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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Gempa Bumi 

1. Pengertian Gempa Bumi 

Menurut Pujianto, (2007) gempa bumi merupakan salah satu fenomena 

alam yang dapat disebabkan oleh buatan/akibat kegiatan manusia maupun 

akibat peristiwa alam. Akibat dari kedua tersebut tanah menjadi bergetar 

sebagai efek dari menjalarnya gelombang energi yang memancar dari pusat 

gempa/fokus. Energi yang memancar dari fokus adalah akibat dari peristiwa 

mekanik (tumbukan, gesekan, tarikan) ataupun peristiwa khemis (ledakan 

akibat peristiwa reaksi kimia), energi yang terjadi akibat peristiwa-peristiwa 

tersebut menyebar kesegala arah pada media tanah.  

2. Sumber Energi Gempa 

Menurut Pujianto, (2007) menjelaskan tentang sumber gempa antara 

lain sebagai berikut: 

a. Pergerakan Lempeng Tektonik (Tectonic Movement) 

Tectonic movement adalah gerakan plat tektonik dunia yang akan 

mengakibatkan dua plat tektonik saling bertubrukan , saling menggeser, 

saling tarik dan kombinasi diantaranya. Gempa seperti ini disebut dengan 

Tectonic Earthquakes. Dua pelat yang saling membentur, menggeser, 

menarik yang akan mengakibatkan terjadinya akumulasi energi, sedangkan 

gerakan pelat tektonik disebabkan oleh adanya driving force atau gerakan 

magma panas yang membentuk suatu siklus yang disebut conective flow. 

b. Sumber Panas bumi 

1) Tumbukan antar material pada rotasi Nebula (awan, gas, hidrogen, 

helium, debu, dan material-material lainnya) 

2) Proses memadatnya/menyusutnya bumi karena adanya gaya gravitasi, 

sebagaimana diketahui bahwa tekanan batuan akibat gaya gravitasi 

akan menimbulkan panas. 

3) Reaksi kimia akibat disintegrasi zat-zat radioactive seperti uranium dan 

thorium yang ada didalam bumi. Reaksi kimia atas zat-zat radioactive 
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tersebut telah berlangsung milyaran tahun sehingga mengakibatkan 

akumulasi panas. 

c. Material Bumi 

Material bumi yang besar biasanya cenderung tenggelam dalam inti bumi 

dan menyimpan panas yang besar, akibat dari kejadian tersebut adalah 

adanya panas yang akan menimbulkan gerakan.  

d. Aktifitas meletusnya Gunung Berapi (Volcanic Eruption) 

Letusan gunung berapi juga dapat mengakibatkan gempa bumi, 

sebagaimana jika pada kedalam lebih dari 250 km suhu batuan sudah 

mencapai 1400° C, maka pada suhu tersebut batuan akan meleleh yang 

akan terjadi lapisan astherosphere dan lithospher relatif lemah yang 

memungkinkan adanya retakan-retakan atau pecahan-pecahan pada daerah 

tersebut, peristiwa tersebut magma dapat muncul keatas membuat daerah 

retakan-retakan menjadi ikut leleh dan bercampur dengan magma yang 

akhirnya mencapai permukaan tanah dan terjadilah lava, aktifitas naiknya 

atau munculnya magma kepermukaan secara lambat dan cepat ataupun 

dinamik fluktuatif itulah yang akan mengakibatkan getaran tanah sebagai 

volcanic earthquake atau gempa vulkanik. 

3. Karateristik Gempa Bumi 

Berbagai Karakteristik gempa bumi yang biasa terjadi ketika adanya 

bencana gempa bumi ini menyebabkan timbulnya sifat dan kebiasaan yang 

terjadi, berikut adalah karakteristik gempa bumi adalah sebagai berikut: 

a. Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat atau bisa dihitung dengan 

satuan detik. 

b. Lokasi kejadian tertentu atau random tidak mengenal tempat kejadian, dan 

biasanya terjadi diwilayah patahan dan juga jalur sesar tanah. 

c. Akibatnya gempa bumi yang berlangsung akan menimbulkan bencana 

alam. 

d. Gempa bumi berpotensi terulang lagi atau biasa disebut kala ulang dalam 

gempa bumi yang menunjukan rentang waktu antara satu gempa dengan 

gempa berikutnya yang memiliki skala yang sama. 
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e. Bencana gempa bumi sampai sekarang belum bisa diprediksi kapan dan 

dimana akan terjadi gempa bumi. 

f. Bencana gempa bumi tidak dapat dicegah, namun bencana yang timbul  

akibat gempa bumi dapat dikurangi. 

4. Parameter Dasar Gempa Bumi 

Beberapa parameter dasar gempa bumi adalah sebagai berikut: 

a. Hypocenter, adalah pusat terjadinya gempa atau pergeseran lempeng atau 

tanah di dalam bumi 

b. Epicenter, adalah pusat titik yang ditujukan tepat berada di atas hypocenter 

pada permukaan bumi.  

c. Bedrock, adalah tanah keras tempat mulai bekerjanya gaya gempa.  

d. Ground acceleration, adalah percepatan pada lapisan permukaan bumi 

akibat gempa bumi. 

e. Amplification factor, adalah faktor pembesaran percepatan gempa yang 

terjadi pada permukaan tanah akibat jenis tanah tertentu. 

f. Skala gempa, adalah suatu ukuran kekuatan gempa yang dapat diukur 

dengan secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran kekuatan gempa 

secara kuantitatif dilakukan pengukuran dengan skala Richter yang 

umumnya dikenal sebagai pengukuran magnitudo gempa bumi. 

5. Kerugian Akibat Terjadinya Gempa 

Pada umumnya kerusakan akibat gempa adalah sebagai berikut: 

1. Hilangnya nyawa seseorang dan kecacatan. 

2. Kerusakan alam dan bangunan struktur yang terdampak gempa bumi. 

3. Kerugian secara finansial yang biasanya tidak sedikit. 

Dari beberapa kerugian akibat gempa bumi, perlu adanya indikasi dan 

konklusi agar meminimalisir banyaknya korban dari bencana gempa bumi. 

Adanya perencanaan struktur adalah untuk mengurangi dampak dari 

keruntuhan struktur dan dampak dari gempa bumi yang besar seperti kerusakan 

struktur, kebakaran struktur, dan kehilangan konstruksi. Untuk mengetahui 

ukuran gempa bumi dijelasin dalam skala MMI (Modified Mercalli Intensity), 

menurut BMKG Skala MMI adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa 

bumi. Satuan ini diciptakan oleh seorang vulkanologis dari Italia yang bernama 
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Giuseppe Mercalli pada tahun 1902. Skala Mercalli terbagi menjadi 12 pecahan 

berdasarkan informasi dari orang-orang yang selamat dari gempa tersebut dan 

juga dengan melihat serta membandingkan tingkat kerusakan akibat gempa 

bumi tersebut. Oleh itu skala Mercalli adalah sangat subjektif dan kurang tepat 

dibanding dengan perhitungan magnitudo gempa yang lain. Oleh karena itu, 

saat ini penggunaan Skala Richter lebih luas digunakan untuk untuk mengukur 

kekuatan gempa bumi. Tetapi skala Mercalli yang dimodifikasi, pada tahun 

1931 oleh ahli seismologi Harry Wood dan Frank Neumann masih sering 

digunakan terutama apabila tidak terdapat peralatan seismometer yang dapat 

mengukur kekuatan gempa bumi di tempat kejadian. Dalam mengukur gempa 

diatur dalam Tabel 3.1  

Tabel 3.1 Skala intensitas gempa bumi (BMKG, 2016) 

Skala MMI Keterangan 

I Tidak dirasakan getarannya kecuali dalam keadaan khusus beberapa 

orang bisa merasakannya. 

II Bisa dirasakan getarannya oleh beberapa orang saja, ditunjukan dgn 

benda-benda sekitar yang digantung bergerak atau goyang. 

III Bisa dirasakan getarannya didalam rumah seakan-akan ada kendaraan 

besar lewat. 

IV Jika terjadi disiang hari bisa dirasakan getarannya didalam rumah oleh 

banyak orang, pada saat diluar beberapa orang akan merasakan 

getarannya, ditandai oleh perabotan rumah seperti guci pecah, pintu dan 

jendela berbunyi decitan, dan dinding juga berbunyi. 

V Bisa dirasakan getarannya oleh hampir semua penduduk, getaran tersebut 

bisa membuat guci pecah, perabotan rumah berjatuhan, tiang-tiang listrik 

bergoyang dan membangunkan orang. 

VI Bisa dirasakan getarannya oleh semua penduduk baik dirumah ataupun 

diluar ruangan, penduduk berlari keluar, dinding rusak ringan. 

VII Bisa dirasakan getarannya oleh semua penduduk, tiap penduduk berlari 

keluar rumah, dinding rusak sedang pada rumah, jika kontruksi bangunan 

tidak baik akan roboh bahkan hancur. 

VIII Jika bangunan dengan konstruksi yang kuat kerusakan yang terjadi ringan 

jika konstruksi bangunan kurang baik maka bangunan maka terjadi retak-

retak, dinding roboh dan menyebabkan air menjadi keruh. 

IX Jika bangunan dengan konstruksi yang kuat kerusakan yang terjadi ringan 

jika konstruksi bangunan kurang baik maka bangunan maka terjadi retak-

retak, dinding roboh dan menyebabkan air menjadi keruh. Monumen-

monumen roboh, bisa dirasakan orang yang naik kendaraan. 

X Rumah roboh, tetapi masih banyak yang berdiri, kerangka rel kereta api 

melengkung, terjadi tanah longsor didaerah sungai-sungai atau ditanah 

yang curam. 
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Tabel 3.2 Skala intensitas gempa bumi (BMKG, 2016) (Lanjutan) 

Skala MMI Keterangan 

XI Rumah roboh dan sedikit yang berdiri hanya bangunan yang tahan gempa, 

rel melengkung, jembatan bisa roboh atau rusak. 

XII Jenis banguna hancur rata, gelombang tsunami kedaratan, barang-barang 

akan terlempar, langit gelap. 

 

6. Kerusakan Struktur Akibat Gempa 

Pada saat terjadi gempa bumi banyak sekali korban meninggal dunia, 

kehilangan harta, traumatik dan berbagai kerugian lainnya, namun peristiwa 

gempa bumi yang terjadi bukanlah penyebab dari hilangnya korban tersebut, 

melainkan akibat kegagalan struktur atau tidak kuatnya bangunan untuk 

menopang beban gempa yang diakibatkan oleh gempa bumi, kegagalan struktur 

ini yang menyebabkan timbulnya banyak korban, dari beragam kerusakan yang 

terjadi akibat gempa bumi masyarakat harus mengetahui hal-hal apa saja yang 

menjadi prioritas rehabilitas bangunan setelah terjadi gempa bumi, namun 

kerusakan bangunan terhadap gempa bumi tergantung dari skala gempa tersebut, 

dari riwayat gempa bumi yang terjadi di Indonesia banyak sekali kerusakan yang 

ditimbulkan antara lain adalah sebagai berikut: 

a) Kerusakan bangunan bawah atau soft story, biasanya terjadi pada bangunan 

lebih dari satu, lunaknya bangunan dibagian bawah menyebabkan bangunan 

langsung roboh atau bisa dikatakan bangunan lantai bawah lebih getas dari 

pada bangunan atasnya yang lebih kaku, banyak peristiwa gempa bumi yang 

terjadi kerusakan bangunan atas baik-baik saja, akan tetapi bangunan bawah 

rata dengan tanah, namun ada juga kerusakan soft story pada bagian tengah 

bangunan dan bagian lantai tiga tetap kaku atau kokoh.  

b) Detail bangunan yang kurang tepat, banyak bangunan berlantai lebih dari 

satu tidak memahami sejarah terjadinya gempa bumi, misalkan kolom yang 

didesign tidak boleh hancur terlebih dahulu dibandingkan dengan bangunan 

no-struktur, namun banyak keruntuhan terjadi akibat kolom yang tidak bisa 

menahan beban terlebih dahulu, seperti yang dikatakan dalam SNI Beton 

2002 yang menyebutkan bahwa diameter minimum suatu tulangan kolom 

sengkang bangunan adalah 10 mm, tulangan tersebut haruslah ulir, walaupun 

diperboleh polos alangkah baiknya digunakan tulangan ulir. 
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c) Kerusakan bangunan non-struktur, biasanya dinding bangunan yang roboh 

karena tidak terikat dengan baik. Ikatan dinding bata ke kolom beton atau 

bangunan beton tidak kuat sehingga bata tidak bisa menahan beban gempa. 

d) Kerusakan selanjutnya adalah mutu beton yang kurang pas, dari beberapa 

kejadian gempa bumi ada beberapa bangunan yang tulangan utama, tulangan 

sengkang masih terlihat masih dalam kondisi baik, namun beton hancur 

lebur. Hal ini dilihat dari kualitas mutu beton yang kurang baik atau jelek. 

 

B. Fema 154 Rapid Visual Screening (RVS) 

Menurut FEMA 154 (2002) mengartikan 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: 

1. 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 

2. Apabila Rapid Visual Screening (FEMA 154), ternyata menunjukkan score 

<=2, maka bangunan dinyatakan beresiko dan perlu dilakukan Evaluasi lebih 

rinci (FEMA 310, FEMA 356) 

Kerusakan bangunan berdasarkan formulir dari FEMA terdiri dari beberapa 

penilaian dasar, seperti verifikasi dan memperbarui informasi indentifikasi 

bangunan, sketsa bangunan dan elevasi, menentukan tipe tanah tempat bangunan 

berdiri, menentukan dan dokumentasi pengguna bangunan, indentifikasi potensi 

bahaya bangunan, identifikasi Lateral-Load-Resisting System dan dokumentasi  

mengenai nilai dasar struktural yang berhubungan (FEMA 154, 2002). Dalam 
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mengetahui kerentanan pada bangunan harus dilakukan evaluasi dalam suatu 

gedung atau bangunan, salah satu yang direkomendasikan dalam melakukan 

evaluasi kerentanan bangunan adalah dengan metode dari FEMA 154. Hasil yang 

didapat dari evaluasi akan menjadi pedoman selanjutnya untuk mengetahui 

seberapa bahayanya kerentanan bangunan terhadap bencana gempa bumi, jika hasil 

evaluasi aman maka tidak perlu dilanjutkan penanganan selanjutnya, jika dari hasil 

evaluasi menunjukan bahwa bangunan rentan terhadap gempa maka akan dilakukan 

tindakan evaluasi berikutnya yaitu dengan cara retrofing, brancing dan bahkan 

diruntuhkan, langkah yang harus dilakukan yaitu dengan menggunakan metode dari 

FEMA 172, FEMA 310 dan FEMA 356. 

Adapun komponen yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi bangunan 

pada FEMA 154 adalah sebagai berikut: 

1. Seismisitas Lokasi (Seismicity Region) 

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. Selanjutnya bisa dipilih formulir evaluasi sesuai seismicity region. Untuk 

nilai Spektrum Respon bisa juga ditentukan dalam SNI 176-2012 berikut 

menentukan Spektral Respon (SR) 2012 adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan wilayah gempa dapat dilihat dari peta SNI 176-2012 atau 

melalui web yang bisa diakses di http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/desain_ 

spektra_indonesia_2011/ dan tentukan nilai  

b. Tentukan formulir pemeriksaan setelah didapat hasil perhitungan respon 

spektrum yang telah dihitung sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/desain_%20spektra_indonesia_2011/
http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/desain_%20spektra_indonesia_2011/
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Tabel 3.3 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) 

Catatan : g = kecepatan gravitasi 

 

2. Jumlah Populasi 

Jumlah populasi adalah jumlah penghuni yang berada didalam sebuah 

bangunan atau gedung jumlah tersebut  diperlukan untuk menentukan 

Occupancy Soil (penghuni bangunan), yang nilainya akan dikomparasikan 

dengan jenis/fungsi bangunan, jumlah populasi dibagi menjadi beberapa jenis 

antara lain sebagai berikut: 

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

b) Bangunan komersial, Occupancy load 50-200 sq.ft/orang. 

c) Bangunan pelayanan darurat,  Occupancy load 100 sq.ft/orang. 

d) Bangunan pemerintah, Occupancy load 100-200 sq.ft/orang, 

e) Bangunan bersejarah, tergantung jenis bangunan disekitarnya,  

f) Bangunan Industri, Occupancy load  200 sq.ft/orang, kecuali warehouse 500 

sq.ft/orang.  

g) Bangunan perkantoran Occupancy load 100-200sq.ft/orang. 

h) Bangunan permukiman Occupancy load 100-300 sq.ft/orang. 

i) Bangunan sekolah Occupancy load 50-100 sq.ft/orang.  

3. Jenis/Tipe Tanah 

Parameter jenis atau tipe tanah dalam formulir RVS terdapat 6 tipe jenis 

atau tipe yaitu antara lain sebagai berikut: 

a. A-Tanah Keras (Hard Rock), kecepatan rambatan gelombang geser vs> 5000 

ft/sec 
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b. B-Bebatuan (Average Rock), nilai vs antara 2500 sampai 5000 ft/sec 

c. C-Tanah Padat (Dense Soil), nilai vs antara 1200 sampai 2500 ft/sec, atau 

standar jumlah pukulan N> 50, atau kekuatan geser undrained su> 2000 psf 

d. D- Tanah Kaku (Stiff Soil), nilai vs antara 600 sampai 1200 ft/sec, atau 

standar perhitungan pukulan N antara 15 dan 50, atau kekuatan geser 

undrained, su antara 1000 sampai 2000 psf 

e. E-Tanah Lunak (Soft Soil), Lebih dari 100 ft dari tanah lunak dengan indeks 

plastisitas PI> 20, kadar air w> 40%, dan su <500 psf; atau tanah dengan vs 

≤ 600 ft/sec 

f. F-Tanah Jelek (Poor Soil).  

Untuk mengetahui tipe tanah ini diperlukan data penyelidikan tanah 

seperti SPT atau CPT. Tetapi jika data penyelidikan tanah sulit didapatkan maka 

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

ketinggian dari tanah ke atap kurang dari 25 ft, bisa diambil asumsi tipe tanah 

D. 

4. 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, dan sebagainya. 

5. Jenis/Tipe Bangunan 

Ada 15 tipe bangunan:  

a. Perumahan dan bangunan komersial dengan rangka dari kayu lebih kecil dari 

atau sama dengan 5,000 meter persegi (W1).  

b. Bangunan  rangka dari kayu lebih besar dari 5,000 meter persegi (W2).  

c. Bangunan rangka baja tahan gempa (S1).  

d. Bangunan  rangka baja terikat (S2).  

e. Bangunan dengan logam ringan (S3).  

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

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

h. Bangunan rangka beton tahan gempa (C1).  

i. Banguan rangka beton dinding geser (C2).  

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

k. Bangunan tembok yang sudah dibuat sebelumnya (PC1). 
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l. Bangunan kerangka beton yang sudah di buat pabrik (PC2). 

m. Bangunan rangka tembok batu bata rangka besi dengan lantai yang fleksibel 

dan atap rongga (RM1). 

n. Bangunan rangka tembok batu bata rangka besi dengan lantai yang kaku dan 

atap rongga (RM2). 

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

6. Jumlah Lantai 

Jumlah lantai diukur dari bagian bangunan paling bawah yang menyentuh 

tanah hingga atap. 

7. Vertical Irregularity 

Vertical Irregularity adalah kenampakan secara vertikal yang tidak reguler, 

seperti adanya setbacks, hillside, dan soft story. 

 

Gambar 3.1 Bentuk bangunan Vertical Irregularity (FEMA 154, 2002) 

8. Plan Irregularity  

Plan Irregularity yaitu bentuk denah yang tidak reguler. 

 

Gambar 3.2 Bentuk Plan irregularity (FEMA 154, 2002) 
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C. Pemeriksaan Bangunan Menurut World Seismic Safety Initiative 

(Pemeriksaan bangunan pasca gempa) 

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) 

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.  
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1. Komponen Vertikal 

Komponen vertikal menjelaskan tentang perhitungan kerusakan bangunan 

struktur yang berdiri secara vertikal seperti, kolom, Sambungan Balok-Kolom, 

Dinding retak diagonal, 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 

 

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 
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Tingkat kerentanan komponen vertikal masuk dalam perhitungan risiko 

bahaya bencana gempa bumi, tingkat kerentanan risiko dirumuskan sebagai 

berikut: 

Risiko = (Total Nilai Rata-rata/ N) 

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 

Tabel 3.4 Formulir pemeriksaan komponen vertikal (Boen, 2007) 

 

 

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 ...................... 3.8 

Ketetangan: 

(b)   : Jumlah komponen yang ada 

100  : Nilai Perbandingan tingkat kerusakan 

b. Kerusakan Sedikit/ Ringan (R: 80) 

                                  Nilai (jumlah×80) = (d) ×80 .......................... 3.9 



28 

 

Ketetangan: 

(d)  : Jumlah komponen yang ada 

80  : Nilai Perbandingan tingkat kerusakan 

c. Kerusakan Sedang (S: 60) 

                                   Nilai (jumlah×60) = (f) ×60 ........................ 3.10 

Ketetangan: 

(f)   : Jumlah komponen yang ada 

60  : Nilai Perbandingan tingkat kerusakan 

d. Kerusakan Berat (B: 40) 

                                  Nilai (jumlah×40) = (h) ×40 ........................ 3.11 

Ketetangan: 

(h)   : Jumlah komponen yang ada 

40  : Nilai Perbandingan tingkat kerusakan 

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

                                Jumlah Total : (b)+(d)+(f)+(h) ....................... 3.12 

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

                                   Nilai Total : (c)+(e)+(g)+(i)  ........................ 3.13 

g. Nilai Rata-rata 

                                   Nilai Rata-rata : 
𝑘

𝑗
  ........................................ 3.14 

Tingkat kerentanan komponen horizontal masuk dalam perhitungan 

risiko bahaya bencana gempa bumi, tingkat kerentanan risiko dirumuskan 

sebagai berikut: 

Risiko = (Total Nilai Rata-rata/ N) 

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 
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Tabel 3.5 Formulir pemeriksaan komponen horizontal (Boen, 2007) 

 

Tabel 3.6 Formulir pemeriksaan komponen pondasi (Boen, 2007) 

 

D. Paduan Pemeriksaan Bangunan Menurut Departemen Pekerja 

Umum (DPU) 

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 

kebakaran bangunan dan kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. Kerusakan 

bangunan bisa dilihat pada Tabel 3.7 

 

 

 



30 

 

Tabel 3.7 Jenis kerusakan bangunan (DPU, 2000) 
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. Pemeriksaan Bangunan Menurut Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (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 jatuh bahkan kebanjiran jika tanggul atau bendungan jebol. Oleh 

karena itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional 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 



31 

 

PRB), dan kondisi terkait dengan aspek pendidikan terutama jumlah kerusakan 

sekolah, jumlah penduduk sekolah dan indeks melek huruf.  

Untuk sekolah-sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 

2011, 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. 

 


