Gempa yang berbahaya 

bagi bangunan adalah gempa yang diakibatkan oleh pergerakan kulit 

bumi, yang dikenal dengan gempa tektonik. Pergerakan kulit bumi 

biasanya terjadi secara mendadak yang diakibatkan terlepasnya enersi 

yang ditahan oleh kulit bumi yang saling bergesekan atau berbenturan 

satu dengan yang lainnya. Energi yang dilepaskan akan merambat ke 

segala penjuru dengan kecepatan rambat yang tergantung pada kondisi 

tanah. Besar kecilnya energi gempa yang melanda bangunan akan 

sangat tergantung pada kedalaman pusat gempa, media tanah yang 

dilalui, jarak dari pusat gempa terhadap bangunan, dan jenis dan 

kualitas bangunan. Getaran gelombang gempa yang sangat berbahaya 

adalah gelombang pendek, walaupun akhir-akhir ini pada beberapa 

peristiwa, gelombang panjang telah memberikan dampak yang cukup 

berbahaya, seperti yang terjadi di Kobe. Gaya Gempa diasumsikan 

akan bekerja mendatar pada elevasi lantai bangunan, dan biasa dikenal 

dengan sebutan gaya lateral. 

e)  Faktor Kualitas Bahan, 

Suatu bangunan terbentuk dan tersusun dari berbagai macam dan 

jenis bahan, apakah bahan alami atau bahan buatan, sehingga kualitas 
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akhir dari suatu bangunan akan sangat ditentukan oleh kualitas dari 

masing-masing bahan yang digunakan. Bahan bangunan alami 

kualitasnya akan bervariasi, tergantung pada proses pembentukan 

secara alami dan komposisi mineral yang dikandungnya serta dimana 

lokasi bahan diambil, sedang bahan bangunan buatan tergantung pada 

bahan dasar alami yang dipakai dan proses pembuatannya. Pemilihan 

kualitas bahan bangunan yang dipakai harus ditentukan berdasarkan 

tujuan penggunaan, yaitu apakah bangunan sementara atau bangunan 

permanen, atau bangunan dengan tujuan spesifik tertentu seperti tahan 

terhadap zat reaktif, tahan terhadap kebakaran, tahan radiasi dan lain 

sebagainya. 

f)  Faktor Kualitas Perencanaan, 

Daya tahan suatu bangunan akan sangat ditentukan dari berbagai 

unsur yang mungkin mempengaruhi atau pemilihan bahan yang 

digunakan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan berbagai asumsi 

ataupun pendekatan yang diperlukan dalam proses penentuan beban-

beban yang mungkin bekerja. Selanjutnya berdasarkan beban yang 

mungkin bekerja, dilakukan analisis kekuatannya dengan asumsi-

asumsi mekanika struktur yang dianggap sesuai. Tidak jarang 

ditemukan bangunan yang mengalami kerusakan diakibatkan oleh 

kelalaian manusia yang kurang tepat dalam mengambil asumsi atau 

pendekatan yang seharusnya diperhitungkan akan mempengaruhi 

bangunan. Untuk itu perlu dipahami secara benar oleh para perencana 

bahwa karakteristik suatu wilayah, bahan bangunan yang akan dipakai 

dan filosofi mekanika struktur yang tepat perlu dipertimbangkan 

dengan matang sebelum menentukan pilihannya dalam perencanaan. 

Kesalahan dalam penentuan asumsi-asumsi akan mengakibatkan 

kerusakan bangunan, baik pada saat pelaksanaan maupun selama masa 

usia pakainya. 

g)  Faktor Kesalahan Pelaksanaan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian terhadap bangunan 

yang mengalami kerusakan, banyak diantaranya diakibatkan oleh 



32 
 

kesalahan dalam pelaksanaan. Kesalahan ini terjadi karena para 

pelaku pembangunan seperti pengawas dan pelaksana tidak 

melaksanakan secara tepat sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

dalam spesifikasi oleh perencana. Permasalahan lain adalah 

kemampuan pelaksana yang kurang dalam memahami teknologi yang 

harus digunakan dalam pelaksanaan. Dengan pesatnya ilmu 

pengetahuan dewasa ini, maka teknologi yang berkembang dalam 

dunia industri konstruksi juga berkembang secara pesat, sedangkan 

pada sisi yang lain peningkatan kemampuan para pelaku 

pembangunan tidak/belum mampu mengejar kemajuan perkembangan 

teknologi yang dicapai. Sebagai contoh perubahan teknologi beton 

dimulai dari proses perencanaan berdasarkan volume (Absolute 

method) hingga perencanaan berdasarkan berat (Specific gravity 

method) yang telah diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1978 

belum secara penuh dikuasai oleh teknisi pembangunan di tanah air. 

Teknologi konstruksi prategang yang memungkinkan perencanaan 

bangunan dengan bentang besar dan penampang komponen yang kecil 

menuntut kualitas beton bermutu tinggi, memerlukan ketelitian untuk 

menentukan kapan gaya prategang diberikan secara pasti. Kesalahan 

pemberian gaya pra-tegang akan dapat memberikan pengaruh yang 

merugikan pada bangunan, dengan timbulnya retakan-retakan yang 

mengurangi kemampuannya untuk menerima beban-beban yang 

bekerja. Walaupun retakan itu kecil, namun dalam jangka waktu yang 

lama akan dapat dipengaruhi oleh faktor udara reaktif, sehingga dapat 

mengakibatkan terjadinya proses korosi. 

h)  Faktor Perubahan Fungsi dan Bentuk Bangunan 

Sering kita jumpai suatu bangunan telah berubah fungsi dari 

fungsi awalnya, seperti bangunan perumahan menjadi bangunan 

pertokoan ataupun bangunan indsutri, ataupun bangunan yang 

direncanakan dua tingkat menjadi bangunan tiga tingkat. Kondisi ini 

diakibatkan oleh kebutuhan penghuni / pemilik bangunan. Perubahan 

ruang juga sering ditemukan seperti ruang rapat atau ruang kerja 
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berubah menjadi ruang perpustakaan. Penambahan atau 

pembongkaran dinding juga sering ditemukan, dimana hal ini akan 

dapat mengubah asumsi dasar perencanaan yang telah ditetapkan 

semula. Perubahan ini semua akan mempengaruhi terhadap beban 

yang bekerja dan selanjutnya akan dapat mempengaruhi stabilitas atau 

usia layak bangunan. 

2. Beban dan Kombinasi Gaya Pembebanan yang Bekerja Pada Bangunan 

Kondisi alam mengakibatkan bangunan mengalami berbagai beban 

yang berbeda besar dan jenisnya antara satu bangunan dengan bangunan 

lain, serta dipengaruhi oleh lokasi dimana bangunan itu berada. Jenis 

beban yang bekerja pada suatu bangunan pada prinsipnya dapat dibagi 

sebagai berikut: 

a)  Beban Mati 

Beban mati merupakan beban yang berasal dari berat sendiri yang 

bersifat tetap, termasuk dinding dan sekat pemisah, kolom, balok, 

lantai, atap, penyelesaian, mesin dan peralatan yamg merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari gedung, yang nilai seluruhnya 

adalah sedemikian rupa sehingga probabilitas untuk dilampauinya 

dalam kurun waktu tertentu terbatas pada suatu persentase tertentu. 

Pada umumnya probabilitas beban tersebut untuk dilampaui adalah 

dalam kurun waktu umur gedung 50 tahun dan ditetapkan dalam 

standar-standar pembebanan struktur gedung, dapat dianggap sebagai 

beban mati nominal (SNI-1726-2002). 

(1)  Beban Mati Utama  

Beban mati utama adalah seluruh beban yang diterima oleh 

bangunan dalam jangka waktu panjang, sehingga secara dominan 

dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik bumi (gravitasi). Besaran 

beban gravitasi ditentukan oleh berat spesifik bahan bangunan 

yang digunakan. 
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(2)  Beban Mati Tambahan  

Beban mati tambahan adalah beban yang diakibatkan oleh 

penutup lantai seperti plesteran, keramik, marmer, plafond, dan 

lain-lain. 

b) Beban Hidup 

Beban hidup adalah beban yang berasal dari manusia dan 

berbagai barang peralatan. Beban hidup yang bekerja akibat manusia 

biasanya ditentukan 100 kg untuk setiap titik kumpul pada konstruksi 

atap, sedangkan beban bergerak pada lantai bangunan ditentukan 

berdasarkan volume benda yang ada pada suatu ruangan. Beban hidup 

ini akan berbeda pada setiap ruangan, dan ditentukan berdasarkan 

fungsi ruangan itu. Namun dalam perencanaan, dengan alasan 

penyederhanaan, besaran beban hidup ditentukan berdasarkan fungsi 

dominan bangunan yang dibedakan antara lain sebagai berikut : 

(1) Bangunan hunian; 

(2) Bangunan sekolah; 

(3) Bangunan perkantoran; dan 

(4) Bangunan ruang pertemuan. 

Beban hidup nominal yang bekerja pada struktur gedung 

merupakan beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan 

gedung tersebut, baik akibat beban yang berasal dari orang maupun 

dari barang yang dipindahkan atau mesin dan peralatan serta 

komponen yang tidak merupakan bagian yang tetap dari gedung, yang 

nilai seluruhnya adalah rupa. Pada umumnya probabilitas beban 

tersebut untuk dilampaui adalah dalam kurun waktu umur gedung 50 

tahun dan ditetapkan sebesar 10%. Namun demikian, beban hidup 

rencana yang biasa ditetapkan dalam standar pembebanan struktur 

gedung, dapat dianggap sebagai beban hidup nominal (SNI-1726-

2002). 

c) Beban Angin 

Beban angin adalah beban yang diakibatkan oleh pergerakan 

udara dalam waktu tertentu yang dibedakan menjadi angin tekan dan 
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angin hisap. Beban angin ditentukan oleh bentuk geometris, tinggi, 

kemiringan atap, dan lokasi bangunan (di pantai, pegunungan). 

Schodek (1999) menjelaskan, struktur yang berada pada lintasan angin 

akan menyebabkan angin berbelok atau dapat berhenti. Hal ini 

mengakibatkan energi kinetik angin berubah bentuk menjadi energi 

potensial berupa tekanan atau hisapan pada struktur. Besar tekanan 

atau hisapan yang diakibatkan oleh angin bergantung pada banyak 

faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kecepatan angin. 

d)  Beban Hujan 

Beban hujan adalah massa hujan yang diperkirakan akan 

membebani bangunan dalam jangka waktu tertentu. Beban hujan 

biasanya diambil dengan asumsi setebal 10-30 mm, dimana 

besarannya tergantung pada kelandaian konstruksi atap dan bahan 

penutup atap yang digunakan. 

e) Beban Gempa 

Beban gempa adalah beban yang diakibatkan oleh gelombang 

getaran tanah akibat pergerakan kulit bumi di tempat dan waktu 

tertentu. Beban gempa itu sendiri merupakan semua beban statik 

ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang 

menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu. Beban 

gempa nominal, yang nilainya ditentukan oleh 3 hal, yaitu oleh 

besarnya probabilitas beban itu dilampaui dalam kurun waktu tertentu, 

oleh tingkat daktilitas struktur yang mengalaminya dan oleh kekuatan 

lebih yang terkandung di dalam struktur tersebut. Menurut standar ini, 

peluang dilampauinya beban tersebut dalam kurun waktu umur 

gedung 50 tahun adalah 10 % dan gempa yang menyebabkannya 

disebut gempa rencana (dengan periode ulang 500 tahun), tingkat 

daktilitas struktur gedung dapat ditetapkan sesuai kebutuhan 

sedangkan faktor kuat lebih f1 untuk struktur gedung umum nilainya 

adalah 1,6. Dengan demikian, beban gempa nominal adalah beban 

akibat pengaruh gempa rencana yang menyebabkan terjadinya 

pelelehan pertama di dalam struktur gedung, kemudian direduksi 
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dengan faktor kuat lebih f1( SNI-1726-2002). Beban gempa akan 

bekerja pada bangunan dalam arah vertical maupun horizontal. Beban 

lateral gempa akan menjadi besar bila pusat gempa berada jauh dari 

bangunan, sedangkan beban vertikal menjadi besar bila pusat gempa 

berada dekat dengan yang bangunan mengalaminya. Secara makro, 

beban gempa yang bekerja pada bangunan ditentukan oleh kondisi 

geologi setempat, dimana enersi gempa ditentukan oleh hal ini. Untuk 

Indonesia, resiko kegempaan pada bangunan dibagi menjadi 6 wilayah 

yaitu zona 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dimana angka terkecil mempunyai 

intensitas kegempaan yang kecil. Secara mikro, kondisi tanah dimana 

bangunan berdiri mempengaruhi beban gempa yang bekerja, dimana 

tanah lunak akan memberikan yang lebih besar disbanding tanah 

keras. 

f) Beban Tekanan Air dan Tanah 

Beban tekanan air dan tanah adalah beban yang diterima 

komponen bangunan terutama bangunan bawah (sub structure), 

bangunan kelautan, bangunan air, dan ruang bawah tanah. Pada daerah 

dengan muka air yang tinggi, beban yang bekerja pada lantai maupun 

dinding sangat besar, terutama pada bagian basement bangunan. 

Untuk itu, konstruksi lantai dan dinding harus cukup kuat untuk 

menahan beban tekanan air tanah yang bekerja. 

3. Identifikasi Kerusakan pada Beton 

Sebelum memutuskan jenis perbaikan yang akan dilakukan pada 

beton yang rusak, identifikasi tipe dan penyebab kerusakan perlu diadakan 

terlebih dahulu. Kerusakan yang terjadi pada beton umumnya dapat 

dikelompokkan dalam: 

a) Retak (Cracks) 

Retak (cracks) adalah pecah pada beton dalam garis-garis yang 

relatif panjang dan sempit. Retak pada beton dapat ditimbulkan oleh 

berbagai hal, di antaranya adalah sebagai berikut: 

(1) Evaporasi air dalam campuran beton terjadi dengan cepat seperti 

pada keadaan cuaca yang panas, kering atau berangin. Retak 
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akibat keadaan ini disebut dengan plastic cracking. Retak yang 

terjadi bersifat acak dan lurus, dapat bersifat dangkal atau dalam 

dan biasanya terkonsentrasi pada bagian tengah elemen yang 

datar. 

(2) Bleeding yang berlebihan pada beton, perataan permukaan beton 

pada saat air akibat bleeding masih ada pada permukaan, atau 

proses curing yang tidak sempurna. Retak yang terjadi bersifat 

dangkal dan saling berhubungan pada seluruh permukaan suatu 

pelat. Retak yang seperti ini biasa disebut crazing. 

(3) Pergerakan struktur, sambungan yang tidak baik pada pertemuan 

kolom atau dinding dengan balok atau pelat, atau tanah dasar 

yang tidak stabil. Retak yang terjadi biasanya dalam atau lebar, 

dapat terjadi secara tunggal atau dalam kelompok. Retak 

semacam ini sering disebut random cracks. 

(4) Reaksi antara alkali dan agregat. Retak saling berhubungan satu 

sama lain, mulai terbentuk sekitar sepuluh tahun atau lebih setelah 

pengecoran dan selanjutnya secara progresif menjadi lebih dalam 

dan lebih lebar Retak dapat juga terjadi karena pembebanan pada 

struktur. Gambar 3.1 berikut ini akan memperlihatkan jenis-jenis 

retak akibat beberapa pembebanan. 
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Beban Terkonsentrasi 

     

Gambar 3.1 Jenis-jenis retak struktural akibat pembebanan (Mukahar, 2009). 

b) Voids 

Voids adalah lubang-lubang yang relatif dalam dan lebar pada 

beton. Voids pada beton sendiri dapat ditimbulkan olah beberapa 

sebab, di antaranya sebagai berikut: 

(1) Pemadatan dengan vibrasi yang dilakukan secara tidak baik 

karena jarak antar bekisting atau jarak antar tulangan terlalu 

sempit sehingga bagian mortar dari beton tidak dapat mengisi 

rongga-rongga di antara agregat kasar dengan baik. Voids yang 

terjadi adalah berupa lubang-lubang yang tidak teratur yang 

biasanya disebut sebagai honeycombing. 

(2) Kebocoran pada bekisting yang menyebabkan air atau pasta 

semen keluar. Hal ini dapat menjadi lebih parah apabila campuran 

mengandung terlalu banyak air. terlalu banyak pasta semen atau 

agregat yang bergradasi tidak baik. Keadaan seperti ini biasa 

disebut sebagai sand streaking. 

c) Scaling/spalling 

Scaling/spalling adalah kelupasan dangkal pada permukaan. 

Scaling/spalling ini dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab, di 

antaranya: 

(1) Eksposisi yang berulang-ulang terhadap pembekuan dan 

pencairan sehingga permukaan terkelupas. Keadaan ini biasa 

disebut sebagai scaling. 
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(2) Beban lalu-lintas atau melekatnya material pada permukaan 

bekisting sehingga permukaan beton terlepas dalam kepingan atau 

bongkah kecil. Keadaan ini biasanya disebut sebagai spalling. 

(3) Erosi secara gradual pada permukaan beton dimana partikel-

partikel sehalus debu yang dapat terdiri dari semen yang sangat 

halus atau aggregat yang sangat halus terlepas karena adanya 

abrasi misalnya pada saat lantai disapu. Erosi seperti ini sering 

disebut sebagai dusting. 

(4) Ekspansi agregat yang porous segera setelah pengecoran sampai 

satu tahun atau lebih sesudahnya tergantung dari permeabilitas 

beton dan ketidak stabilan volume agregat yang dipergunakan. 

Hal ini menimbulkan rongga pada beton yang disebut sebagai 

popouts. Popouts juga dapat disebabkan oleh adanya material 

organik di dalam campuran, kontaminasi yang reaktif atau korosi 

pada tulangan. 

d) Deflection 

Defleksi terjadi pada perletakan, pondasi, kolom, slab dan dinding 

yang secara visual terlihat sebagai lengkungan, lenturan atau 

perubahan bentuk. Defleksi terjadi karena overload, pengaruh korosi, 

ketidakcukupan pada konstruksi awal, beban gempa dan susut. 

Defleksi dengan pembentukan tegangan internal di dalam beton, 

menyebabkan spalling pada permukaan beton. 

e) Noda 

Noda yang timbul pada permukaan beton mengindikasikan 

adanya masalah seperti korosi atau reaksi kima yang merusak. Korosi 

yang terjadi pada tulangan melibatkan noda karat. Noda karena reaksi 

alkali-agregat biasanya terlihat sebagai bercak berwarna putih 

berpendar. Noda karena lembab biasanya menimbulkan beragam 

warna. 
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f) Erosi 

Perubahan suhu pada permukaan beton akibat cuaca atau aksi 

mekanis dapat menyebabkan hilangnya lapisan atas beton akibat 

kembang susut berulang kali. Penyebab lain diantaranya adalah: 

(1) Disintegrasi beton pada titik-titik dimana terdapat aliran air 

turbulen akibat pecahnya gelembung-gelembung pada air. Erosi 

seperti ini sering disebut sebagai water cavitation. 

(2) Erosi oleh air dimana abrasi oleh benda-benda padat yang 

tersuspensi dalam air terhadap permukaan beton mengakibatkan 

disintegrasi beton sepanjang alur aliran air. 

g) Korosi 

Tulangan yang ditempatkan terlalu dekat dengan permukaan 

beton atau yang terekspose karena spalling, erosi atau retak dapat 

mengalami korosi. Oksidasi pada baja karena adanya kelembaban 

yang memicu terjadinya karat. Lingkungan yang agresif seperti air 

laut akan semakin menambah memperparah kerusakan akibat korosi. 

Hilangnya permukaan lekat antara baja dan beton akibat korosi 

menyebabkan menurunnya kekuatan beton. 

D. Paduan Pemeriksaan Menurut Tatacara Perbaikan Kerusakan 

Bangunan Perumahan Rakyat Akibat Gempa Bumi (Pekerjaan Umum, 

2000) 

Secara umum bangunan gedung terdiri dari tiga komponen utama, yaitu; 

komponen non-struktur, komponen struktur dan komponen arsitektur. 

Kerusakan pada struktur bangunan disebabkan berbagai faktor. Kondisi 

tanah, misalnya, sangat mempengaruhi kerusakan pada bangunan. 

Karakteristik goncangan gempa akan dipengaruhi oleh jenis lapisan tanah 

yang mendukung bangunan. Faktor lain penyebab kerusakan struktur 

bangunan adalah kualitas bahan dan cara pengerjaan konstruksinya, 

kerusakan bangunan juga bisa disebabkan oleh faktor alam yaitu seperti 

bencana gempa bumi, tsunami tanah longsor, tanah bergerak dan lain 

sebagainya. Kerusakan bangunan juga terjadi akibat hal lain misalnya terjadi 
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kebakaran bangunan dan kerusakan yang diakibatkan oleh banjir.Kerusakan 

bangunan bisa dilihat pada Tabel 3.1. 

   Tabel 3.1 Jenis kerusakan bangunan (Hamdi, 2014) 

Skala Jenis Kerusakan Kerusakan yang terjadi Tindakan yang dianjurkan 

0 Tidak rusak Tidak ada yang rusak Tidak memerlukan tindakan 

I Non-Struktur 

rusak ringan 

Dinding retak halus, terdapat 

kerusakan diplesteran dinding 

Bangunan tidak perlu 

dikosongkan, hanya perlu 

perbaikan di beberapa 

kerusakan yang terjadi 

II Struktur rusak 

ringan 

Dinding retak kecil, plesteran 

rusak, plafon dan lisplank rusak, 

kemampuan struktur untuk 

memikul beban sedikit berkurang. 

Bangunan tidak perlu 

dikosongkan, perlu 

tindakan perbaikan struktur 

yang rusak. 

III Struktur rusak 

ringan 

Dinding rusak besar dan meluas, 

retakan juga terjadi didinding 

pemikul beban, kolom dan balok, 

kemampuan struktur untuk 

memikul beban berkurang. 

Bangunan harus 

dikosongkan, perlu 

tindakan perbaikan dan 

penguatan struktur sebelum 

dihuni kembali. 

IV Struktur rusak 

berat 

Dinding pemikul beban terbelah 

dab runtuh, kegagalan unsur-unsur 

pengikat berakibat pada terpisahnya 

komponen struktur untuk memikul 

beban berkurang 

Bangunan harus 

dikosongkan dan pertlu 

penguatan struktur 

bangunan sebelum dihuni. 

V Runtuh Sebagian atau seluruh bangunan 

runtuh 

Bersihkan lokasi dan perlu 

dibangun kembali. 

  

E. Paduan Teknis Rehabilitas Sekolah Aman Tahun 2011 (BNPB) 

Gerakan permukaan bumi atau gempa bumi sering sekali menyebabkan 

kerusakan berupa gedung, rumah sakit, rumah, bangunan sekolah, jembatan 

serta jalan. Gempa bumi juga dapat diikuti bencana lainnya seperti kebakaran, 

benda-benda langit jauh bahkan kebanjiran jika tanggul atau bendungan jebol. 

Oleh karena itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasion al 

Penanggulangan Bencana (BNPB), dilakukan penilaian risiko bencana untuk 

menentukan Kabupaten/Kota rawan bencana bagi bangunan sekolah untuk 

mendapatkan prioritas bagi rehabilitasi bangunan sekolah untuk menciptakan 

sekolah aman. Daerah yang ditentukan sebagai lokasi prioritas untuk sekolah 

aman khususnya untuk perbaikan sekolah dipertimbangkan dari beberapa 

variabel, yaitu :  Daerah risiko bencana akibat Gempa Bumi (earthquake 

risk), Gunung Api (volcano risk) dan Tsunami (tsunami risk) yang sudah ada 

dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) dan 

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB), dan 
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kondisi terkait dengan aspek pendidikan terutama jumlah kerusakan sekolah, 

jumlah penduduk sekolah dan indeks melek huruf.  

Kombinasi antara data risiko (yang dianggap sebagai variabel penyebab) 

dan kerentanan sekolah (dari data kondisi kependidikan) dipakai sebagai 

acuan penentuan daerah prioritas untuk diambil datanya lebih lengkap. Dalam 

hal ini prosesnya dilakukan berbasis peta (spasial) dengan menggunakan 

sarana Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil analisa tumpang tindih 

(overlay) dengan SIG memberikan daftar 60 Kabupaten/Kota prioritas dengan 

peringat risiko tertinggi, ditambah 10 Kabupaten/Kota yang pernah terkena 

bencana sebelumnya dan di rekomendasikan untuk mendapat prioritas 

rehabilitasi menuju sekolah aman. Daftar lengkap nama Kabupaten/Kota 

prioritas disajikan pada sub-lampiran A.  

Untuk sekolah-sekolah penerima DAK Pendidikan 2011 yang berlokasi 

di Kabupaten/Kota terlampir, diberikan prioritas alokasi untuk melakukan 

rehabilitasi bangunan sekolah, dengan syarat pelaksanaannya 

mempertimbangkan faktor kerentanan bangunan serta mengikuti standar 

teknis mitigasi   bencana sebagaimana diuraikan dalam Panduan ini.  

F. Paduan Pemeriksaan dari Teddy Boen yang berjudul “Kajian Cara 

Cepat Keamanan Bangunan Tembokan Sederhana Satu atau Dua Lantai 

yang Rusak akibat Gempa & Kajian Risiko Komponen Non-Struktur 

(Komponen Operasional & Fungsional)” 

Menurut Boen (2007) dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Cara Cepat 

Keamanan Bangunan Tembok Sederhana Satu atau Dua Lantai yang Rusak 

akibat Gempa dan Kajian Risiko Komponen Non-Struktur (Komponen 

Operasional dan Fungsional)” menjelaskan tentang tingkat kerusakan 

bangunan dibagi menjadi 4 bagian yaitu: 

T :  Tidak ada kerusakan berarti 

R : Ringan (kerusakan komponen struktur hanya memerlukan perbaikan 

kosmetik dan komponen non-struktur perlu dipulihkan) 

S :  Sedang (kerusakan struktur dapat diperbaiki) 

B : Berat (kerusakan sedemikian luasnya sehingga kalai akan diperbaiki, 

banyak yang harus dibongkar dan diganti) 
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Keterangan tingkat kerusakan pemeriksaan bangunan: 

1. Retak rambut pada beton (kurang dari 0,2 mm) atau retak tidak terlihat 

mengindikasikan kerusakan yang tidak berarti. 

2. Umumnya, retak pada komponen beton dengan lebar sampai dengan 2 mm 

tidak dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya (dan mengindikasikan 

kerusakan yang ringan). 

3. Retak pada komponen beton dengan lebar sampai dengan 5 mm 

mengindikasikan kerusakan yang sedang. 

4. Retak dalam komponen beton dengan lebar lebih besar dari 5 mm 

mengindikasikan kerusakan yang berat (dengan pengurangan kekuatan 

yang berarti). 

5. Tertekuknya tulangan pada komponen beton mengindikasikan terjadinya 

kerusakan yang berat, dengan tidak memperhatikan lebar retak beton. 

6. Retak-retak atau robohnya partisi tidak menyatakan kerusakan struktur 

yang berarti. 

Dengan nilai tingkat kerusakan komponen kesetaraannya bisa di 

bandingkan dengan nilai T (Tidak) Tidak ada kerusakan: 100, R (Ringan) 

Kerusakan sedikit: 80, S (Sedang) Kerusakan sedang: 60, B (Berat) 

Kerusakan banyak: 40.  

1. Komponen Vertikal 

Komponen vertikal menjelaskan tentang perhitungan kerusakan 

bangunan struktur yang berdiri secara vertikal seperti, kolom, Sambungan 

Balok-Kolom, Dinding retak diagon al, Dinding retak dibatas kolom dan 

dinding, Dinding Roboh, Dinding Partisi. Dalam perhitungan kerusakan 

tersebut didapat rumus: 

a. Tidak Ada Kerusakan (T: 100) 

Nilai (jumlah×100) = (b) ×100……….(3.1) 

Ketetangan: 

(b)  : Jumlah komponen yang ada 

100 : Nilai Perbandingan tingkat kerusakan 

b. Kerusakan Sedikit/ Ringan (R: 80) 

Nilai (jumlah×80) = (d) × 80…………(3.2) 
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Ketetangan: 

(d)  : Jumlah komponen yang ada 

80  : Nilai Perbandingan tingkat kerusakan 

c. Kerusakan Sedang (S: 60) 

Nilai (jumlah×60) = (f) ×60…………..(3.3) 

Ketetangan: 

(f)  : Jumlah komponen yang ada 

60  : Nilai Perbandingan tingkat kerusakan 

d. Kerusakan Berat (B: 40) 

Nilai (jumlah×40) = (h) ×40………….(3.4) 

Ketetangan: 

(h)  : Jumlah komponen yang ada 

40  : Nilai Perbandingan tingkat kerusakan 

e. Jumlah Total (T,R,S,B) 

Jumlah Total : (b)+(d)+(f)+(h)……….(3.5) 

f. Nilai Total (T,R,S,B) 

Nilai Total : (c)+(e)+(g)+(i)…………..(3.6) 

g. Nilai Rata-rata 

Nilai Rata-rata : 
𝑘

𝑗
 ……………………(3.7) 

Tingkat kerentanan komponen vertikal masuk dalam perhitungan 

risiko bahaya bencana gempa bumi, tingkat kerentanan risiko 

dirumuskan sebagai berikut: 

Risiko = (Total Nilai Rata-rata/ N)….(3.8) 

Keterangan : 

N  = didapat jika tidak ada dinding roboh da dinding partisi maka N= 

4, jika ada dinding partisi, tapi tidak rusak, N= 6, jika semua 

komponen vertikal ada, maka N= 6. 

Nilai = T: 100, R: 80-100, S: 60-79, B: < 60 
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Tabel 3.2 Formulir pemeriksaan komponen vertikal (“Kajian Cara Cepat 

Keamanan Bangunan Tembok Sederhana Satu atau Dua Lantai yang Rusak 

akibat Gempa dan Kajian Risiko Komponen Non-Struktur (Komponen 

Operasional dan Fungsional)” 
 

 

 

2. Komponen Horizontal 

Komponen Horizontal menjelaskan tentang kerusakan komponen struktur 

horizontal seperti Balok, Pelat dan Rangka Atap, dalam perhitungan 

komponen kerusakan secara horizontal adalah sebagai berikut: 

a. Tidak Ada Kerusakan (T: 100) 

Nilai (jumlah×100) = (b) ×100……….(3.9) 

Ketetangan: 

(b)   : Jumlah komponen yang ada 

100  : Nilai Perbandingan tingkat kerusakan 

b. Kerusakan Sedikit/ Ringan (R: 80) 

Nilai (jumlah×80) = (d) ×80………….(3.10) 

Ketetangan: 

(d)  : Jumlah komponen yang ada 

80  : Nilai Perbandingan tingkat kerusakan 

c. Kerusakan Sedang (S: 60) 

Nilai (jumlah×60) = (f) ×60…………..(3.11) 
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Ketetangan: 

(f)   : Jumlah komponen yang ada 

60  : Nilai Perbandingan tingkat kerusakan 

d. Kerusakan Berat (B: 40) 

Nilai (jumlah×40) = (h) ×40………….(3.12) 

Ketetangan: 

(h)   : Jumlah komponen yang ada 

40  : Nilai Perbandingan tingkat kerusakan 

e. Jumlah Total (T,R,S,B) 

Jumlah Total : (b)+(d)+(f)+(h)………..(3.13) 

f. Nilai Total (T,R,S,B) 

Nilai Total : (c)+(e)+(g)+(i)…………...(3.14) 

g. Nilai Rata-rata 

Nilai Rata-rata : 
𝑘

𝑗
 …………………….(3.15) 

Tingkat kerentanan komponen horizontal masuk dalam perhitungan risiko 

bahaya bencana gempa bumi, tingkat kerentanan risiko dirumuskan sebagai 

berikut: 

Risiko = (Total Nilai Rata-rata/ N)…...(3.16) 

N = didapat dari semisal bangunan satu lantai dengan balok dan 

rangka kuda-kuda kayu, maka N= 2 

Nilai  = T: 100, R: 80-100, S: 60-79, B: < 60 

 

Tabel 3.3 Formulir pemeriksaan komponen horizontal 
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Tabel 3.4 Formulir pemeriksaan komponen pondasi 

 

G. Pemeriksaan menurut FEMA 154 

1. Rapid Visual Screening (RVS) 

Rapid Visual Screening (RVS) adalah metode identifikasi suatu 

bangunan secara cepat tanpa harus menganalisa bangunan dengan 

menggunakan software. Untuk mengidentifikasi tingkat risiko suatu 

bangunan terhadap ancaman gempa bumi, bisa dilakukan Rapid Visual 

Screening (RVS) pada permulaannya. Kemudian hasil dari RVS bisa 

menentukan apakah gedung yang di evaluasi tersebut berisiko atau tidak. 

Namun, RVS hanya dirancang untuk dilakukan dari luar bangunan, 

pemeriksaan bagian dalam tidak selalu memungkin, rincian yang 

berbahaya tidak akan selalu terlihat, dan seismik bangunan yang 

berbahaya tidak dapat diidentifikasi. Evaluasi gedung terhadap risiko 

gempa dapat dilakukan dengan 2 tahap: 

a) Rapid Visual Screening (FEMA 154). Apabila nilai yang didapat 

adalah lebih dari 2, maka gedung dinyatakan aman/tidak beresiko dan 

tidak perlu dilakukan cek lebih lanjut terhadap resiko gempa. 

b) Apabila Rapid Visual Screening (FEMA 154), ternyata menunjukkan 

score ≤ 2, maka bangunan dinyatakan beresiko dan perlu dilakukan 

Evaluasi lebih rinci (FEMA 310, FEMA 356). 

2. FEMA 154 

Untuk mengetahui kerentanan suatu bangunan perlu dilakukan 

evaluasi kerentanan bangunan, salah satu metode yang bisa digunakan 

adalah metode dari FEMA 154. Hasil dari evaluasi kerentanan tersebut 

akan dijadikan pedoman dalam melakukan tindakan berikutnya sebagai 

langkah Risk Reduction terhadap ancaman gempa. Apabila hasil dari 
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evaluasi menunjukkan bahwa bangunan belum memenuhi persyaratan, 

maka biasanya dilakukan tindakan berikutnya yaitu diruntuhkan atau 

diperkuat dengan metode retrofitting, bracing, dan lain-lain sebagainya 

(FEMA 172, FEMA 356).  

Adapun beberapa komponen yang akan menjadi bahan evaluasi 

pada FEMA 154 adalah sebagai berikut :  

a)  Seismisitas Lokasi 

Seismicity Region terbagi menjadi tiga, yaitu Low, 

Medium dan High. Untuk menentukannya, diperlukan Nilai Spectral 

Acceleration lokasi pada periode 0,2 dan 1 detik. Untuk wilayah 

Indonesia terdapat data SA periode 0,2 dan 1 detik pada SNI 03-1726-

2002, atau bisa dibuat spektrum respon dari data PGA (Peak Ground 

Acceleration). 

Nilai SA 0,2 dan SA 1 detik tersebut kemudian dikalikan 2/3, dan 

hasilnya diplot ke tabel berikut: 

Tabel 3.5 Seismik lokal (FEMA 154,2002). 

Seismik lokal 
Kecepatan Respon Spektral, SA 

(periode pendek atau 0,2 detik) 

Kecepatan Respon 

Spektral, SA (periode 

panjang atau 1 detik) 

Rendah (Low) 
Kurang dari 0,167 g (arah 

horizontal) 

Kurang dari 0,067 g 

(arah horizontal) 

Moderate 

Lebih besar dari atau sama 

dengan 0.167 g tetapi kurang dari 

0.500 g (arah horisontal) 

Lebih besar dari atau 

sama dengan 0.067 g 

tetapi kurang dari 

0.200 g (arah 

horisontal) 

Tinggi (High) 
Lebih besar dari atau sama 

dengan 0.500 g (arah horisontal) 

Lebih besar dari atau 

sama dengan 0.200 g 

(arah horisontal) 
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Selanjutnya bisa dipilih formulir evaluasi sesuai seismicity region. 

 

Gambar 3.2  Contoh RVS data collection form (FEMA 154,2002) 

 

b)  Jumlah Populasi 

Jumlah populasi diperlukan untuk menentukan Occupancy Soil, 

yang nilainya akan disesuaikan dengan jenis/fungsi bangunan. 

(1) Bangunan umum, Occupancy load sebesar 10 sq.ft/orang, 

(2) bangunan komersial,  Occupancy load 50-200 sq.ft/orang, 

(3) bangunan pelayanan darurat,  Occupancy load 100 sq.ft/orang, 

(4) bangunan pemerintah, Occupancy load100-200 sq.ft/orang, 

(5) bangunan bersejarah, tergantung jenis bangunan disekitarnya 

(6) bangunan Industri, Occupancy load 200 sq.ft / orang, 

kecuali warehouse 500.sq.ft/orang. 

(7) bangunan perkantoran Occupancy load 100-200 sq.ft/orang 

(8) bangunan permukiman Occupancy load 100-300 sq.ft/orang 

(9) bangunan sekolah Occupancy load 50-100 sq.ft/orang. 

c)  Jenis/Tipe Tanah 

Tipe tanah dibedakan menjadi 6: A (Hard Rock), B (Avg.Rock), C 

(Dense Soil), D (Stiff Soil), E (Soft Soil), F(Poor Soil). Untuk 

mengetahui Tipe tanah ini diperlukan data penyelidikan tanah seperti 

SPT, CPT dll. Tetapi apabila data tersebut sulit didapatkan maka bisa 

diambil asumsi tipe tanah E, sedangkan untuk bangunan 1-2 lantai 

http://blog.umy.ac.id/restufaizah/files/2012/08/Picture8.png
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atau ketinggian dari tanah ke atap kurang dari 25 feet, bisa diambil 

asumsi Tipe tanah D. 

d)  Elemen struktural yang berbahaya jatuh (falling Hazard) 

Falling Hazard bisa berupa cerobong asap, dinding-dinding 

pembatas yang mudah jatuh, hiasan-hiasan yang berat dan terletak di 

atas, dsb. 

e) Jenis/Tipe Bangunan 

Ada 15 tipe bangunan: 

(1) Perumahan dan bangunan komersial dengan rangka dari 

kayu lebih kecil dari atau sama dengan 5,000 meter persegi 

(W1).  

(2) Bangunan  rangka dari kayu lebih besar dari 5,000 meter 

persegi (W2).  

(3)   Bangunan rangka baja tahan gempa (S1).  

(4)   Bangunan  rangka baja terikat (S2).  

(5)   Bangunan dengan logam ringan (S3).  

(6)   Bangunan rangka baja dengan tembok yang dicor (S4).  

(7) Bangunan rangka baja dengan tembok batu bata (S5).  

(8)   Bangunan rangka beton tahan gempa (C1).  

(9)   Banguan rangka beton dinding geser (C2).  

(10) Banguan rangka beton dengan tembok batu bata (C3).  

(11) Bangunan tembok yang sudah dibuat sebelumnya (PC1). 

(12) Bangunan kerangka beton yang sudah di buat pabrik (PC2). 

(13) Bangunan rangka tembok batu bata rangka besi dengan 

lantai yang fleksibel dan atap rongga (RM1). 

(14) Bangunan rangka tembok batu bata rangka besi dengan 

lantai yang kaku dan atap rongga (RM2). 

(15) Bangunan tembok batu bata tampa rangka (URM). 

f) Jumlah Lantai 

Jumlah lantai diukur dari bagian bangunan paling bawah yang 

menyentuh tanah hingga atap. 

 



51 
 

g) Bangunan vertikal tidak teratur (Vertical Irregularity) 

Vertical Irregularity adalah kenampakan secara vertikal yang 

tidak reguler, seperti adanya setbacks, Hillside dan soft story. 

 

 Gambar 3.3 Bentuk bangunan Vertical Irregularity (FEMA 154, 2002) 

 

Gambar 3.4 Bentuk bangunan Vertical Irregularity (FEMA 154, 2002) 

 

h) Bentuk denah (Plan Irregularity) 

Plan Irregularity yaitu bentuk denah yang tidak reguler (tidak 

simetris seperti gambar berikut: 

 

Gambar 3.5 Bentuk Plan irregularity (FEMA 154, 2002) 

http://blog.umy.ac.id/restufaizah/files/2012/08/Picture10.png
http://blog.umy.ac.id/restufaizah/files/2012/08/Picture111.png
http://blog.umy.ac.id/restufaizah/files/2012/08/Picture121.png
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i) Peraturan/kode  yang digunakan saat membangun. 

Peraturan/kode bisa diketahui dengan melihat tahun bangunan itu 

didirikan. Untuk kode yang berlaku di Indonesia, disebut Pre-code 

apabila dibangun sebelum tahun 1971 (PBI 1971),  dan disebut Post-

Benchmark apabila dibangun setelah tahun 1992 (SNI 1992). 

3. SCORE 

Dari beberapa kriteria di atas, dapat ditentukan score bangunan 

tersebut, dengan jalan melingkari score pada building type yang cocok 

dengan bangunan yang dievaluasi. Kemudian seluruh score tersebut 

dijumlahkan dan diperoleh Final Score (S). Apabila S<=2 maka 

bangunan dinyatakan berisiko terhadap ancaman gempa, dan perlu 

dilakukan evaluasi lebih detil. 

Contoh hasil Rapid Visual Screening: 

 

Gambar 3.6 Contoh RVS data collection form (high seismicity) (FEMA 154) 

http://blog.umy.ac.id/restufaizah/files/2012/08/Picture13.png

