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SAMBUTAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Assalamu'alaikum wr. wb.
Konstruksi adalah salah satu sektor perekonomian dengan kompleksitas penyelenggaraan
dan faktor-faktor yang menimbulkan resiko tinggi bagi keselamatan baik bagi para
pekerja maupun masyarakat umum, properti dan lingkungan . Pelbagai bukti empirik
menggambarkan bahwa kecelakaan konstruksi dapat mengakibatkan kerugian bagi
penyelenggara, para pekerja, masyarakat, lingkungan dan juga sektor konstruksi

itu

sendiri . Oleh karena itu, kita semua harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh
terhadap kualitas dan keselamatan konstruksi ini. Kualitas dan keselamatan konstruksi
harus menjadi perhatian kita semua baik ketika proses perencanaan, pelaksanaan
maupun pemanfaatan konstruksi.
Komitmen kualitas baik proses dan produk yang tinggi untuk menjamin keselamatan
konstruksi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konstruksi sangat
dibutuhkan bagi keselamatan para pekerja, masyarakat umum, properti dan lingkungan .
Komitmen ini adalah tekad bersama bahwa keteladanan untuk keselamatan, keutamaan
untuk keselamataan, integrasi untuk keselamatan, kompetensi untuk keselamatan dan
pengetahuan untuk saling percaya dan sinergi, yang menjadikan pelaku konstruksi
Indonesia berkapasitas, berkompeten dan berdaya saing tinggi; proses konstruksi
efisien, efektif, cost-effectiveness dan berkeadilan; serta produk konstruksi berkualitas,
bermanfaat dan berkelanjutan menuju kenyamanan lingkungan terbangun (the finest

built environment) bagi kesejahteraan, kedaulatan dan keperadaban bangsa.
Indonesia sebagai bagian dari dunia dalam konteks global harus menunjukkan komitmen
untuk kualitas dan keselamatan konstruksi. Oleh karena itu, penerbitan Buku Konstruksi
Indonesia 2009 ini dengan tema "GAGASAN, TEKNOLOGI DAN PRODUK KARYA ANAK
BANGSA UNTUK KUALITAS DAN KESELAMATAN KONSTRUKSI" sangatlah ｲ･ｬ
dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan konstruksi.
iv
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Buku ini belum komprehensif dan sempurna dalam mengupas secara akademik populer
tentang gagasan, teknologi dan produk konstruksi karya anak bangsa untuk kualitas dan
keselamatan konstruksi. Namun diharapkan buku ini dapat menggugah dan mendorong
berbagai pihak pemangku kepentingan sektor konstruksi untuk terus menerus melakukan
upaya-upaya sinergis dalam mengelola pembangunan infrastruktw, gedung dan fasilitas
fisik lainnya dengan selalu mengedepankan, ｭ･ｮｧｩｰｬｴ｡ｾｫ＠

prinsip-prinsip dan

nilai-nilai penjaminan kualitas serta keselamatan bagi semua.
Kami menyambut baik terbitnya buku Konstruksi Indonesia 2009 ini. Semoga penerbitan
buku ini dapat memperkaya pengetahuan anak bangsa atas karya untuk kualitas dan
keselamatan konstruksi, serta mendorong munculnya inovasi-inovasi konstruksi baru
yang menjadikan kualitas dan keselamatan sebagai prioritas utama.

Terima kasih,
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Menteri Pekerjaan Umum

Djoko Kirmanto
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PENGANTAR
Buku Konstruksi Indonesia 2009 ini diterbitkan sebaga i bagian dari agenda tahunan
Konstruksi Indonesia. Seri buku ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan gagasan,
pengembangan tekno logi dan inovasi produk konstruksi karya anak bangsa untuk kualitas
dan keselamatan konstruksi. Edisi ini dirancang untuk menjelaskan kemampuan anak
bangsa Indonesia dalam mengembangkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai serta inovasi
teknologi dan produk konstruksi dalam kerangka menjamin kualitas dan keselamatan
konstruksi.
Tulisan dalam buku ini adalah hasil kompilasi dari hasil karya pemikiran, inovasi dan praktek
para akadem isi, peneliti dan praktisi yang mendalami dan meneliti serta mengembangkan
produk dan teknologi konstruksi dengan perspektif kualitas dan keselamatan konstruksi.
Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipaham i oleh
berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, buku ini dapat diterbitkan atas partisipasi
semua pihak, khususnya atas pengarahan Bapak lr. Djoko Kirmanto, Dipl. HE.

selaku

Menteri Pekerjaan Umum dan Bapak lr. Sumaryanto Widayatin, MSCE. se laku Kepala
Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum,
dan Ketua Panitia Konstruksi Indonesia 2009. Terima kasih disampaikan kepada semua
pihak, khususnya para kontributor tulisan, yang telah membantu penyusunan buku ini.
Tentu saja penyusunan buku ini tidaklah sangat sempurna, oleh karena itu kritik dan
saran para pembaca akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan penyusunan buku
Konstruksi Indonesia pada masa datang.
Semoga buku ini dapat membangkitkan kecintaan kepada tanah air Indonesia.

TIM PENYUSUN

vi
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BABI

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Konstruksi Indonesia yang diselenggarakan sejak

Umum

tahun 2003 telah

Penyelenggaraan

menjadi momentum yang

Nomor

358/KPTS/M/2009
Konstruksi

tentang

Indonesia

dan

baik dalam menumbuhkan apresiasi terhadap

Pembentukan Panitia, maka salah satu kegiatan

peran sektor konstruksi sebagai sektor kelima

Konstruksi Indonesia adalah Penyusunan Buku

dari pembagian sektor perekonomian menurut

Konstruksi Indonesia. Dalam rangka dokumentasi

klasifikasi PDB serta berbagai aspek kehidupan

ilmu pengetahuan terkait konstruksi Indonesia,

sosial budaya masyarakat, disamping merupakan

penulisan buku Konstruksi Indonesia 2009 ini

forum untuk memotivasi peningkatan kompetensi,

menjadi hal yang berharga. Tema yang diangkat

profesionalisme

berbagai

dalam buku Konstruksi Indonesia 2009 ini pun

nasional

masih berhubungan dengan tema Konstruksi

potensi

dan

diantara

penggalangan

pelaku

konstruksi

beserta mitra kerjanya .

Indonesia 2008 secara umum yaitu terkait dengan

Konstruksi Indonesia merupakan sarana lnformasi
dan

Komunikasi

Dunia

Konstruksi

Nasional

untuk menumbuhkembangkan kepercayaan dan
kebanggaan masyarakat terhadap kemampuan
pelaku Konstruksi Nasional dalam menghasilkan
produk-produk infrastruktur publik dan bangunan
properti .

Konstruksi Indonesia juga diharapkan

menjadi pemacu peningkatan kompetensi dan
profesionalisme para pelaku Konstruksi Nasional
serta

sebagai

ajang

membangkitkan

promosi

investasi

dan

dalam

rangka

gairah

sektor

kualitas dan keselamatan dalam penyelenggaraan
konstruksi. Tema ini diharapkan menginspirasi
akademisi, bisnis, pemerintah dan komunitas
sebagai

pemangku

kepentingan

Konstruksi

Indonesia mulai memikirkan, mengembangkan,
mengaplikasikan
dan teknologi

prinsip-prinsip,

nilai-nilai

untuk menjamin kualitas dan

keselamatan konstruksi serta menderivasi menjadi
program dan kegiatan untuk memastikan pelaku,
proses dan produk konstruksi sensitif terhadap
lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Konstruksi Nasional.
Dalam rangka menjamin kesinambungan, maka
Konstruksi Indonesia diselenggarakan setiap tahun
dan dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya
Departemen Pekerjaan Umum bersama Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi dan

masyarakat

konstruksi sebagai gerakan memajukan Konstruksi
Indonesia secara sinergis, saling percaya dan
saling bekerjasama. Tema yang diangkat untuk
Konstruksi Indonesia 2009 ini adalah "Menuju
Konstruksi Indonesia 2009
dengan

Menekankan

yang Berkualitas

pada

Keselamatan

dan

Kesehatan Kerja".
Sesuai dengan

2

MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia
2009

adalah

menghadirkan

suatu

kompilasi

gaga san, pengembanganteknologi dan penyediaan
produk

konstruksi

karya

anak

bangsa

yang

menjamin kualitas dan keselamatan konstruksi baik
pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun
pemanfaatan.

Tujuan penyusunan ini adalah

menginventarisasi hasil penelitian, pengembagnan
teknologi

dan inovasi produk konstruksi yang

dilakukan oleh anak bangsa sebagai bagian dari ·
upaya mewujudkan kualitas dan keselamatan

keputusan

Menteri
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Pekerjaan

tinggi dari penyelenggaraan konstruksi.

KERANGKA BERPIKIR

RUANG LINGKUP

Konsepsi Konstruksi Indonesia adalah suatu sistem

Buku Konstruksi Indonesia 2009 ini berisi kumpulan

meso-ekonomi (Barret, 2005) yang selanjutnya

berbagai tulisan tentang gagasan, pengembangan

distrukturkan dalam ranah pelaku (jasa, industri,

teknologi dan produk konstruksi karya anak bangsa

sektor, dan kluster), ranah proses (busines & project

untuk kualitas dan keselamatan konstruksi. Ruang

delivery) dan produk (gedung dan infrastruktur)

lingkup buku ini mencakup berbagai tema antara

yang berada pada suatu ekosistem membentuk

lain keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi,

lingkungan terbangun (built environment) (Suraji,

keselamatan bangunan, kualitas konstruksi untuk

2007). Dari sisi konteks mutakhiryang berkembang,

memitigasi bencana gempa, kualitas konstruksi

konstruksi yang berkualitas tinggi adalah tuntutan

untuk menjamin keselamatan lingkungan. Kualitas

agar proses dan produk konstruksi menjamin

Konstruksi

keselamatan siapa yang bekerja, masyarakat,

konstruksi, kualitas proses konstruksi, dan kualitas

properti dan lingkungan serta hasil pekerjaan

produk

konstruksi bermanfaat dan berkelanjutan.

konstruksi mencakup keselamatan proses dan

Kualitas dan keselamatan konstruksi adalah dua
hal yang tidak bisa dipisahkan. Penjaminan kualitas
adalah penjaminan keselamatan baik pada saat

mencakup

konstruksi

kualitas

(bangunan).

sumberdaya

Keselamatan

produk konstruksi misalnya Keselamatan dan
Kesehatan

Kerja,

Keselamatan

Lingkunga(n,

Keselamatan Publik dan Keselamatan Property.

proses membangun maupun ketika bangunan
tersebut dimanfaatkan. Kualitas konstruksi yang

SISTEMATIKA

tinggi dibutuhkan untuk merespon berbagai faktor
yang akan menyebabkan kecelakaan, baik akibat
alam (natural-made disaster) maupun akibat
perbuatan manusia (man-made disaster).

Secara umum, buku Konstruksi Indonesia 2009
ini memuat 12 (dua belas) artikel tentang kualitas
dan

kese lamatan

rancang
Dari ruang lingkup di atas, maka buku Konstruksi
Indonesia 2009 ini akan menuliskan bagaimana
para

pelaku

kontraktor,

konstruksi
konsultan,

(investor,
dll)

telah

developer,
menyadari

akan pentingnya membangun suatu bangunan

bangun

konstruksi
baik

dalam

konteks

infrastruktur

maupun

properti termasuk rumah tinggal. Artikel-artikel
tersebut mendiskusikan gagasan, teknologi dan
produk konstruksi untuk menjamin kualitas dan
keselamatan. Selanjutnya, judul dan tema artikel
tersebut disusun sebagai berikut :

(infrastruktur, properti, dan fasilitas fisik lainnya)
berkualitas tinggi dan menjamin keselamatan bagi

1.

pekerja, masyarakat, properti dan lingkungan.
Selain itu dibahas juga bagaimana teknologi
konstruksi atau proses penyelenggaraan proyek

PENGALAMAN EMPIRIK

2.

bagaimana sesungguhnya disain produk (gedung
dan

infrastruktur)

telah

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA
SIKLUS HIDUP PROYEK KONSTRUKSI

yang selama ini dilakukan oleh pelaku konstruksi
mempertimbangkan aspek bencana dan juga

KECELAKAAN KONSTRUKSI : TEORI DAN

3.

FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEMATANGAN
PERENCANAAN KESELAMATAN

mempertimbangkan

keselamatan proses dan produk konstruksi.

PRAKONSTRUKSI: KONSEPSI DAN VERIFIKASI
KONSTRUKSIINDONESIA 2009
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•
P.ENJAMINAN

KESELAMATAN

P.RODUKTIVITAS

LINGKUNGAN
MANAJEMEN

KESELAMATAN

KESELAMATAN
GEMPA JOGJA

KESELAMATAN LINGKUNGAN I '
P.EMBANGUNAN
P.EMELIHARAAN

:
KESELAMATAN BANGUNAN

•

.••
akademisi, peneliti, dan

BAB II

GAGASAN

KONSTRUKSIINDONESIA 2009
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KECELAKAAN KONSTRUKSI:
TEORI DAN PENGALAMAN EMPIRIK
Kontributor:

; AKHMAD SURAJI & BAMBANG ENDROYO

KONSTRUKSIINDONESIA 2009

17

KESELAMATAN KONSTRUKSI

KECELAKAAN KONSTRUKSI

Keselamatan konstruksi sering dipahami sebagai

Selanjutnya,

pengertian

tentang

kecelakaan

(occupational and safety).

adalah kejadian di proyek konstruksi yang tidak

Suraji {2009) mengajukan pemahaman bahwa

direncana, tidak terduga, tidak diharapkan, tidak

keselamatan konstruksi keselamatan orang yang

ada unsur kesengajaan, yang bersifat merugikan

bekerja (safe for people) di proyek konstruksi,

yang mengakibatkan kerusakan pada peralatan,

keselamatan masyarakat (safe for public) akibat

luka dan bahkan kematian pada pekerja, atau

pelaksanaan

keselamatan

orang lain yang berhubungan dengan tempat kerja.

properti (safe for property) yang diadakan untuk

Disamping pengertian tentang kecelakaan, ada

pelaksanaan proyek konstruks i dan keselamatan

beberapa istilah antara lain hazard, incident dan

lingkungan (safe for environment) dimana proyek

near-miss. Hazard (sumber bahaya) adalah sumber

konstruksi dilaksanakan. Pemahaman ini juga

atau situasi dengan suatu potensi untuk merugikan

direfleksikan oleh pengertian bahwa kese lamatan

manusia dalam hal luka-luka, sakit, kerusakan

kerja · konstruksi

1993;

pada properti, kerusakan pada tempat pekerjaan,

OHSAS 18001:1999) didefinisikan sebagai usaha

lingkungan atau kombinasi dari semua itu . lncident

mengenali dan mengendalikan bahaya, insiden,

(insiden) adalah peristiwa yang mempunya i potensi

kecelakaan,

agar

menyebabkan kecelakaan. Termasuk pengertian

kegiatan konstruksi dan para pekerja atau siapa

incident adalah near-miss (hampir celaka), ya itu

saja yang berada di proyek konstruksi termasuk

suatu kejadian yang cenderung celaka tetap i tidak/

yang berada di lingkungan sekitarnya dapat bebas

belum mengakibatkan luka-luka, sakit, kerusakan

dari resiko buruk yang tidak dapat ditolelir.

pada properti, dan kerusakan lainnya.

keselamatan

8

kerja

proyek

dan

konstruksi,

(Davies,

penyakit

1996; Levitt,

akibat kerja,

I KONSTRUKSI INDONESIA 2009

seperti budaya

Kecelakaan konstruksi memiliki sebab-sebab yang

dan manajemen keselamatan,

dapat dikelompokan secara beragam. Pribadi

keselamatan, partisipasi, kompetensi, komunikasi

{1993) mengelompokkan penyebab kecelakaan

dan

dalam dua kategori berikut: (a) Perilaku tekno-

memfokuskan pada

struktural, yaitu dari aspek perangkat kerasnya,

keputusan dan

antara

lain

lokasi

proyek,

bangunan

dan

control.

(d)

Paradigma

yang

ketrampilan, pengambilan

terbatasnya sistem pengolahan
{2004)

Chua

Selanjutnya,

informasi.

kognitif,

perlengkapannya, penataan tempat pekerjaan,

membagi dalam tiga kategori umum, yaitu: (a)

dan proses operasional proyek. (b) Perilaku sosio-

Kategori pemindahan tenaga (energy transfer),

prosesual, yaitu dari aspek perangkat lunaknya,

memusatkan_ perhatian pada transmisi

antara lain karyawan, rencana, filsafat manajemen,

berturut-turut dari sumber energi,

kebijakan perusahaan, peraturan dan persyaratan

(antara korban dan sumber energi), dan korban.

kerja, prosedure, pengupahan, jaminan sosial,

{b)

training, komunikasi; tata laksana administrasi,

perhatian

kepada

sistem informasi proyek, kepemimpinan, kontrol

langsung

kecelakaan.

dan lain-lain .

yang memusatkan perhatian kepada peranan

Kategori

individual,

yang

energi

penghalang
memusatkan

individu sebagai

penyebab

Kategori

sistemik,

(c)

organisasi dan sistem dalam meninjau penyebab
kecelakaan.
Teori kecelakaan konstruksi menjelaskan beragam
Johnson

model-model penyebab kecelakaan.

{1980) mengembangkan konsepsi Management
OvesightRiskTree . Reason {1990)tentangPathogen
Model, Whittington et al. {1992) mengembangkan

organ isational accident causation . Selanjutnya,
Bird & Germain {1996) mengembangkan konsep
Loss Causation Model. Abdelhamid & Everett

{2000) tentang ARCTM (Accident Root Causes
Tracing Model). Kemudian Henderson et.al. {2001)

menyusun system based approach. Suraji et al.
{2001) mengajukan the constraint-respone theory,
dan

Chua

{2004)

menggambarkan

penyebab

kecelakaan dalam suatu model MLCM (Modified
teori-teori

Laos Causation Model) . Teori-teori kecelakaan

kecelakaan dalam beberapa paradigma, yaitu :

dengan pelbagai pendekatan pemodelan tersebut

(a) Paradigma engineering, yang memfokuskan

pada prinsipnya menyatakan bahwa organisasi

tinjauan dari aspek teknik dalam suatu sistem.

dan

Suraji

{2002),

mengelompokkan

manajemen

berperan

signifikan

sebagai

mefokuskan

penyebab kecelakaan . Perkembangan teori -teori

motivasi.

kecelakaan konstruksi dapat dikategorikan sebaga i

(c) Paradigma organisasi, yang memfokuskan

teori kecelakaan dengan penyebab individual dan

tinjauan dari pengambilan keputusan manajemen

penyebab organisasional.

(b) Paradigma individu,

yang

tinjauan dari isu personality dan

KONSTRUKSIINDONESIA 2009 19

juga membuat dalil kedua tentang penyebab

TEORI PENVEBAB
KECELAKAAN INDIVIDUAL
Teori-teori

penyebab

menggunakan

kecelakaan

kecelakaan

yang

paradigma individu merupakan

permulaan abad ke 19. The Accident-Proneness

(APn

merupakan

teori

penyebab

kecelakaan yang paling lama. Vernon pada tahun
1918 telah menyatakan bahwa kecenderungan
kecelakaan bisa diusut ke ciri kepribadian. Farmer
dan Chambers pada tahun 1929 mendefinisikan
bahwa

kecenderungan

kecelakaan

sebagai

keistimewaan pribadi seseorang/ individu yang
yang bersangkutan. Shaw dan Sichel di tahun 1971
inenyatakan dasar asumsi dari teori ini adalah
bahwa sebagian orang lebih mungkin terlibat
dalam

kecelakaan

oleh karena kecenderungan

bawaan mereka untuk kecelakaan (Hinze,1997).
The

Goals-Freedom-Alertness

Theory

(GFAT)

dikemukakan oleh Kerr {1950) pada tahun 1950,
menyatakan bahwa kecelakaan sebagai perilaku
kerja yang bermutu rendah yang terjadi di dalam
suatu iklim psikologis yang buruk. Ia mempercayai
bahwa

kebebasan

untuk menetapkan tujuan

yang dapat dicapai berhubungan dengan prestasi
kerja yang bermutu tinggi. Ia mengklaim bahwa
suatu iklim kerja yang baik akan berhubungan
dengan prestasi tentang tingkat kesiapsiagaan
yang bermutu tinggi dan perilaku yang bebas
dari kecelakaan . Esensi dari teori ini adalah pihak
manajemen harus membiarkan pekerja memiliki
tujuan yang telah ditentukan dengan baik dan
harus memberi kebebasan kepada pekerja untuk
mencapai tujuan

itu.

Hasilnya adalah pekerja

akan memusatkan perhatian kepada tugas yang
mengantarkan kepada tujuan. Menurut teori
ini, manajer dan supervisor harus dilatih untuk
mengendalikan perilaku (Hinze, 1997). Kerr (1957)
10
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dalam

The

Adjustment-

Stress Theory (Asn pada tahun 1957. Teori ini

teori-teori lama yang dikemukakan para ahli sejak

Theory

yaitu

dikembangkan untuk melengkapi GFAT. Dalam teori
ini, prestasi yang selamat adalah kompromi dari
iklim yang dapat mengalihkan perhatian pekerja.
Kerr mempercayai bahwa GFAT menerangkan
banyak tentang penyebab kecelakaan dan tidak
dijiwai oleh teori kecenderungan kecelakaan,
tetapi

masih

ada

faktor

tambahan

yang

belum diterangkan. Menurut GFAT, pekerja akan
selamat dalam

pelaksanaan

atau

lingkungan

kerja yang positip. Sedang The Adjustment-Stress
Theory menetapkan empat kondisi dalam mana

para pekerja tidak selamat.

Ketidak-biasaan,

pengacauan tekanan yang diterapkan ke pekerja
akan mengakibatkan bertambahnya kecelakaan
atau perilaku kerja yang tidak berkualitas (Hinze,
1997). Teori ini telah mempertimbangkan faktor
faktor di luar individu dalam menggambarkan
penyebab kecelakaan (Brown, 1990).

pembawaan atau sifat buruk yang diperoleh,
orang-orang dapat melakukan tindakan tak aman
atau menyebabkan timbulnya resiko phisik atau
mekanik, yang mana pad a gilirannya menyebabkan
kecelakaan yang berbahaya (Petersen, 1982).
Sebagian pandangan Heinrich ini dikritik karena
sangat menyederhanakan kendali tingkah laku
manusia

di

dalam

menyebabkan

kecelakaan

(Zeller, 1986 dalam Abdulhamed, 2000). Meskipun
demikian,

teorinya

menjadi

pondasi

untuk

banyak orang yang lain. Dari tahun ke tahun teori
domino diperbaharui dengan suatu penekanan
pada manajemen sebagai suatu penyebab utama
dalam kecelakaan, dan menghasilkan model yang
diberi

label

sebagai

model-manajemen

atau

model domino yang diperbaharui. Dalam model

TEORI PENVEBAB
KECELAKAAN
ORGANISASIONALMANAJERIAL

manajemen,
terhadap

manajemen

penyebab

bertanggungjawab

kecelakaan,

dan

model

berusaha untuk mengidentifikasi kegagalan di
(dalam)

sistem

manajemen.

Contoh:

model

diperbaharui oleh Bird {1974), urutan diperbaharui
oleh Adam (1976), dan Weaver memperbarui

Pada teori-teori berikut, paradigma organisasi/

kartu domino. (Weaver, 1971 dalam Abdulhamed,

manajemen

2000).

telah

dipertimbangkan

sebagai

faktor penting penyebab kecelakaan . The Domino
Theory

{on

tahun

1930an

dari Heinrich yang diusulkan pada
menyatakan

manusia yang kurang
dipengaruhi

bahwa

perilaku

efisien didahului dan

oleh faktor sosial dan lingkungan

yang dapat mengakibatkan keadaan yang tidak
selamat, kecelakaan dan luka-luka (Suraji, 2001).
Perilaku tentang faktor-faktor yang terlibat dalam
kecelakaan adalah serupa dengan robohnya kartu
domino ketika diganggu . Jika yang satu roboh,
yang lainnya akan roboh juga. Heinrich mempunyai
lima kartu domino di dalam modelnya yaitu: jalur

The

Fishbone

Nishishima

Model

tahun

1989,

{FM)

diusulkan

membagi

oleh

penyebab

kecelakaan dalam empat klasifikasi, yaitu man usia,
peralatan, pekerjaan dan manajemen (Suraji,
2001).

Model ini menggunakan terminologi

human cause dan human factor.

Human cause

adalah sesuatu yang berhubungan kepada faktor
manusia akan menyebabkan kecelakaan, sedang

human factor adalah tanda psikologis. Model ini
menunjukkan pola sistem yang kurang sempurna
di dalam situasi bekerja yang mendahului suatu

keluarga dan lingkungan sosial, kesalahan orang,

kecelakaan (Suraji, 2001). The Tripod Model

tindakan tidak aman dan/atau mekanik atau

diusulkan oleh Reason pada tahun 1990 tentang

resiko fisik, kecelakaan, dan luka-luka/kerugian.

penyebab kecelakaan, di mana model tersebut

Model domino ini mengusulkan bahwa melalui

menghadirkan interkoneksi antara kecelakaan,
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tindakan tak aman dan

resident pathogen.

2001). Duff (1998) menekankan bahwa masalah

Resident pathogen adalah sumber kegagalan

yang penting dan selalu terjadi adalah kendali

yang Iaten, meliputi disain dan konstruksi yang

managerial. Tindakan yang tak aman dan kondisi

kurang efisien, kegagalan manajemen, kesalahan

yang tak aman adalah sekedar gejala kecelakaan

pemeliharaan, kelemahan komponen, prosedur

(bukan penyebab langsung kecelakaan), yang

tidak baik dan pelanggaran rutin. (Suraji, 2001)

diakibatkan hanya oleh sistem manajemen yang

The Distraction Theory diusulkan oleh Hinze tahun
1996 (Suraji, 2001). Teori ini menganggap bahwa
kecelakaan mungkin dihasilkan oleh pengacauan
pekerja yang disebabkan oleh
fisik
dalam

ataupun

mental.

berbagai

sumber-sumber

Bahaya dapat muncul

bentuk.

Normalnya,

resiko/

potensi bahaya dianggap sebagai kondisi fisik

diadaptasikan di dalam suatu organisasi proyek
(Lee dan Karim, 1993). Selanjutnya Reason (1990)
secara spesifik berargumentasi bahwa kegagalan
managerial

dan

organisasi

adalah

kegagalan

tersembunyi yang secara khusus dihasilkan oleh
keputusan yang keliru . Oleh karena itu, untuk
membahas

penyebab kecelakaan, seseorang

pada kualitas tertentu yang dapat diterapkan pada
situasi dimana pekerja melaksanakan pekerjaan
rutin di lingkungan yang diketahui memiliki resiko/
potensi bahaya. Teori ini dikembangkan untuk
diterapkan pada situasi di mana terdapat dua
faktor sebagai berikut: (1) potensi/resiko bahaya
atau distraksi/ pengacauan mental yang sudah
dikenali dan (2) tugas kerja/pekerjaan/aktivitas
yang telah

dirumuskan dengan baik.

Dalam

teori distraksi, tingkat kecelakaan dan tingkat
produktivitas dipetakan dalam suatu diagram.
Ada kemungkinan produktivitas dan keselamatan
berlangsung secara bertentangan dengan satu
sama lain, artinya bila produtivitasnya tinggi,
kemungkinan

keselamatannya

rendah.

Ada

perlu menjawab pertanyaan tentang mengapa
dan

bagaimana

manajemen

menghasilkan

situasi yang tak selamat dari perangkat lunak
(software), perangkat keras (hardware) dan SDM

keselamatan dan

(humanware) yang dipekerjakan oleh organisasi

produktivitas dapat dicapa i secara serempak

untuk melakukan produksi di tempat kerja . Teori-

(Hinze, 1997).

teori penyebab kecelakaan dengan paradigma

pula kemungkinan bahwa

Dari uraian-uraian di atas, dapat dikemukakan
bahwa penyebab kecelakaan yaitu tindakan yang
tak aman dan kondisi yang tak aman, dihasilkan
oleh

buruknya

manajemen

pengendalian.

individu dan paradigma organisasi-manajemen
yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan
telah menjadi dasar bagi pencegahan kecelakaan
konstruksi sampai saat ini.

Whittington et al. menyatakan bahwa manajemen

Teori-teoriyangtelah dibahasdi muka, lebih banyak

pengambilan

dan

meninjau kecelakaan dari arah hilir (downstream).

kontributor utama

Sementara itu teori tentang penyebab kecelakaan

konstruksi

konstruksi masih selalu dikembangkan oleh para

kurangnya
pada
12

keputusan

kontrol

banyak

adalah

kecelakaan

yang
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"miskin"

(Suraji,

ahli untuk dapat lebih menjelaskan fenomena

ke arah kecelakaan. Faktor itu meliputi faktor-

yang menjadi penyebab suatu kecelakaan pada

faktor yang berhubungan dengan teknis, faktor

level hulu (upstream).

yang berhubungan dengan operasional, faktor

Pada waktu-waktu terakhir ini, penelitian telah
lebih melakukan tinjauan dari hulu (upstream)
dalam menjelaskan penyebab kecelakaan. Teoriteori ini menyatakan bahwa faktor perencanaan
dan

kontribusi

semua

partisipan

proyek

mempunyai peranan juga terhadap munculnya
kecelakaan. The Constraint-Respone Theory {C-R)

yang berhubungan dengan lingkungan, dan faktor
yang terkait

dengan manajerial (Suraji, 2001).

Teori ini menguraikan berbagai alur tanggapan
dan batasan dari semua pihak yang terlibat dari
konsepsi proyek sampai desain dan konstruksi,
yang bisa menghasilkan kondisi atau situasi yang
mengarah ke peningkatan resiko kecelakaan.

diusulkan oleh Suraji (2001), memandang bahwa

The Constraint-Response Theory (C-R) memetakan

kecelakaan konstruksi yang terjadi di tempat kerja,

faktor penyebab kecelakaan dalam: distal factor

sebetulnya bersumberdari banyakfaktor, tidaksaja

dan proximal factor yang mungkin dihasilkan

faktor pekerja dan pengorganisasian di tempat

oleh klien, regu klien, para perancang, para

kerja Uob-site) saja, tetapi tahap perencanaan

pemborong, dan pemborong bawahan. Proximal

oleh perencana dan tahap konsep oleh client

faktor diperhitungkan sebagai faktor penunjang

juga berpengaruh. Orang-orang yang terlibat

yang memimpin ke arah gangguan peralatan

dalam

proyek konstruksi

dapat menciptakan

atau pabrik, struktur atau struktur

ｴｾｭｰｯｲ･Ｌ＠

faktor-faktor potensi yang mendorong ke arah

operator, material, jasa, dan fasilitas lain. Distal

kecelakaan. Client, manager proyek, perancang,

faktor dibedakan dalam: (1)

konsultan,

kontraktor,

subkontraktor,

manajer

merancang

konsepsi,

(2)

batasan dalam

tanggapan

/ respon

lokasi, operator dan penyedia bisa mempengaruhi

klien, (3) batasan /kendala proyek desain, (4)

situasi yang mempunyai potensi yang mendorong

tanggapan/ respon perancang, (5) batasan
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tanggapan/

proyek, penambahan kriteria proyek, perubahan

respon manajemen proyek, (7) batasan/kendala

tujuan proyek, mempercepat perencanaan dan

tanggapan/respon

pelaksanaan proyek. Selanjutnya batasan proyek

kendala

manajemen

manajemen

(6)

proyek,

konstruksi,

(8)

adalah

pembatasan

dan

persoalan

manajemen konstruksi, (9) batasan/kendala sub

desain,

kontraktor, (10) tanggapan/respon sub kontraktor,

perencana selama proses desain, yang semua

Proximal

itu dapat ditimbulkan oleh tanggapan/respon

faktor digolongkan dalam: (12) ketidaksesuaian

klien, tanggapan / respon manajemen proyek,

ketidaksesuaian

atau lingkungan bisnis (eksternal). Tanggapan

dan (11) batasan/kendala operator.

perencanaan

konstruksi,

(13)

adalah tindakan

(atau tak

kendali konstruksi, (14) ketidaksesuaian operasi

perancang/respon

konstruksi, (15) ketidaksesuaian kondisi lokasi,

ada tindakan) yang dilakukan oleh perancang

dan (16) ketidaksesuaian tindakan operator.

dalam menghadapi kendala yang ada selama tahap

Batasan dalam
batasan
dan

yang

eksternal,

konsepsi, adalah

penyusunan
muncul

situasi

dari

misalnya:

kesukaran

internal
dalam

mendapatkan pembiayaan, peraturan lingkungan,
perubahan dalam kompetisi bisnis, hambatan
dalam perencanaan, dan hambatan mendapatkan
tanah. Tanggapan/respon klien, adalah kegiatan
(atau tak adanya kegiatan) yang dilakukan oleh

desain proyek. Batasan manajemen proyek adalah
kesulitan yang timbul dari organisasi internal
maupun eksternal yang dihadapi client atau
tim

profesionalnya selama tahap perencanaan

proyek dan desain, atau tahap konstruksi. Respon
manajemen

proyek

adalah tindakan (atau tak

ada tindakan) yang dilakukan oleh client atau tim
profesionalnya dalam menghadapi kendala yang

klien yang merespon hambatan yang muncul pada

muncul selama tahap implementasi. Constraint-

pembahasan proyek, antara lain: mereduksi biaya

Response Theory digambarkan pada gambar 1.

14
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Gam bar 1: Constraint-Response Theory (Suraji, 2001}

Construction

Design

Management

{COM)

adalah pe rat uran (regu lasi) yang dibuat atas
dasa r

peneliti an-penelitian

pendekatan

yang

upstream . COM

berw awasan

pe ndahul unya, ant ara lain ada nya pandanga n
ba hwa:

a.

disusu n tahun

ti ngkat dari kese lamat an melalui penawa ran

1994 unt uk merevisi peraturan ta hu n 1960an,
merupakan penggeseran peraturan dari sistem

yang diajukan kontraktor.

b.

trad isiona l ke ara h sist em yang mengharuska n

kesehatan

yang

diberlakukan

selama

proyek

(Fink, 1997). COM berbeda dengan peraturan

Pere ncana

ha rus

memegang

perta nggungjawaban te rhadap keselamatan

setiap pekerj a pada proyek konstruksi menjadi
bagian dari sistem manajemen kese lamatan dan

Client dala m posisi untuk mengontrol setiap

dalam karya perencanaannya .
c.

Kont raktor

ha rus

mempertimbangkan

keselamatan pada tahap penawa ran dan
semua tahap da ri proyek konstruksi.
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Dalam Construction Design Management (CDM},

Teori Proses Protocol (Pp), dikembangkan oleh

Kesehatan

Universitas Salford sejak tahun 1998, dalam usaha

dibedakan dalam langkah-langkah: Perencanaan

untuk meningkatkan proses desain dan konstruksi

Keselamatan dan Kesehatan dan File Keselamatan

(Wu S. et. al., 2001}. Menurut Kagioglou (2000},

dan Kesehatan.

Proses Protocol mencakup: Pandangan secara

Perencanaan

a.

b.

Keselamatan

dan

Perencanaan Keselamatan dan Kesehatan
dibagi lagi atas Pre Tender Plan dan Final
Plan (Fink, 1997}. Pre Tender Plan diorganisir
oleh Planning Supervisor yang ditunjuk,
dan haruslah disiapkan selekas mungkin
dan perlu menjadi bagian dari dokumentasi
tender yang disampaikan ke pemborong
yang menawar pekerjaan. Pre Tender Plan
menginformasikan semua resiko keselamatan
yang penting yang berhubungan dengan
proyek, dan memberi kesempatan kepada
pemborong untuk mengembangkan sistem
dan prosedur keselamatan dan kesehatan
yang sesuai untuk proyek itu.
merupakan tanggungjawab
Final plan
kontraktor yang ditunjuk. Kontraktor harus
mengembangkan pre tender plan menjadi
bentukfinal plan. Yang paling penting, Client
rencana akhir
harus memastikan bahwa
telah betul-betul dikembangkan sebelum
ia mengijinkan pekerjaan konstruksi dimulai.
Semua perubahan yang dilakukan oleh
kontraktor terhadap Pre Tender Plan harus
Planning Supervisor
dikonfirmasikan ke
sebelum diimplemen-tasikan (Fink,1997}.

utuh tentang Proyek, Suatu Proses yang Konsisten;
Disain yang Progresif; Koordinasi Stakeholders;
Keterlibatan Stakeholders & Kerjasama kelompok;
dan Umpan balik. Proses Protokol dibagi menjadi
empat langkah-langkah utama yaitu :

1.

Langkah-langkah Pre-Project: berhubungan
dengan pertimbangan bisnis yang strategis
tentang

proyek

potensi

segala

yang

mengarahkan untuk menunjuk suatu client's.
Langkah-langkah ini terdiri dari langkah ke nol
sampai langkah ke tiga
2.

Pre-Construction:

La ngka h-la ngka h

bagaimana

menggambarkan

kebutuhan

client's dikembangkan ke dalam suatu solusi

disain yang sesuai. Langkah-langkah ini terdiri
dari langkah ke empat sampai langkah ke
en am

3.

Produksi

Construction:

Langkah-langkah

solusi proyek. Langkah-langkah ini terdiri dari
langkah ke tujuh sampai langkah ke delapan
4.

Post-Construction/Completion:

La ngka h

mengarahkan untuk secara terus menerus,
memonitor

dan

pemeliharaan

kebutuhan

mengatur

fasilitas

yang

dibangun.

Langkah ini merupakan langkah ke sembilan.
Walaupun

Proses

Protocol

ini

meninjau

keseluruhan proyek, namun teori ini lebih banyak
memfokuskan pada tahap-tahap pra-konstruksi.
Hal ini terlihat dari 10 langkah yang ditampilkan,
7 langkah adalah pada tahap pra-konstruksi. Oleh
karena itu, teori ini sangat relevan dijadikan
acuan dalam perencanaan keselamatan konstruksi.
Adapted Process Protocol Map for Health and
Safety ditunjukkan pada Tabel1. berikut:
16
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Tabell. Adapted Process Protocol Map for Health and Safety
Phase

Phase

Phase

Phase

Phase

Phase

Phase

4

5

6

Phase

Phase

Phase 9

8

Prepare

Revise

Revi se ·

Revise

CDM

CDM

CDM

CDM

assessment

assessment

assessment

assessment

Fina.lised
H&S
Plan

·Manage
H&S

--------- - - - -

Sumber: Process Protocal (Un iversity of Salford, 2000)
Konsep manajemen mutu telah mulai diadopsi
oleh banyak perusahaan di berbagai negara,
termasuk

di

dalamnya

sektor

rekayasa

dan

konstruksi. Bahkan sampai dengan akhir tahun
2002 sektor konstruksi menempati urutan paling
banyak jumlah perusahaannya yang memiliki
sertifikat ISO 9000 (Franshurullah, 2005). Dewasa
ini keselamatan merupakan suatu pusat
fokus

integral

dalam

program

dan

pengendalian

mutu terpadu (Fiegenbaum, 1991). Dalam kajian
Total Project Management oleh ECI, keselamatan

perlu diintegrasikan dalam proyek, mulai dari
konsepsi sampai proyek selesai (from conception
to completion). Usaha-usaha keselamatan dan

kesehatan perlu dimulai dari tahap perencanaan
proyek (project plan), kontrak, evaluasi tender,
konstruksi, sampai ke tahap pemeliharaan dan

konstruksi yang selamat (Suraji, 2004).
Banyak pihakyangterkait dalam keselamatan kerja
konstruksi, dan hal ini didukung dari pendapat
beberapa

ahli.

Menurut

Oberlender

(2000),

seharusnya terbentuk suatu kerjasama kelompok
yang memahami dan menerapkan suatu filosofi
keselamatan untuk meningkatkan keselamatan
di proyek konstruksi. Lebih lanjut Suraji (2000)
menyatakan bahwa perancangan proses konstruksi
secara konvensional dianggap sebagai tanggung
jawab kontraktor. Padahal setiap kasus adalah
jelas tugas yang nyata dari semua pihak, dan oleh
karena itu

keselamatan merupakan tanggung-

jawab semua yang terlibat. Pandangan tradisional
yang menganggap bahwa keselamatan adalah
tanggungjawab kontraktor adalah tidak valid, juga

bahkan sampai ke perobohan (demolition) (ECI,

dikemukakan oleh Mohamed (2003). Tak.seorang/

1995). Pengendalian keselamatan harus dilakukan

pihak pun yang dapat menciptakan suatu jobsite

secaraterpad u (totalsafetycontrol). Konsep rasiona I

aman secara sendiri. ltu memerlukan suatu usaha

Total Safety Control adalah suatu pengintegrasian

kolaboratif dengan pemborong dan pemilik yang

tindakan manajemen dan .tindakan pelaksanaan

bekerja bersama dari puncak organisasi dan turun

yang sinergis untuk mempromosikan suatu proses

kepada para pekerja (Tom Will, 2004).
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KASUS EMPIRIK KECELAKAAN

3.

Pada 23 April1981 di New Yersey, runtuhnya
perancah

KONSTRUKSI
Kasus-kasus

terjatuh.

kecelakaan

konstruksi

menyebabkan

dua

tukang

cat

Mereka tidak memakai masker

sehingga menghirup uap cat dan hilang

sangat

kesadarannya sampai akhirnya meninggal

beraneka-ragam antara lain:

pada keesokan harinya (Martin, 1994);

1.

Runtuhnya

2.

struktur

gedung

apartemen

4.

Proyek

jembatan

lnjaka,

Afrika

Selatan,

berlantai 16 L'Ambiance Plaza, Connecticut,

yang

berkolom baja dan berlantai beton prategang

launching, juga mengalami kecelakaan. Dua

yang sedang dibangun dengan sistem lifting

bentang dari jembatan lnjaka roboh sewaktu

di tahun

dalam

pemasangan. Kecelakaan terjadi ketika balok

pelaksanaan (Levy 1992 dalam Suhendro,

baja yang dipasang di muka segmen pertama

2003);

baru saja didorong dihubungkan dengan

Pada proyek jembatan Kurushima, Jepang

tumpuan sementara pada tiang yang kedua,

Selatan,

ketika

1987, karena

yang

kelalaian

menggunakan

teknik

incremental deck launching, kecelakaan yang

sangat tragis terjadi.
baja

temporer

yang

tiba-tiba

teknik

incremental

kedua-duanya

bentang

roboh, menjatuhkan para pekerja dan para

Bagian dari platform
mendukung

menggunakan

pengunjung dari ketinggian 30 m. 13 orang

suatu

luka serius dan 14 meninggal termasuk

segmen (yang siap diluncurkan) diturunkan

perencana jembatan muda dan potensial,

dengan kabel. Tiga kabel putus, merobohkan

Marlieze Gouws (New Civil Engineer_ July,

50 ton platform dan menghunjamkan para

1998);

pekerja dari ketinggian 60 m ke tanah (New

5.

Seorang meninggal dan 2 orang terluka ketika

Civil Engineer_ September, 1998);

suatu jembatan darurat runtuh sewaktu

Grafik 1 : Angka kecelakaan fatal sektor konstruksi di berbagai Negara
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(Yarrow Bridge: 415 dalam Martin,

Pada 5 Juni 1976, bendungan Teton di

kontraktor Battleridge sedang mengangkatnya

Idaho runtuh, menewaskan 11 orang dan

dengan crane dalam pada posisi yang tak

mengakibatkan kerugian sebesar $400 juta.

benar

(Civil

Engineering

International,

The Bureau of reclamation, yang membangun

January, 1998}.

Teton

Selanjutnya, kasus-kasus berikut menunjukkan

Dam

itu tidak

mau

belajar dari

bencana Fontenelle Dam yang sepuluh tahun

indikasi bahwa suatu kecelakaan dapat juga

sebelumnya telah mengalami keruntuhan

dipengaruhi oleh tahap-tahap sebelumnya yaitu

yang sama yaitu akibat kebocoran (Shaw,

tahap perencanaan, dan bahkan lebih hulu lagi

1977; Boffey, 1977}. Fakta-fakta yang berhasil

yaitu tahap konsepsi oleh owner.

diungkap oleh General Accounting Office

1.

Pada bulan Juni 1966, sebagian jembatan

dan disiarkan kepada pers, karena desainer

Milford Haven runtuh selamatahap konstruksi.

begitu percaya pad a desain dasar Teton Dam,

Pada saat yang sama, sebuah jembatan

yang diyakini tidak mungkin terjadi tirisan air,

dengan desain serupa sedang dibangun oleh

dan pada saat pengisian waduk ternyata tidak

kontraktor yang sama pula (Ferman Fox and

dilakukan inspeksi menyeluruh (Shaw, 1997;

Partners) di Melbourne, Australia. Jembatan
itu pun runtuh sebagian dan menewaskan 30

Boffey, 1977 dalam Martin, 1994};

3.

orang serta mencederai 19 lainnya. Peristiwa

Runtuhnya

Quebec

Bridge

(steel

truss

structure) pada tahun 1907 dalam masa

ini terjad i pada bulan Oktober tahun yang

konstruksi akibat geometric nonlinierity, 75

sama, hanya beberapa saat setelah Jack

orang tewas (dalam Suhendro, 2003};

Hindshaw,

insinyur

konstruktor

kepala,

4.

500 laporan kecelakaan konstruksi di lnggris

memberi jaminan kepada para pekerja yang

yang

cemas bahwa jembatan itu benar-benar

perencanaan sebesar 28,8% (Suraji, 2002};

diakibatkan

oleh

ketidaktepatan
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5.

Pada proyek pembangunan terminal baru

lantai 15 di proyek gedung di Slipi Jaya Jakarta

bandara

(Suara Merdeka 5/9/1991);

di

Dubai,

dinding

dan

tiang-

tiang penyangga ambruk. Bangunan yang

Empat pekerja tewas tertimbun reruntuhan

direncanakan berbentuk satu sayap pesawat

bangunan yang mereka kerjakan di Medan

raksasa sepanjang hampir satu kilometer

(Kompas 25/03/1991);

itu didesain oleh

6.

2.

Frances Aeroports de

3.

Jembatan layang Grogol seberat 600 ton

Paris (ADP). Para pekerja terkubur dalam

ambruk dengan korban tewas 3 orang karena

reruntuhan, 8 tewas dalam insiden itu (Suara

cetakan

Merdeka Cyber News, 28/9/2004},

waktunya (Kompas 23/03/1996; Konstruks i,

Kamis 2 Mei 2009, proyek pembangunan
bekas

pusat

pembelanjaan

di

Selangor

beton

yang

dibongkar sebelum

April1996:24);

4.

Malaysia runtuh menewaskan sedikitnya 4

Dua pekerja tewas tertimpa beton, sementara
9 pekerja lain terluka dan sore harinya dua

orang. Mereka tertimpa reruntuhan bangunan

lainnya tewas terkena aliran listrik di proyek

lama yang akan dibongkar (RCTI, sekilas info,

pembangunan Apartemen di Kelapa Gading

3/5/2009 jam 11.00).

Jakarta (Kompas 6/06/2003);

KASUS KECELAKAAN
KONSTRUKSI 01 INDONESIA
Kasus-kasus kecelakaan konstruksi karen a masalahmasalah pelaksanaan juga terjadi di

Indonesia,

antara lain:

5.

Balok penopang jembatan Suramadu runtuh
pad a saat pemasangan, seorang pekerja tewas
(Suara Merdeka Cyber News, 14/06/2004).

6.

Em pat orang tewas terjebak gas beracun pada
proyek pembersihan kerak gorong-gorong
saluran uap di PLTU Semarang. Para pekerja
tidak memakai masker karena dan sisa-

1.
20

Lima buruh bangunan tewas terjatuh dari
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sisa gas dibersihkan hanya dengan pompa

ｾｯｭｰｲ･ｳ＠

7.

(Suara

Merdeka

5/06/1991) .

Kejadian itu terulang lagi pada peristiwa di
Jakarta tahun 2005 dimana 2 teknisi tewas

bentang 40 meter (berat 70 ton) yang
telah dipasang pada tempatnya satu hari
sebelumnya, jatuh dari atas ketinggian 30

saat membersihkan saluran limbah (Kompas
3/02/2005). Pad a tahun 2006, kejadian serupa

meter ke dasar sungai. Beruntung tidak
ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut

terjadi lagi di Sragen yang menewaskan em pat

(Kedaulatan Rakyat 6/12/2007).
10. Jembatan Kalidami Surabaya yang sedang
dibangun ambruk pada 10/12/2008 dan tiga

orang (Kompas 27 /09/2006).
Senin 24/5/2004, delapan pekerja meninggal

orang pekerja tewas serta beberapa orang
terluka. Berdasar pemeriksaan awal, diduga
kuat jembatan itu ambrol karena konstruksi

saat melakukan pengecoran di lantai tiga
proyek bangunan ruko di Jalan Danau Agung
Jaya I Blok A/3 Sunter Agung, Jakarta Utara,

bagian bawah jembatan belum sepenuhnya
kering. Akibatnya . ketika perancah jembatan
ambrol terkena banjir, jembatan ikut runtuh .

dan bangunan itu runtuh (www.tempo.eo.id/

8.

hg/nusa/ jawamadura diakses tgl 22 Mei
2006)
Kamis 22/11/2007, seorang pekerja Hotel
Ibis di Semarang tewas terjatuh dari tangga
yang ditarik kawat baja pada ketinggian lantai
empat sementara seorang luka-luka (Suara
Merdeka, 23/11/2007) . Sabtu 24/11/2007
juga terjadi kecelakaan konstruksi dimana 14
pekerja proyek pembangunan Terminal Tipe
A Mangkang luka-luka. Mereka jatuh dan

Persoalan lain, kontraktorpenggarapjembatan
itu disebut-sebut sedang mengejar deadline
sebab, kontrak pembangunan menyebutkan
bahwa jembatan itu harus rampung sebelum
Januari 2009 (Jawa Post, 13/12/2008).
11. Gondola proyek tower RCTI di Kebon Jeruk
Jakara jatuh, lima pekerja tewas, disebabkan
karena tali/ sling nya putus (Suara Merdeka,

Tabel 2. Kasus-kasus kecelakaan konstruksi di Indonesia

KELAKAAN KONSTRUKSI
Jumlah Korban

STMJ:
Sementara Tak
Mampu Bekerja

TAHUN

2000
10723

2003
85041

2004
95418

2005
96081

2006
92200

2007
65474

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

9237

74241

84576

88475

85827

58697

(86,14%)

(87,30%)

{88,64%)

(89,35%)

(89,75%)

(89,65%)

1189

9115

9106

8503

8013

5326

(11,08%)

(10,72%)

(9,54%)

(8,59%)

(8,38%)

(8,13%)

297

1685

1736

2045

1784 .

1451

(2,77%)

( 1,98%)

(1,82%)

(2,07%)

(1,86%)

(2,2%)

Sumber : Depnakertrans (2007)

9.

tertimpa material atap bangunan terminal

29/12/2008) . Ambruknya Stadiorr Gallery

yang runtuh yaitu, kerangka baja, kayu, dan

Futsal di Desa Tanjung, Kecamatan Tirto,

genteng (Suara Merdeka, 25/11/2007) .

Kabupaten

Pekalongan

dinilai

akibat

II

kecerobohan dalam pemasangan konstruksi

Kulonprogo, Selasa 27/11/2007 jam 11.00

besi baja, menewaskan 2 pekerja dan melukai

WIB, satu buah gelagar jembatan dengan

13 lainnya (Suara Merdeka, 1/5/2009),

Pada

proyek

jembatan

Kebonagung
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satu tewas dan 3 luka berat. Galian yang ada
di samping jalan raya itu tidak direncanakan
menggunakan konstruksi penahan sehingga
dinding galian longsor ketika ada truk yang
melewati jalan tersebut (SCTV, 03/11/2006).
Kejadian ini terulang lagi pada proyek
pemasangan pipa gas di Bogor, seorang
meninggal

akibat

tertimbun

longsoran

material galian karena timbunan material
tidak dipasangi tanggul penyangga (Kompas,
24/05/2007) .
5.

Seorang tewas
di

proyek

Place

karena

tertimpa "crane"

pembangunan

Apartments

di

gedung

Jakarta

Pacific

(Kompas,

25/05/2007).

6.
Berikut adalah kecelakaan konstruksi yang
dipengaruhi oleh tahap-tahap sebelumnya yaitu
tahap perencanaan, dan bahkan lebih hulu lagi
yaitu tahap konsepsi oleh owner. Kasus-kasus

1.

Galian

kabel

proyek telepon

Jogya-Solo

meminta korban belasan orang luka-luka,
karena tak ada perencanaan pemasangan
petunjuk arah bagi pengguna jalan, sehingga
kontraktor tidak
2.

3.

memasang rambu-rambu

tersebut (Suara Merdeka 25/11/ 2002);
Menara masjid AI Bahar di Koja Jakarta

Rembang,

roboh

tanggal

15

Desember

2008.

Seorang pekerja tewas dan tiga
lainnya luka berat. Keempat orang tersebut
sekitar jam 13.00 memanjat tower tetapi
pasak tower ambrol karena tanah sekitar
tidak kuat menahan beban (Suara Merdeka,
16/12/2008).
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Menyima k berita kecelakaan
konstruksi
Pada setiap tahun, terutama pada beberapa

terjadi kecelakaan serupa, yaitu jatuhnya mobil

tahun terakhir ini, dunia konstruksi di Indonesia,

dari lantai 8 gedung parkir Menara Jamsostek.

selalu diwarnai dengan adanya berita kecelakaan

Kecelakaan serupa terulang lagi pada sekitar bulan

konstruksi. Pada jam 14.05 WIB tanggal 24 Mei

Juli 2009 di suatu Supermarket di Bekasi.

2007, terjadi kecelakaan fatal di suatu proyek di
pusat bisnis Sudirman, Jakarta, yaitu jatuhnya
bag ian atastowercran eyang menimpa pengendara
sepeda motor, - satu orang tewas dan 2 orang
terluka. Dan beberapa waktu kemudian terjadi
pekerja jatuh dari perancah, dan meninggal. Lalu
disusul pada tanggal 8 Juni 2007, di tempat yang
sama terjadi gondola terhempas karena putus
talinya, beruntung, para pekerja selamat.

ｓ｡ｭｰｾｩ＠

Beberapa tahun terakhir ini juga diberitakan
terjadinya kecelakaan ana k, di mall dan supermarket
di Surabaya dan Jakarta, yang jatuh terperosok
pada lubang bukaan di sekitar tangga eskalator,
termasuk terjadinya kecelakaan pengunjung yang
tertimpa lemari rak supermarket yang roboh.
Bahkan

beberapa

kali

diberitakan

terjadinya

kecelakaan sama yang berulang, yaitu jatuhnya

di mana tanggung jawab perancang dalam mewujudkan keselamatan konstruksi?

Pada 17 May 2007, di suatu mall di daerah

korban karena perpapar langsung oleh (exposed

Permata Hijau, terjadi kecelakaan, yaitu mobil

by) emisi gas genset di suatu supermarket di Paza

sedan menabrak dan menjebol pagar parapet

dekat perempatan Sudirman-Sisingamangaraja.

ramp di lantai 6 pada saat turun, kemudian jatuh
ke· permukaan tanah dan 'ringsek', sehingga 3
orang penumpangrwa, yaitu suami-isteri beserta
seorang anaknya tewas mengenaskan.

Dari beberapa jenis kecelakaan yang terjadi
tersebut di atas, menunjukkan bukti bahwa
kecelakaan dalam suatu bangunan bukan hanya
terjadi selama tahap pelaksanaan konstruksi,

. Belum sampai satu tahun kemudian, tepatnya pada

tetapi juga ketika bangunan sudah digunakan .

tanggal 22 Januari 2008, sekitar jam 10.00 pagi,

Termasuk adanya perubahan fungsi penggunaan
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ruangan,

misalnya

penempatan

genset yang

dan terkuburnya pekerja pada galian saluran pipa

sangat membahayakan keselamatan karyawan

gas di Bekasi, ambruknya bangunan rangka baja di

dan pengunjung supermarket.

Pekalongan dsb.

Kecelakaan konstruksi yang membawa korban

Dari semua jenis kecelakaan yang diberitakan itu,

jiwa di Indonesia, memang masih didominasi

apabila diamati dan diteliti lebih lanjut, akan dapat

oleh kecelakaan kerja selama masa pelaksanaan

ditelusuri, bahwa penyebab kecelakaan bukanlah

konstruksi. Misalnya, ambruknya jembatan rangka

karena semata-mata kesalahan kontraktor selama

baja di Kalimantan, dan ambruknya jembatan

masa pelaksanaan konstruksi. Bahkan metode

beton di Jawa Timur beberapa waktu yang

pelaksanaan konstruksi dan metode kerja pada

lalu, berulangnya

konstruksi

setiap tahapan pekerjaan, tidak terlepas dari

karena jatuh dari ketinggian ketika gondola yang

bentuk dan struktur bangunan serta spesifikasi

digunakan putus, yang terjadi sampai 9 kali pada

yang dikembangkan dalam proses perancangan

kurun waktu dari Januari sampai Oktober 2008,

(design). Sehingga bisasajaterjadi, suatu rancangan

kecelakaan fatal
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mempunyai potensi risiko lebih tinggi
.bila dibanding hasil rancangan lain,
yang metode pelaksanaannya reatif
lebih mudah dan sederhana serta risiko
pelaksanaan yang lebih rendah .
Jadi, pandangan bahwa masalah K3

Mobil
diperkirak;m
sedang mundu
dan
menghantam
pagar
pengaman
hingga jebol

konstruksi adalah masalah yang timbul
selama masa pelaksanaan konstruksi,
sehingga K3 adalah tanggung-jawab
kontraktor, dan urusannya kontraktor,
adalah merupakan pandangan yang
keliru dan menyesatkan.

Fatalitas akibat
perancangan yang tidak
selamat (Unsafe Design)

fatal yang terjadi, disebabkan oleh karena
keputusan yang dibuat sebelum pekerjaan
dimulai.
•

Di

Amerika

lama

menyadari

berdampak
Hal

Serikat

ini

(AS),

bahwa

pada

para

rancangan

kese lamatan

dikemukakan

ahli

Behm

telah

di Australia Selatan, terjadi karena unsafe

(design)

pelaksanaan.

37% dari jumlah cedera serius dan fatal

design.
Angka

fatalitas

akibat kelemahan

design di

(2005), dalam :

Indonesia memang tidak diketahui, tetapi, jika

"Linking Construction Fatalities to the Design for
Construction Safety Concept". Di Eropa, masalah

merujuk pada data fatalitas di AS, Eropah dan
Australia tersebut di atas, maka diperkirakan

ini diungkapkan oleh European Foundation for the

jumlah kecelakaan konstruksi karena unsafe design

Improvement of Living and Working Conditions.

di Indonesia lebih tinggi lagi. Hal ini diperkuat oleh

Di Austral ia. Pemerintahan Austral ia Selatan,

berita-berita kecelakaan sebaga imana diuraikan di

pada Forum lndustri Konstruksi 26 Juli 2005, juga

bagian awal tulisan ini.

mengungkapkan ha l yang sama . Pengungkapan itu
didasari oleh fakta atas tingginya kecelakaan fatal
akibat kelemahan design, yaitu:
•

•
•

22% dari 226 kecelakaan (cedera) yang terjadi
dari 2000 s/d 2002 di negara bagian Oregon,

Pencegahan

Washington

konstruksi dan penggunaan bangunan akan lebih

dan

California,

disebabkan

kecelakaan

selama

pelaksanaan

karena unsafe design .

efektif, jika dalam proses design semua bahaya

42% dari 224 kecelakaan fatal di AS dari 1990
s/d 2003, karena unsafe design .

diidentifikasi,

Dari

rancangan yang selamat (Safe Design).

hasil

studi

di

Eropa

pada

1991 ,

menyimpulkan bahwa 60% dari kecelakaan
28
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dini lai

risikonya

dan

di lakukan

peniadaan atau pengurangan risiko dalam bentuk

Dari

kajiannya,

Behm

(2005)

menyimpulka n

LOW
Project Sdledale

END

START
l<onstrul<sin a
Grafik Kurva Pengaruh Waktu-Keselamatan (Behm, 2005)

bahwa kemampuan mempengaruhi keselamatan

% dari biaya, melalui pengurangan penyimpanan

akan berkurang ketika jadwal menuju akhir,

material yang berbahaya, mengurangi kebutuhan

sebagaimana digambarkan pada gambar grafik

akan peralatan pelindung dan mengurangi biaya

Grafik Kurva Pengaruh Waktu-Keselamatan (Behm,

pengujian dan pemeliharaan alat. Demikian juga,
dengan rancangan bangunan publ ik yang mudah

2005).

pelaksanannya

dan

pemeliharaannya,

akan

Jadi, upaya untuk menciptakan tempat kerja yang

mengurangi biaya kecelakaan dan meminimalkan

lebih selamat, akan lebih efektif jika dimulai dari

kerugian lainnya .

sejak tahap awal siklus hidup proyek, yaitu pada
tahap konsep dan perancangan.

Biaya langsung terkait dengan unsafe design
ternyata

cukup

signifikan,

misalnya

dengan

Tindakan pengendalian yang paling efektif, -yaitu

melakukan

meniadakan

murah

kompensasi pekerja, premi asuransi, dsb. Karena

dan lebih praktis jika dilakukan pada tahap

biaya itu akan lebih banyak berdampak pada para

perancangan/perencanaan, daripada membuat

pihak yang terlibat dalam tahap berikutriya dalam

perubahan pada tahap berikutnya, ketika bahaya

siklus hidup proyek, yaitu yang melaksanakan

sudah menjadi risiko bagi pengguna jasa, pemakai

rancangan dan menggunakan bangunan .

bahaya-,

seringkali

lebih

bangunan, pekerja maupun operasi usahanya .

tambahan

upaya

pengamanan,

Pendekatan safe design akan membawa banyak

Diperkirakan bahwa dengan instalasi pabrik dan

manfaat, yaitu : (a)

peralatan yang selamat, akan menghemat 5 s/d 10

penyakit; (b) Meningkatkan kegunaan bangunan,

Pencegahan

cedera

dan
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produk, sistem, dan fasilitas; (c) Meningkatkan

kerja di sektor konstruksi di hampir semua negara

produktifitas; (d) Mengurangi biaya; (e) Prediksi

adalah tertinggi dibanding jumlah kecelakaan

dan pengelolaan yang lebih akurat terhadap biaya

kerja di sektor industri lainnya, maka perbaikan

produksi dan operasional selama siklus hidup

kinerja K3 di sektor konstruksi bisa memberikan

proyek/produk; (f) Kesesuaian dengan peraturan

kontribusi yang besar untuk men ingkatkan kinerja

perundangan; dan (g) lnovasi, karena safe design

K3 nasional secara keseluruhan .

menuntut pemikiran baru.

Maka

kebijakan

dan

strategi

peningkatan

kinerja K3 konstruksi harus dimulai dari hulu ke

Kebijakan dan strategi
memperbai ki kinerja K3
konstruksi di Indonesia

hilir, yaitu dengan mel ibatkan persyaratan K3
dalam proses pengadaan barang/jasa, baik di
kalangan pemerintah maupun swasta. Pelibatan
persyaratan

K3

da lam

proses

pengadaan

Dari Grafik Hubungan Daya Saing Bangsa dan

jasa, harus dimulai pada tahap konsep, kajian

Angka Kecelakaan Fatal Setiap 100.000 Pekerja,

kelayakan dan perancangan. Maka pada proses

yang dilaporkan ILO pada 2003 dalam : Safety in

Number, Pointers for a Global Safety Culture at
Work, sebagaimana gambar berikut ini, {Sumber :
http :/ /www.ilo.org/publ ic/english/protect ion/
safework/worldday /report_eng.pdf),

ternyata

seleksi konsultan, kerangka acuan kerja (term of

reference) dan dokumen pengadaan harus sudah
mencakup pemenuhan standar, persyaratan dan
peraturan perundangan K3 untuk setiap kegiatan
kajian konsep, kajian kelayakan, investigasi teknis,
dan perancangan bangunan atau produk.

bahwa Indonesia tergolong negara yang jumlah
kecelakaan fa t alnya tertinggi, dengan daya saing
bangsa terendah .

Apabila

dalam

konsultan
identifikasi

Berangkatdari kenyataan bahwajumlah kecelakaan

figure 4.

proses

pelaksanaan tugasnya

perencanaan
bahaya,

telah

penilaian

ｾ
ｾ

Competitiveness and safety
ｾＭ

Source: ILO. from data by IMD and fLO.
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risiko

dan

penetapan pengendalian risiko dalam produk jasa

ＹＰｾＭﾭ

ｳｯ

melaku-kan

Competitiveness (VIorld Competitiveness Report)

..

···············•·•············ ·······•······
MODIFIKASI
RENOVASI

•

PROSES PENGADAAN

PEMBONGKARAN
PEMUSNAHAN

PENGGUNAAN ...... PEMELIHARAAN
PENGHUNIAN .,...
PERBAIKAN

········t·····························
............................... .......................
PELAKSANAAN
KONSTRUKSI

PENGEMBANGAN ......
KONSEP
.,...

...... PEMASANGAN
.,... PERLENGKAPAN

RANCANGAN
(DESIGN)

dokumen kualifikasi, dokumen tender, dokumen
dan

dokumen

kontrak

maupun

spesifikasiteknis dan gamba rrancangan bangunan/
produk pada tingkat risiko yang dapat diterima,
maka potensi bahaya pada tahap pelaksanaan
konstruksi dan pada tahap pemanfaatan bangunan
dapat diminimalkan.
Sehingga

kebijakan,

Regulasi K3 Konstruksi dan
Perancangan yang Selamat
Menyadari akan adanya kelemahan perancangan,
yang menimbulkan terj adi nya kecelakaan pada
t ahap pelaksanaan dan penggunaan konstruksi
bangunan, maka berbagai negara seperti AS, Eropa
dan Austral ia, tel ah melakukan studi dan regu lasi

strategi

dan

tindakan

pencegahan kecelakaan dan sa kit akibat pekerjaa n,
harus mencakup seluruh tahap siklus hidup
konstruksi/produk, sebagai-mana gambar berikut
ini.

PEMANFAATAN
BANGUNAN

K3 harus direncanakan dan
dilaksanaan di setiap tahap

(deliverables), ba ik berupa laporan, program kerja,

penawaran

..... .

bagi

diwajibkannya

pemenuhan

persyaratan

standar K3 pada tahap perancangan .
Di lnggris telah diterbitkan Construction Design and
Management Regulation pada 1994, yC)ng telah

direvisi pada 2003, dan pada 2007 (CDM 2007),
sebagai design tool dalam membuat rancangan
yang se lamat (safe design) . Pada

umumnya

negara-negara Eropah, mengikuti jejak lnggris,
yaitu diberlakukannya regulasi semacam CDM.
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Sedangkan di AS, walaupun tidak dibakukan

dan perlunya ditetapkan peraturan perundangan

dalam regulasi khusus, tetapi telah dicakup dalam

untuk mentaati syarat keselamatan dimaksud.

regulasi: OSHA 1926-Engineering Controls. Dan
sejak tahun 1990-an telah dilakukan beberapa
penelitian dan perbaikan, untuk meningkatkan
keselamatan pekerja sejak dalam tahap design.
Gambatese

&

Hinze

(1998),

dalam

Oleh karena itu, kini sudah tiba saatnya pemerintah
dan

masyarakat

menetapkan

jasa

konstruksi

peraturan

atau

Indonesia,

undang-undang

Konstruksi yang antara lain mewajibkan perancang

jurnal:

untuk menciptakan rancangan bangunan atau

"Addressing construction worker safety in the
design phase: Designing for construction worker

produk yang selamat. Dan melakukan revisi

ｳ｡ｦ･ｴｹＧｾ＠

menyatakan bahwa walaupun di AS tidak

semua peraturan perundangan terkait konstruksi
agar

kesehatan

dan

keselamatan

kerja

dan

diberikan regulasi khusus, tetapi telah disepakati

keselamatan konstruksi betul-betul mendapatkan

secara volunteer, bahwa selain regulasi: OSHA

perhatian utama pada proses pengadaan dari

1926-Engineering Controls, kewajiban-kewajiban
yang dipersyaratkan dalam COM Regulation di
lnggris dapat digunakan oleh para designer di
AS sebagai design tool untuk membantu para
designers dalam mengidentifikasi bahaya-bahaya

sejak perancangan, konstruksi dan pemanfaatan
bangunan sampai pemusnahan bangunan.
/su-isu kesehatan dan lingkungan di sektor
konstruksi & prevalensi HIV-AIDS

K3 konstruksi yang spesifik dan dapat dijadikan

Per definisi, K3 Konstruksi mengandung pengertian

contoh-contoh praktek terbaik (best practices)

adanya pencegahan penyakit akibat kerja, yang

untuk meniadakan

pada umumnya masih kurang mendapatkan porsi

I meminimalisasi bahaya.

perhatian yang seimbang. Pada revisi OHSAS
Apa yang dike na I AS se bagai Design for Construction

Safety

(DfCS},

adalah

proses

perencanaan

K3 konstruksi untuk tujuan pelaksanaan dan
pemeliharaan, yang dilakukan dalam tahap design.
The Royal Australian Institute of Architects telah
menyusun kebijakan Safe Design, demikian juga
pemerintah Australia, sudah menyusun petunjuk

18001:1999 menjadi OHSAS 18001:2007, porsi
kesehatan kerja dan lingkungantelah mendapatkan
porsi perhatian lebih seimbang. Sehingga semua
perusahaan yang mengadopsi standar sistem
manajemen K3 versi OHSAS, wajib melakukan
revisi kebijakan & prosedur K3 yang lebih peduli

praktis untuk rancangan bangunan dan struktur

dengan aspek kesehatan dan lingkungan dan
diimplementasikan dalam program kesehatan

yang selamat (Code of Practice for Safe design of

kerja dan lingkungan yang lebih nyata.

buildings and structures) .
Tetapi pada perkembangannya yang cepat, isu
Dasar

untuk

menciptakan

regulasi

bagi

perancangan konstruksi bangunan yang selamat
di lndonesi,a, sebenarnya telah ada landasan
hukumnya, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja, khususnya pasal

kesehatan lingkungan konstruksi juga menyangkut
isu meningkatnya risiko kesehatan yang terkait
dengan perilaku pekerja terkait dengan narkoba,
dan penyebaran penyakit menular yang makin
menonjol. Dari hasil penelitian di luar negeri

4 pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang secara

seperti di Afrika Selatan dan di dalam negeri seperti

eksplisit menjelaskan perlunya persyaratan K3

di Papua, pekerja yang terlibat di sektor konstruksi

dalam perencanaan, mencakup bidang konstruksi,

dan sektor minyak dan gas, yang bekerja di suatu
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lokasi proyek yang jauh dari keluarga dan dalam

merupakan tujuan dan sekaligus nilai utama

waktu lama serta dengan pendapatan yang relatif

dalam kehidupan manusia, justru masih kurang

tinggi, menunjukkan meningkatnya prevalensi

mendapatkan perhatian .

penyebaran HIV & AIDS di kalangan staf dan
pekerja konstruksi.

Maka dapat dimaklumi jika tingkat komitmen dan
konsistensi penerapan persyaratan K3 konstruksi

Maka pada penerapan SMK3, program K3, dan

yang

peraturan perundangan K3 terkait konstruksi,

perusahaan konstruksi.

harus mengakomodasi perlunya upaya pencegahan
penyakit kerja dan lingkungan termasuk program
pencegahan segala jenis penyakit menular seperti
HIV & AIDS, demam berdarah, cikungunya, malaria
dll, yang potensial berkembang di lingkungan
lokasi proyek konstruksi.

Apabila

masih

daya

rendah

saing

pada

sebagian

besar

bangsa

Indonesia

ingin

meningkat di mata dunia, maka tidak ada alasan
lagi bagi kita untuk menunda-nunda penerapan
persyaratan K3 konstruksi pada tahap konsep,
perancangan, tender, pelaksanaan, penggunaan
bangunan sampai pada tahap pembongkaran atau

Pada aspek upaya pelestarian lingkungan, kini

pemusnahan bangunan.

sudah mulai marak apa yang disebut dengan green
contractor, apakah baru sekedar slogan, tetapi

Apakah kinerja K3 akan menjadi nilai kinerja

sehubungan dengan isu pemanasan global, kini
sudah waktunya untuk melaksanakan kebijakan
ini.

utama yang diperhitungkan dalam sektor industri
konstruksi, tergantung pada komitmen pengguna
jasa, - termasuk pemerintah dan swasta, penyedia
jasa, - termasuk para pengusaha dan profesional,

Masalah paling mendasar
dari K3 konstruksi adalah
masalah nilai

dan masyarakat jasa konstruksi, - termasuk para
pakar dan perguruan tinggi.

Dari lalu lintas email di milis industri minyak dan
gas, dan di milis K3L, maupun pembicaraan K3
di lingkungan praktisi dan profesional K3, sering
diungkapkan, bahwa upaya K3 Konstruksi masih
dikesankan sebagai paling parah dibanding upaya
K3 di sektor lain, seperti sektor industri kimia,
sektor manufaktur apalagi bila dibandingkan
dengan upaya K3 di sektor Minyak dan Gas.
Tingkat kepedulian K3 konstruksi yang masih
rendah

tersebut

sangat

berkorelasi

dengan

penghargaan terhadap nilai kinerja . Sampai kini,
nilai kinerja konstruksi masih berkisar pada BMW,
yaitu nilai Biaya, Mutu dan Waktu. Sedangkan
nilai keselamatan dan kesehatan, yang nota bene
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1. PENDAHULUAN
Fenomena Kecelakaan Konstruksi
Saat ini, kecelakaan konstruksi masih sering terjadi
dengan akibat yang san gat merugikan. Kecelakaankecelakaantersebut banyakdiberitakan di berbagai
media baik dalam dan luar negeri. Beberapa be rita
itu : jatuhnya pekerja dari ketinggian, robohnya
crane, jatuhnya gondola, runtuhnya rangka baja
sewaktu masih dalam pengerjaan, terkuburnya
pekerjadalam longsornyatanah maupun bongkaran
bangunan, dan sebagainya . Secara umum, selain
dapat menimbulkan kerugian ftnansial, kecelakaan
dapat juga mengakibatkan kerugian kemanusiaan,
dan kerugian sosial (Koehn,1995; Tang SL, 2004). Di
seluruh dunia, enam puluh ribu pekerja konstruksi
diperkirakan

meninggal setiap tahun

(Rubio,

2005; ILO-Jakarta, 2006). Lebih tragis lagi, pada
kecelakaan-kecelakaan konstruksi di luar negeri,
para korbannya adalah pekerja -pekerja dari Asia
{Suara Merdeka Cybernet, 28/09/2004).

dengan jumlah tenaga kerja sebanyak hanya
5% ternyata tingkat kecelakaannya sebesar 32%
(Arka, 2008). Sampai saat inipun Indonesia adalah
negara

dengan

tingkat

kecelakaan

tertinggi

yang menempati nomor 52 dari 53 negara yang
disurvey dengan tingkat kecelakaan fatal 40

Hasil

analisis

statistik

beberapa

negara

per 100.000 pekerja (Arka, 2008). Fenomena

menunjukkan tingkat kecelakaan fatal pada proyek

tersebut sangat memprihatinkan, dan diperlukan

konstruksi adalah lebih tinggi dibanding rata-rata

upaya agar angka kecelakaan dapat ditekan

untuk semua industri {Suraji, 2000). Di Amerika,

secara maksimal. Depnakertrans telah membuat

kematian pekerja konstruksi justru meningkat 6%

kebijakan untuk menurunkan tingkat kecelakaan

walaupun kematian di tempat kerja di seluruh

menjadi 50% (Arka, 2008) yang muara akhirnya

A.S. turun 3 %, (www. osha.gov, 16/ 02/2000). Di

adalah membaiknya citra Indonesia di bidang

lnggris, angka kecelakaan fatal sektor konstruksi 8

keselamatan.

kali dari angka rata-rata untuk semua industri (Duff,
1998 dalam Suraji, 2000). Di negara berkembang,
angka kecelakaan kerja jauh lebih buruk (Koehn,
1995), sekitar tiga kali lipat dari angka negara maju
(Wirahadikusumah, 2005).

Kebutuhan Keselamatan
Konstruksi
Penomena

kecelakaan

konstruksi

di · atas

menunfukkan
bahwa pen1ngkatan
keselamatan . ·
.
..
.

Di

Indonesia,

Keselamatan

dan

Kesehatan

konstruksi

Kerja (K3) menduduki urutan ke-5 (terburuk)

konstruksi ｡､ｬｨ｜ＮｾＭｵｳ＠

dibantlingkan Singapura, Malaysia, Thailand dan dari
Filipina (Bali f.?ost, 13/05/2004).· Sektor konstruksi,· ｾＬ Ｇｫ･｣ｬ｡ｮ＠
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.

mutlak

· diperiukan. Keselamatan
untuk meniadakan

.resiko

kerugian/Juka-luka

dari

dan kerusakant<esehatan Ｈｌ･ｶｬｾＬＹＳ［＠

suatu

Davies,

1996). Sedang menurut Mitropoulos

(McCormick,

Oberlender,

1974;

Andi,

2000;

(2005), keselamatan adalah pengendalian bahaya

2004; Uwakweh, 2004) . Dari aspek masa depan,

yang dikenali untuk mencapai suatu tingkat resiko

proyek

yang dapat diterima.

yang semakin meningkat dan semakin kompleks

Kebutuhan akan keselamatan konstruksi dapat
dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek
ekonomi, aspek kemanusiaan, etika profesi, aspek
kebutuhan pekerja, dan aspek masa depan. Dilihat
dari aspek ekonomi, manajemen keselamatan
yang efektif akan menguntungkan perusahaan
karena mengurangi biaya langsung dan biaya tidak
langsung yang diakibatkan oleh kecelakaan (Levitt,

19 93 ; Tang, 2004 ;Jaselskis, 1996 ). Dilihatdari aspek
kemanusiaan, keselamatan konstruksi bertujuan
mengurangi

penderitaan

yang

diakibatkan

karena

konstruksi
tuntutan

mempunyai
kebutuhan

permasalahan
manusia

yang

semakin beragam ·(Suhendro, 2003) . Seringkali
suatu proyek konstruksi harus dilaksanakan dalam
kondisi yang sulit sehingga meningkatkan resiko
kecelakaan . Permintaan

client tentang suatu

bentuk konstruksi memungkinkan suatu desain
yang menyebabkan tingkat kesukaran pelaksanaan
yang tinggi. Kesukaran desain itu dapat menaikkan
resiko bahaya kecelakaan (Johnson, 1998). Oleh
karena itu, diperlukan peningkatan perhatian,
pemahaman dan pengembangan yang lebih serius
di dalam keselamatan konstruksi.

Ketidak-matangan Perencanaan
Keselamatan Konstruksi
Proses

perencanaan

memiliki

arti

penting

tertinggi di dalam kesuksesan proyek konstruksi
(Callahan et al 1992). Untuk mewujudkan suatu
keselamatan konstruksi yang baik, diperlukan
adanya suatu perencanaan keselamatan yang
telah disusun sebelum tahap konstruksi dimulai.
Rekomendasi dari Barrie (1990), Koehn (1995),
Hinze (1997), Oberlender (2000), dan Suraji (2000)
adalah

melakukan

perencanaan

keselamatan

konstruksi yang dilakukan seawal mungkin dan
selanjutnya perencanaan keselamatan itu harus
dilaksanakan

pada

tahap

konstruksi/operasi.

oleh kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan

Dalam pelaksanaannya,

(Barrie

tersebut harus pula dikontrol agar semua yang

1990;

Jaselskis, 1996).

Keselamatan

keselamatan konstruksi

juga merupakan bagian dari etika profesi bagi

telah direncanakan itu betul-betul terlaksana.

orang-orang yang terlibat dalam pengembangan

Perencanaan keselamatan konstruksi seharusnya

teknologi (Martin, 1994; Vesilind, 2001).

Dari

dibuat .secara "matang" sebelum dilanjutkan

aspektenaga kerja, kebutuhan keselamatan (safety

dalam tahap berikutnya. Perencanaan keselamatan

needs) adalah kebutuhan manusia {dalam hal ini

konstruksi yang matang, adalah perencanaan yang

pekerja}, setelah kebutuhan primer terpenuhi

komprehensif; integratif, dan sistematis. Selama
. KONSTRUKSt INDONESIA 2009 137 •

ini perencanaan keselamatan belum dilaksanakan

penggunaan

dengan matang. Kasus-kasus kecelakaan yang

penggunaan safety net. Beberapa proyek ada

telah terjadi, mengindikasikan bahwa banyak

yang sudah menerapkan komitmen perusahaan

perencanaan keselamatan konstruksi yang tidak

(kontraktor), pelatihan kepada pekerja baru, safety

matang sebelum proyek dilaksanakan. Di lnggris,

talk, safety patrol, safety meeting, dan sebagainya.

walaupun telah 10 tahun memberlakukan CDM

Padahal menurut teori-teori terbaru, penyebab

(Construction

Design

sampai

kecelakaan dapat

tahun

para

kurang

tahap konstruksi (Suraji, 2004), sehingga usaha-

memanfaatkan potensi mereka untuk menghapus

usaha yang bersifat upstream dalam pencegahan

dan mengurangi resiko ditempat kerja (www.

kecelakaan perlu dilakukan. (b) Perencanaan

hse.gov.uk,

Ketidakmatangan

keselamatan konstruksi yang belum komprehensif,

perencanaan dapat berakibat rendahnya potensi

masih parsial. Selama ini perencanaan keselamatan

suatu proyek konstruksi dalam menghadapi resiko

konstruksi terlihat

kecelakaan.

belum

2006

Management),

perencana

20/09/2006).

Ketidakmatangan

masih

perencanaan

keselamatan

konstruksi selama ini terlihat dari beberapa
fenomena berikut. (a) Perencanaan keselamatan
konstruksi yang timpang. Selama ini keselamatan
konstruksi

terlihat

diperhatikannya

upstream

dalam

timpang

usaha-usaha

karena

belum

yang

bersifat

keselamatan

konstruksi.

APD

melibatkan

untuk

pekerja

dan

tamu,

pula dimulai jauh sebelum

belum komprehensif karena
semua

partisipan

proyek

dan semua aspek penyebab kecelakaan. Resiko
kecelakaan konstruksi yang terjadi di tempat kerja,
tanggungjawab seolah-olah ditimpakan kepada
kontraktor, padahal penyebab kecelakaan dapat
saja ditimbulkan oleh partisipan proyek lainnya
dan dapat berasal dari faktor-faktor lain (misal:

proximal dan distal) (Suraji, 2001). (c) Perencanaan

Pencegahan kecelakaan terutama pada proyek-

yang belum integratif. Perencanaan keselamatan
selama ini juga belum integratif, artinya para

proyek skala menengah masih lebih bersifat

partisipan proyek dan faktor-faktor lain yang

downstream pada tahap operasional misalnya:

berperan belum berinteraksi secara terpadu.

Penilaian Kematangan
Perencanaan Keselamatan PraKonstruksi
Program penilaian yang sistematis perlu menjadi
komitmen di zaman modern ini {Rossi, 1985).
Da lam konteks pendekatan mutu secara total,
setiap keputusan harus berdasarkan data dan
informasi {Sidarto Mulyo 2005; Gaspersz, 2003),
dan bukan berdasarkan opini, sedangkan data
dapat
2003).

Sesungguhnya tak seorang/pihak pun yang dapat

itu telah matang atau belum, diperlukan alat

kepada para pekerja {Tom Will, 2004) . Ada peran

penilaian . Penilaian ini, bersifat penilaian formatif,

perencana untuk suatu proses konstruksi yang

yaitu untuk mengetahui kekurangsempurnaan

aman karena ketika merencana proyek konstruksi,

yang terjadi untuk kemudian dilakukan perbaikan

lain:

sehingga pra-perencanaan keselamatan konstruksi

pengintegrasian perancangan-konstruksi {Suradji,
2000).

pada setiap

suatu perencanaan keselamatan pra-konstruksi

puncak organisasi mereka masing-masing turun

antara

Pengukuran diperlukan

{Gaspersz,

dan tingkat outcome. Untuk menentukan apakah

kontraktor dan pemilik yang bekerja bersama dari

diperlukan;

pengukuran

permulaan program, tingkat proses, tingkat output

ltu memerlukan suatu usaha kolaboratif dengan

integrasi

dari

level operasi atau proses dan harus dimulai dari

menciptakan suatu jobsite aman secara sendiri .

berbagai

diperoleh

tersebut dapat matang sebelum dilanjutkan ke

(d) Perencanaan yang belum sistematis

tahap berikutnya.

Perencanaan keselamatan selama ini juga belum
sistematis dilakukan. Perencanaan yang sistematis

Permasalahan Perencanaan

adalah perencanaanyangsecara rinci menyebutkan

Keselamatan Konstruksi

uraian tugas, tahapan dan pertanggungjawaban
semua kegiatan . Peran masing-masing partisipan

Dari uraian-uraian pada latar belakang penelitian,

proyekdalam perencanaan keselamatan konstruksi

permasalahan

belum terlihat, sehingga tanggung jawab terlihat

identifikasi mafalah pada pelaksanaan keselamatan

kabur. Dalam .pelaksanaan CDM di lnggris, sampai

konstruksi di negara-negara berkembang adalah:

sekarang masih diperlukan konsep yang tepat

(a) Perencanaan keselamatan konstruksi yang

tentang hubungan antara perencana dengan

sekarang dilakukan masih timpang, karena masih

partisipan proyek yang lain .termasuk client dan

hanya berorientasi ke hilir (downstream). (b)

yang

dapat

disampaikan

. kontraktor {www.hse.gov.uk, 20/09/2006). Dalam

Perencanaan

. per:aturan tentang K3 untuk proyek konstruksi di

ini masih dilakukan secara parsial. Perencanaan

lndonesiapun, terlihat . rnasih urnull) dan bersifat

keselamatan konstruksi perlu secara menyeluruh

downstream, ｳ･､｡ｮｧｰｴｵｊｾｫｩ＠

{komprehensif)

belum.jiJga dibuat ､ｾｮ＠

ｳ･ｾｲｩｮ｣＠

keselamatan

konstruksi

selama

(ECI, 1995; Suraji, 2004), Total

safety management yang melibatkan semua

diundangkan atal.Lrnasih

'
Ｎｾ＠

,:. partisipan proyek belum terwujud, (c):Perencanaan

ｋｏｎｓｔｆｗｉＨｾ＠
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.,,

keselamatan konstruksi selama ini belum dilakukan

pekerjaan pemeliharaan dan anggota masyarakat.

secara integratif. Semua pihak yang terlibat

Menurut OHSAS 18001:1999, keselamatan adalah

(partisipan) proyeksecara integratifharus berperan

bebas dari resiko buruk yang tak dapat diterima.

dalam tercapainya keselamatan konstruksi. (d)

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi

Perencanaan keselamatan konstruksi selama ini

dan faktor yang memberikan efek kesehatan

belum dilakukan secara sistematis. Perencanaan

dan kesejahteraan karyawan, pekerja temperer,

belum dilakukan dalam tahapan-tahapan secara

pekerja kontraktor, peninjau/tamu, dan orang lain

teratur, rinci dan berurutan. (e) Perencanaan

di dalam tempat kerja. Selanjutnya The National

keselamatan konstruksi yang selama ini dilakukan

Safety Council (NSC) mendefinisikan keselamatan

masih belum matang (belum komprehensif, belum

adalah pengendalian bahaya untuk mencapai

integratif dan belum sistematis). Kematangan

suatu tingkat resiko yang dapat diterima. Suatu

perencanaan

bahaya digambarkan sebagai suatu aktivitas atau

keselamatan

konstruksi

menjadi

sangatstrategis ketika kebutuhan komprehensifitas

kondisi tak aman, yang jika

tak terkendalikan

dalam implementasi dan penjaminan keselamatan

dapat

suatu

konstruksi menjadi kebutuhan untuk mencapai

(Mitropoulos, 2005).

kinerja proyek konstruksi.

terjadinya

kecelakaan

Pengertian keselamatan yang dikemukakan pada

Konsepsi Keselamatan Konstruksi
Pengertian tentang keselamatan konstruksi telah
banyak dikemukakan oleh para ahl i. Menurut
Davies (1996),

berperan

tahun-tahun terakhir kiranya merupakan definisi
yang lebih tepat karena telah mencantumkan
suatu tingkat resiko yang dapat diperbolehkan
atau diterima dalam suatu kegiatan kerja. Dapatlah

kese lamatan konstruksi adalah

dide-finisikan bahwa keselamatan konstruksi
bebas dari resiko luka dari suatu kecelakaan di . adalah usaha mengenali dan mengendalikan
mana kerusakan kesehatan muncul dari suatu
bahaya, insiden, kecelakaan, dan penyakit akibat
akibat langsung/seketika maupun dalam jangka kerja, agar kegiatan konstruksi
dan para pekerja
waktu panjang. Levitt (1993) menyatakan bahwa

atau siapa saja yang berada di proyek konstruksi

keselamatan

untuk

termasuk yang berada di lingkungan sekitarnya

meniadakan dari resiko kerugian/luka-luka dari

dapat bebas dari resiko buruk yang tidak dapat

suatu kecelakaan dan kerusakan kesehatan yang

ditolelir.

konstruksi

adalah

usaha

diakibatkan oleh efek jangka pendek maupun
jangka panjang akibat dari lingkungan kerja tak

Konsepsi Kecelakaan Konstruksi

sehat. Bubshait dan Almohawis (1994) menyatakan

Pengertian tentang kecelakaan, menurut Hinze

bahwa keselamatan adalah penyelesaian proyek

(1977), adalah kejadian yang merugikan, tidak

tanpa kecelakaan. Masalahkeselamatan memang

direncanakan, tjdak terduga, tidak diharapkan

terkait dengan kecelakaan . Menu rut Davies (1996),

serta tidak ada unsur kesengajaan.

kecelakaan yang terjadi selama aktivitas konstruksi

Rawlinson (1997), kecelakaan adalah kejadian

dan pembongkaran dapat disebabkan antara

yang tak direncanakan, tak te-rkontrol yang dapat

lain oleh konstruksi atau aisain yang salah/cacat

menyebabkan atau mengakibatkan luka pada

yang menyebabkan kematian atau luka-luka atau

pekerja, kerusakan pada peralatan dan kerugian

kerugian kepada semua yang berhubungan dengan

lainnya.
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Menurut

lni hampir sama dengan definisi yang

perangkat lunaknya, antara lain karyawan,

Hoyos and Zimolong (1988) bahwa

diusulkan

kecelakaan adalah kejadian yang tidak selamat

rencana,

yang mengakibatkan luka, kerusakan dan kerugian .

perusahaan,

Menurut NSC, kecelakaan adalah suatu kejadian

kerja, prosedur, pengupahan, jaminan sosial,

dalam suatu urutan peristiwa yang menghasilkan

training, komunikasi, tata laksanaadministrasi,
sistem

luka-luka/kerugian tidak diharapkan, kematian,
atau

kerusakan

Menurut

benda

(Mitropoulos,

18001:1999,

OHSAS

adalah kejadian yang tak diharapkan yang dapat
menimbulkan kematian, sakit, luka, kerusakan dan

Suraji

manajemen,

peraturan

informasi

kontrol dan

2005) .

kecelakaan

filsafat

dan

proyek,

kebijakan
persyaratan

kepemimpinan,

ｬ｡ｩｮｾＮ＠

(2002),

mengelompokkan

teori-teori

kecelakaan dalam :
a.

Paradigma engineering, yang memfokuskan

kerugian lainnya (Efansyah, 2007). Dari beberapa

tinjauan dari aspek teknik dalam suatu

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

sistem.

kecelakaan konstruksi adalah kejadian di proyek

b.
c.

yang

mefokuskan

Paradigma organisasi, yang memfokuskan
tinjauan

yang bersifat merugikan yang mengakibatkan

dari

pengambilan

keputusan

manajemen dan manajemen keselamatan,

kerusakan pada peralatan, luka dan bahkan

seperti

kematian pada pekerja, atau orang lain yang
berhubungan dengan tempat kerja.

individu,

tinjauan dari isu personality dan motivasi.

konstruksi yang tidak direncana, tidak terduga,
tidak diharapkan, tidak ada unsur kesengajaan,

Paradigma

budaya

keselamatan,

partisipasi,

kompetensi, komunikasi dan kontrol.

d.

Paradigma kognitif, yang memfokuskan pada

Di samping pengertian tentang kecelakaan, ada

ketrampilan, pengambilan keputusan dan

beberapa istilah antara lain hazard, incident dan

terbatasnya sistem pengolahan informasi.
Chua (2004) membagi kecelakaan

near-miss. Hazard (sumber bahaya) adalah sumber

Selanjutnya,

atau situasi dengan suatu potensi untuk merugikan

dalam tiga kategori, yaitu:

manusia dalam hal luka-luka, sakit, kerusakan

a.

Kategori

pemindahan

tenaga

pada properti, kerusakan pada tempat pekerjaan,

transfer),

memusatkan

perhatian

lingkungan atau kombinasi dari semua itu./ncident

transmisi energi berturut-turut dari sumber

(insiden) adalah peristiwa yang mempunyai potensi

energi,

menyebabkan kecelakaan. Termasuk pengertian

sumber energi), dan korban.

incident adalah near-miss (hampir celaka), yaitu

dikembangkan oleh Haddon (1980) .'

suatu kejadian yang cenderung celaka tetapi tidak/

b.

(energy

pada

Kategori

penghalang (antara korban dan

individual,

yang

Model ini
memusatkan

belum mengakibatkan luka-luka, sakit, kerusakan

perhatian kepada individu sebagai penyebab

pada properti, dan kerusakan lainnya.

langsung kecelakaan. Model model dalam '
kategori ini mengidentifikasi penyebab dan

(1993)

.·.Pribadi

ｾ･｣ｬ｡ｊ＼ｮ＠

>
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ｐ･ｾｩｬｫｕ＠

--

dalam ､ｾ｡＠
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menge1ompokkan

··'•

'

Ｍ ｾ

·'··

. .

ｫ｡ｴｾｧｯｲｩ＠

'· .< .-

-· ·"

.

penyebab

efek dari tindakan yang salah oleh individu

berikut:

{yang pada umumnya para pekerja garis

•. -_.

depan). · TElOrHeori ini ､ｩｾ･ｭｵｫ｡ｮ＠

tekno-struktural,
yaitl.l dari aspek
.
.
-

Ｍ

perangkat l<erasnya, antara Iii in lokasi proyek,
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.
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___c,

ｰ･ｫｲｪ｡ｾＬ＠

··.-·

·.,-._·;

dan

proses ｯｒ･ｲ｡ｳｩｾ＠

ｐ･ｲｾｬｫＬｉＮｊ＠

lain .oleh · Kerr (1950, 1957); Hinze (1997)
paela u'mumnya ｭｾｴｮｵｳｫ｡＠
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laku dan
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proyek.

.c.
aspek

antara

Kategori

｡ｳｰ･ｾ＠
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ｰｳｩｫｾｴＶｧＤ＠

pada tingkah

manu$ia'..
.

'sistemik,
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ｾ Ｍ Ｇ＠

yang,

kepada pera9an

.

,_

"'-'·"

ｰｲｧｾｩ｡ｳ＠

m.emusatkao
dan

sistem dalam meninjau penyebab kecelakaan .

yang berhubungan dengan operasional, yang

Model-model ini dikemukakan oleh, Johnson

berhubungan dengan lingkungan, dan faktor yang

(1980) tentang Management Ovesight Risk

terkait dengan manajerial (Suraji, 2001) . Model ini

Reason (1990) tentang Pathogen

memetakan faktor penyebab kecelakaan dalam :

Tree,

Model, Whittington et al. model (1992), Bird

& Germain (1996) tentang Loss Causation
Model, Abdelhamid & Everett (2000) tentang

ARCTM (Accident Root Causes Tracing Model),

para pemborong, dan pemborong bawahan.
Construction

based approach, · Suraji et al. (2001) tentang

adalah peraturan (regulasi) yang dibuat atas

constraint-respone, dan Chua (2004) tentang

dasar penelitian-penelitian

Model-model tersebut pada umumnya setuju
bahwa organisasi dan manajemen berperan
signifikan sebagai penyebab kecelakaan .
Pengelompokan-pengelompokan

terse but

di

atas belum ada yang memandang dari tahapan
berlangsungnya suatu proyek yaitu dari tahapan
konsepsi sampai tahapan pelaksanaan. Oalam
tulisan ini, pencegahan kecelakaan dilihat dari
sudut pandang

tahapan-tahapan suatu proyek

akan diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, teoriteori penyebab kecelakaan konstruksi akan dipilah

Design

Management

yang

pendekatan upstream. COM

{CDM)

berwawasan

disusun tahun

1994 untuk merevisi peraturan tahun 1960an,
merupakan penggeseran peraturan dari sistem
tradisional ke arah sistem yang mengharuskan
setiap pekerja pada proyek konstruksi menjadi
bagian dari sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan yang diberlakukan selama proyek (Fink,
1997). Oalam Construction Design Management
(COM), Perencanaan Keselamatan & Kesehatan
dibedakan dalam langkah-langkah: Perencanaan
Keselamatan & Kesehatan dan File Keselamatan

& Kesehatan .

menjadi :
Teori-teori

yang

meninjau

dari

aspe k

organisasi di satu pihak dan aspek organisasi/
manajemen di lain pihak.
b.

dihasilkan oleh klien, regu klien, para perancang,

Henderson et.al. (2001) tentang system-

MLCM (Modified Laos Causation Model).

a.

distal factor dan proximal factor yang mungkin

Teori-teori

yang

meninjau

dari

arah

pandangan downstream di satu pihak dan
arah pandangan upstream di lain pihak.
The Constraint-Response Theory (C-R) diusulkan

oleh Suraji (2001), memandang bahwa kece lakaan

a.

Perencanaan

Keselamatan

& Kesehatan

dibagi lagi atas Pre Tender Plan dan Final
Plan (Fink, 1997). Pre Tender Plan diorganisir

oleh

Planning Supervisor yang ditunjuk,

dan

haruslah disiapkan selekas mungkin

dan perlu menjadi bagian dari dokumentasi
tender yang disampaikan ke pemborong
yang menawar pekerjaan. Pre- Tender Plan
menginformasikan semua resiko keselamatan

konstruksi yang terjadi di tempat kerja, sebetulnya

yang penting yang berhubungan dengan

bersumber dari banyak faktor, tidak saja faktor

proyek, dan memberi kesempatan. kepada

pekerja dan pengorganisasian di tempat kerja Uobsite) saja, tetapitahap perencanaan oleh perencana

dan tahap konsep oleh client juga berpengaruh .
Orang-orang yang terlibat dalam proyek konstruksi
dapat meneiptakan faktor-fakt or ｰｾｴ･ｮｳｩ＠
..

.

yang

mendorong ke arah kecelakaan . Faktor-faktor
'

,.

· penyebab dapat yang berhub.1,mgan tlengan ｴ･ｫｮｩｳｾ＠

pemborong untuk mengembangkan sistem
Clan prosedur keselamatan dan kesehatan,
yang sesuai untuk proyek itu.
b. Final plan · merupakan tanggungjawab
kbnt ra!<tor · yan.g ditunjuk. Kontraktor harus
ｭ･ｮｧ
ｭ｢｡
ｮ ｧｫ ｾ ｮ＠ pre tender plan. menjadk
· bentuk final ｰｦ ｡ｾＮ＠
Yang paling- pentiog, Client.•.ｾﾷ＠ >,.
ｾ ﾷ＠

harus memastikan hahwa ·.

telah betul-betul dikembangkan sebelum ia

c.

proyek.

mengijinkan pekerjaan konstruksi dimulai.
Semua

perubahan

yang

dilakukan

dikonfirmasikan ke

d.

Proses Protocol mencakup: Pandangan secara
utuh tentang Proyek, Suatu Proses yang Konsisten;
Disain yang Progresif; Koordinasi Stakeholder
Keterlibatan Stakeholder & Kerjasama kelompok;
dan Umpan balik. Proses Protokol dibagi menjadi

Post-Construction

dan

pemeliharaan

Teori Proses Protocol (Pp), dikembangkan oleh

(Wu S. et. al., 2001). Menurut Kagioglou (2000),

Langkah

memonitor

sebelum diimplementasikan (Fink, 1997).

untuk meningkatkan proses desain dan konstruksi

ini

terdiri

dari

I

Completion:

mengarahkan untuk secara terus menerus,

Planning Supervisor

Universitas Salford sejak tahun 1998, dalam usaha

Langkah-langkah

langkah ke tujuh sampai langkah ke delapan,

oleh

kontraktor terhadap Pre Tender Plan harus

Langkah-langkah Konstruksi: Produksi solusi

mengatur

·fasilitas

kebutuhan

yang

dibangun.

Langkah ini merupakan langkah ke sembilan
Walaupun

Proses

Protocol

ini

mehinjau

keseluruhan proyek, namun teori ini lebih banyak
memfokuskan pada tahap-tahap pra-konstruksi.
Hal ini terlihat dari 10 langkah yang ditampilkan,
7 langkah adalah pada tahap pra-konstruksi. Oleh
karena itu, teori ini sangat relevan dijadikan acuan
dalam pembahasan pra-perencanaan keselamatan
konstruksi.

empat langkah-langkah utama yaitu:

engelom pokka n
a.

Langkah-langkah Pre-Project: berhubungan

Teori-Teori

Penyebab

P.c lakaan

dengan pertimbangan bisnis yang strategis
tentang

segala

potensi

proyek

yang

mengarahkan untuk menunjuk suatu client's.
Langkah-langkah ini terdiri dari langkah ke nol

Beberapa teori tentang penyebab kecelakaan
konstruksi

dan

usaha-usaha

pencegahan

kecelakaan konstruksi dapat dipetakan dalam
gambar 1. dibawah.

sampai langkah ke tiga,
b.

Langkah-langkah
menggambarkan

Pre-Construction:
bagaimana

kebutuhan

Dari pembahasan terdahulu, teori-teori dan usaha
pencegahan kecelakaan konstruksi dapat dipilah

client's dikembangkan ke dalam suatu solusi

menjadi empat kategori, yaitu teori yang:

disain yang sesuai. Langkah-langkah ini terdiri

a.

Berorientasi kepada faktor individu pekerja

dari langkah ke empat sampai langkah ke

yang berfokus pada tinjauan down- stream di

enam

tempat kerja, digambarkan pada kwadran Ill.
b.

Berorientasi

kepada

faktor

organisasi-

manajemen yang berfokus pada
downstream di tempat kerja,

tinjauan

digambarkan

pada kwadran IV.
c.

Berorientasi kepada faktor individu pekerja
dan organisasi-manajemen, yang berfokus
pada

tinjauan

downstream

di tempat

kerja, digambarkan berimpit dengari sumbu
ve,rtikaL
d.

Berorientasi

kepada

faktor

organisasi-

manajetnen, yang . berfokus paqa tinjauan
upstream dtluar tempat kerta, .digambarkan·

pada kwadran I. .

IKHTISAR TEORI-TEORI KECELAKAN KONSTRUKSI

CONSTRUCTION DESIGN MANAGEMENT

t

PROCESS PROTOCOL
CONTRAINT RESPONSE THEORY

'
E

DISTRACTION THEORY

....
.....

TRIPOD MODEL

c

FISH BONE MODEL

C1J

Q)

\/)

ｾ＠

0

DOMINO THEORY

0

DOMINO THEORY YANG DIPERBAHARUI

GOAL FREEDOM ALERTNESS THEORY
ACCIDENT PRONENESS THEORY
KWADRAN
Ill

Gambar 1
lkhtisar teori-teo ri kecelakaan konstruks i dan pencegahan kece lakaan konstruksi
----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mulai dari konsepsi sampai proyek selesai (from

Pengendalian Keselamatan Terpadu

conception to completion).

Kegiat an penilaian

Dalam era manajemen modern, banyak negara
di dunia yang mengadopsi konsep manajemen

tentang keselamatan dan kesehatan perlu dimulai

mutu terpadu termasuk di dalamnya sektor

dari t ahap perencanaan proyek (project plan),

rekayasa dan konstruksi. Bahkan sampai dengan

kontrak,

akhir t ahun 2002 sektor konstruksi menempati

ke tahap pemeliharaan dan bahkan sampai ke

paling ba nyak jumlah perusahaannya

perobohan (demolition) (ECI; -1995). Pengendalian

yang memi liki sertifikat ISO 9000 (Franshurullah,

keselamatan harus dilakukan secara t erpadu

merupakan

(total safety control) . Konsep rasional Toto/, Safety

urutan

2005).

Dewasa

ini

keselamatan

evaluasi

tender, konstruksi,

suatu pusat dan fokus integral dalam program

Ctmtrol ｡､ｬｾｨ＠

pengendalian mutu terpadu (Fiegenbaum, 1991).

manajernen

kajian Total Project Management oleh ECI,
Dalam _

ｳｩ ｮ･ｲｾ

keselamatan perlu .diintegrasikan dalam ｰｲｯｹ･ｾＬ＠

kdnstruksi yang aman (Suraji, 2004). _
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ｳ＠

sampai

suatu pengintegrasian tindakan

ｾ ｡ ｮ＠

tindakan pelaksanaan yang

untuk rMI11PTOmosikan

suatu: ｾ｜Ｉ
ｲｏｳ･ｓ＠

Banyak pihak yang terkait dalam keselamatan kerja

proyek sebagai suatu proses yang terdiri dari:

konstruksi. Hal ini didukungdari pendapatbeberapa
ahli sebagai berikut. Menurut Oberlender (2000),

formulation project, planning, engineering design
construction use management, dan demolition.

walaupun praktek yang sekarang menempatkan

Oberlender (2000) menyatakan bahwa proyek

tanggungjawab keselamatan konstruksi itu kepada

konstruksi terdiri dari tahapan-tahapan : project

kontraktor, seharusnya terbentuk suatu kerjasama

definition, business planning, design, construction

kelompok yang memahami dan

operation dan "!aintenance.

menerapkan

Sedang menurut

suatu filosofi keselamatan untuk meningkatkan

Lockyer (1996) suatu proyek sedikitnya melewati

keselamatan di proyek konstruksi. Lebih lanjut

empat tahap ya itu: conception, development,

Suraji (2000) menyatakan bahwa keselamatan
merupakan tanggung-jawab semua yang terlibat

realization dan termination . Dalam pandangan
dari . process protocol, kegiatan proyek dibagi

di dalam proses konstruksi. Pandangan tradisional

dalam tahapan-tahapan dan tiap tahapan dibagi

yang

itu

da lam langkah-langkah, sebagai berikut: (a .) Pre

tanggungjawab kontraktor adalah tidak valid, juga

project, yang terdiri dari: demonstrating the need,
conception of need, dan outline feasibility (b) . Pre

menganggap

bahwa

keselamatan

dikemukakan oleh Mohamed (2003). Perencana
mempunyai

peran

terhadap

suatu

proses

konstruksi yang aman, karena ketika merancang
implementasi proyek konstruksi, berbagai integrasi
diperlukan (a .l.

pengintegrasian perancangan

design-construction). Di masa mendatang, tidak

construction, yang terdiri dari: conceptual design,
coordinated
design-procurement
financial.
Construction, yang terdiri dari: production
information: procurement_ construction (d)
(c)

berbagi-pandangan

Post construction yang terdiri dari : operation &
maintenance (Wu S. et.al., 2001). Dari beberapa

antar-mereka, tetapi suatu masyarakat partisipan

pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan

perlu dilibatkan untuk keluasan pandangan di

bahwa suatu proyek terdiri dari serangka ian

dalam langkah tertentu dari proses implementasi

tahapan,

proyek (Suraji, 2000) . Tak seorang/pihak pun yang

proyek), studi kelayakan, perencanaan & desain

dapat menciptakan suatu jobsite aman secara

teknik, konstruksi, operasi & perawatan, dan

sendiri. ltu memerlukan suatu usaha kolaboratif

pembongkaran/pemusnahan .

dengan pemborong dan pemilik yang bekerja

proyek dapat pula dibagi dalam tahap pra-

bersama dari puncak organlsasi mereka masing-

konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi.

hanya peserta proyek yang

masing

turun kepada para pekerja (Tom Will,

2004).

p

Sebelum

yaitu:

konsepsi

tahapan

(formulasi/definisi

Seca ra

konstruksi,

ringkas

perencanaan

untuk berbagai aspek harus dibuat agar dapat

c

aan Keselamatan Pra-

mencapai hasil proyek sesuai dengan biaya, mutu,
dan waktu yang ditetapkan. Menurut Callahan,

nstruksi

proses

perencanaan

memiliki

arti

penting

Suatu proyek berawal dari tahap konsepsi sampai

tertinggi di dalam kesuksesan proyek konstruksi.

proyektersebutselesai dan hasilnya dimanfaatkan/

Beberapa.studi menunjukkan bahwa perencanaan

dioperasionalkan oleh

owner,

dilanjutkan sampai

yang baik berperan pada . hasil akhir proyek

tahap pemeliharaan, bahkan sampai ke tahap

konstruksi (Callahan et. al., 1992).

pembongkaran. Halpin (1980) membagi suatu

konstruksi dilaksanakan oleh kontraktor. · Didalam

Kegiatan
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melaksanakan tugasnya, kontraktor juga membuat
perencanaan yang disebut dengan perencanaan
konstruksi (construction planning) . Sedangkegiatan
perencanaan yang dilaksanakan oleh perencana,
hasilnya

dapat

dinamakan

pra-perencanaan

konstruksi (pre-construction planning) . Dengan
demikian

pra-perencanaan

diartikan

sebagai

konstruksi

perencanaan

yang

dapat
dibuat

sebelum tahap konstruksi. Banyak istilah yang
pengertiannya

sama, antara lain

preproject/

pretask planning (Liska et al.1993); begining
construction
(Koehn, 1995),

(Koehn, 1995),

preconstruction

pre-construction planning (ECI,

1995), pre-construction stage (Cooper, 2000).
Sejak dua dasa warsa terakhir ini para ahl i banyak
mengusulkan perencanaan keselamatan dalam
tahap pra-konstruksi. Menurut Barrie {1990),
masalah

keselamatan

dan

kesehatan

kerja

merupakan bagian dari suatu upaya perencanaan
dan

pengendalian

proyek,

seperti

halnya

perencanaan, biaya, pengadaan serta kualitas.
Menurut Oberlender (2000), keselamatan adalah

untuk mengidentifikasi adanya perhatian khusus
bahwa pekerjaan akan dilakukan dengan cara yang
aman (Hinze, 1997).

bagian penting dari manajemen proyek, seperti
perencanaan, estimasi biaya, kontrol biaya, dan

Hasil studi literatur terhadap Constraint-Respone

pekerjaan proyek lainnya. Selanjutnya dikatakan

Theory, Construction Design Manajemen, dan

bahwa unsur keselamatan harus dipertimbangkan

Process

pada setiap tahapan disain dan konstruksi proyek,

kunci kematangan pra-perencanaan keselamatan

dan harus dirancang ke dalam proyek serta

konstruksi sebagai tertulis pada ko lom (b) tabel

dimonitor sama halnya dengan scope, budget,

1

dan schedule. Keselamatan perlu diintegrasikan

perencanaan keselamatan konstruksi hasil studi

dalam uraian kebijakan yang komprehensif dan

literatur (ditulis pada kolom 2), dan besarnya

juga dengan menyelenggarakan pre-construction

tanggapan responden pada putaran pertama

safety review of constructability (Koehn, 1995),

(hasil questionare) ditulis pada kolom 3 (dalam

sehingga interaksi antar masing-masing pihak

prosen), serta bobot rata-rata setiap faktor ditulis

akan jelas terlihat dan selanjutnya keselamatan

pada kolom 4.

akan lebih terjamin. Hinze juga menyatakan bahwa

Tanggapan dibagi dalam: Sangat Perlu (SP) dengan

keselamatan proyek yang baik dimulai sebelum

skor 4, Perlu (P) dengan skor 3, Kurang Perlu (KP)

kegiatan konstruksi secara nyata dimulai. Setelah

dengan skor 2 dan Tidak Perlu (TP) dengan skor 1,
(lihat tabel di halaman berikutnya)

pekerjaan direncanakan, kemudian perlu diuji
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Protocol

berikut.

menghasilkan

Faktor-faktor

kunci

faktor-faktor

kematangan

Tabel 1
No

Uraian

(a)

(b)

Tanggapan (dalam %)
SP

ｾﾧｍｬ｝］Ｇ

Komitmen Owner terhadap keselamatan konstruksi
klausul

keselamatan

Mencari mformasi tentang kecelakaan sejenis yang
telah ada
Mempunyai kecukupan dana untuk biaya proyek dan
mempunyai komitmen untuk tidak mengurang1 biaya
proyek
Menyed1akan waktu penyelesaian proyek yang
cukup dan mempunyai
komitmen untuk tidak
mengurangi waktu penyelesa1an (mempercepat)
proyek

Mempunyai kom1tmen untuk tidak merubah tujuan
proyek

OW9

Mempunyai komitmen untuk
' menambah kompleksitas design

tidak

merubah/

lkut mengontrol setiap tingkat dari keselamatan
melaiUI penawaran yang diajukan kontraktor
Menjadwal waktu momtoring berkala pada tahap
pelaksanaan proyek

2

Peran Konsultan dalam Pra-Perenca-naan
Keselamatan Konstruksi adalah

Mencari informasi tentang kecelakaan sejeni s yang
telah ada
Mengkaj i peraturan-peraturan yang relevan untuk
pelaksanaan dan kesela-matan proyek konstruksi
Memiliki pengalaman perencanaan proyek sejenis
Memiliki data tekn 1s dan non teknis yang dibutuhkan
untuk perencanaan proyek
KSs

Membuat analisis bahaya/hazard terhadap proyek
yang direncanakan
Menyusun perencanaan proyek yang "selamat" (safe

design)
Memiliki tenaga perencana yang mempunyai
sertifikat perencanaan keselamatan konstruksi
KSa

Menyusun pre-tender safety planning (drah 1)
tentang keselamatan proyek rencana

KS 9

Menyiapkan
instrumen
penilaian
pelaksanaan keselamatan konstruks1

tentang

Memperbaiki pre-tender safety plannmg (drah 2)
tentang proyek rencana

3

Peran Kontraktor dalam Pra-Perencanaan
Keselamatan Konstruksi yaitu:

Mempelajari pre tender safety plan (pra -rencana
keselamatan konstruksi)
KN2

-··
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Ｍ

4

3

2

(d)

94,S
66,7

S,S
27,8

0

1

0
0
----------

S,S

- - - - -- - - - - - 27,9

61,1

s,s

s,s

- - - -- - - - - - - SS,S

S,S

39

0

- - - - - - - - - - --

ss,s

39

0

S,S

SP
SP
p

SP

p

----------------83,S

Memil1h konsultan yang profesional

OW a

Kesimpulan
TP

___________

Membuat TOR
dengan
konstruksi secara jelas

OWs

KP

------------

ｲｄｭｯｩｬＦ｡ｾ＠

1

P

16,S

0

0

p

- - - - - - - -- - - - - -- - 77,8

22,2

0

0

SP

----------------44,S

44,S

s,s

s,s

p

- - - - -- - - - -- - - - -- - 39

44,S

11

s,s

p

- - - - - - - -- - - - - -- - 39

44,S

11

s,s

p

--------- --- --------------------61,2

33,3

S,SO

0

p

-----------------

so

so

0

0

SP

- - - - - - - - - - - - - -- - ___§__!2_ ｾ＠
__
o___o___.::.sP'---72,2

27,8

0

0

sP

-----------------77,8

22,2

0

0

SP

- - - - -- - - - - - - - - - - - 83,3

16,7

S,S

0

SP

----------------66.7

27,8

s,s

0

SP

- - - - - - - - - - - - -- - - -1
61,2

33,3

s,s

0

SP

----------------66,7

27,8

s,s

0

SP

- - - - - - - - - - - - - - - - -1
66,7

27,8

0

0

SP

- - - - - - - -- - - - - -- - -1
- - - - - - - - - - -- - - - - - -1

100

0

0

0

SP

- - -- - - - - - - - - F77,8

16,7

Ｍ

0

0

SP

ＭｾＧﾷ＠

KN3

- - - - - - - -- - - - -- - -- -

Mengembangkan pre-tender safety plan menjadl
11,1
83,3
5,5
SP
0
tender safety plan yang d1sampaikan pada saat
pelclangan pekeqaan
--7-7,-8---2-2,-2---5-,5- ===0== =====S=P====
Mempunya1 pengalaman pada proyek seJenls
Menyampa1kan penawaran pekeqaan termasuk
83,3
16,7
0
0
SP
mengajukan
rencana
kese-lamatan
konstruksi
(tender safety plan)

iiiii

Memiliki
OHSAS)

4

LKs

sertifikasi keselamatan konsruksi (SMK3,

Memiliki tenaga pelaksana yang bersertifikat
keselamatan konstruksi (misal: A2K4)
Peran
Stakeholder
dalam
Perencanaan
Keselamatan Pra-Konstruksi adalah:
Adanya undang-undang dan peraturan -peraturan
tentang Perencanaan Keselamatan Konstruksi
Adanya rangkuman analisis terhadap kecelakaan
pada proyek-proyek konstruksi yang lalu
Adanya studi AMDAL dari proyek yang akan
dilaksanakan tersebut
L1ngkungan mempunya1 dampak negatif mmimal
terhadap proyek(banjir, gempa, ang1n, hujan dan
lainnya)
Adanya pertlmbangan terhadap mus1m/
cuaca saat proyek berlangsung nanti
Aspek sosial dan pol1t1s mempunya1 dampak negatlf
minimal terhadap proyek
Adanya jadwal kontrol mternal dan perusahaan
(m1salnya safety patrol, safety meeting)

LKs

Adanya jadwal kontrol eksternal dari asos1asi dan
pemerintah (misalnya aud1t keselamatan) pada
waktu pelaksanaan proyek nanti .

..

.. ..

•

• I .. I

'"'

..

Penegakan hukum terhadap pelanggar undangundang dan peraturan keselamatan konstruksi

5

Besarnya peran partisipan proyek terhadap
kematangan perencanaan keselamatan prakonstruksi adalah
Pemilik (27%)
Konsultan ( 27,5%)
Kontraktor ( 31,5%)
Stakeholder (14%)

-----------------72,2

27,8

.0

0

SP

-----------------66,7

33,3

.

0

0

SP

----------------------------------77,8

22,2

5,5

0

SP

-----------------66,7

27,8

5,5

0

SP

-----------------55,5

38,8

5,5

0

p

-----------------55,5

38,8

5,5

0

p

-----------------72,2

27,8

5,5

0

SP

-----------------61,1

33,3

5,5

0

SP

-----------------72,2

22,2

5,5

0

SP

-----------------55,5

39

5,5

0

SP

-----------------_§_§J_ ｾ＠
__
o___o___.::_csP'----100

0

0

0

SP

------------------

-----------------ｾ＠
__22_ __
o___o_
sP
ｾ＠
__22_ _o_ _o_
sP
ｾ＠
__22_ _o_ _o_
sP
84,5

16,5

0

0

SP
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Verifikasi kepada para akademisi dan praktisi dilakukan 3 putaran. Putaran satu dengan
mengedarkan kuestionare kepada para responden dan hasilnya dirangkum pada tabel 1.
Putaran kedua dengan mengadakan grup diskusi yang mengundang responden terpilih
untuk membahas hasil putaran kesatu dan hasilnya juga dirangkum · Putaran ketiga yaitu
mengadakan grup diskusi lanjutan untuk membahas hasil putaran kedua. Putaran ketiga
menghasilkan beberapa koreksi (bahasa) dan penambahan serta pengurangan hasil putaran
kesatu maupun kedua, hasilnya seperti tertulis pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Faktor-Faktor kunci kematangan perencanaan keselamatan pra-konstruksi
Uralan

No

Peran/ keterllbatan Owner dalam Pra-Perencanaan Keselamatan Konstruksi adalah:
Memasukkan Persyaratan Keselamatan Konstruksi dalam TOR
Memiliki data dan jenis kecelakaan konstruksi untuk setiap jenis kegiatan konstruksi yang telah dan akan
dikerjakan
Mempunyai kecukupan dan kelancaran dana untuk biaya proyek
Memilih konsultan yang profesional (safe design dengan menggunakan prinsip manajemen resiko)
Mempunyai komitmen bahwa setiap perubahan harus diimbangi dengan penyediaan dana dan upaya
pengendalian yang sepadan
lkut mengontrol setiap tingkat perencanaan keselamatan melalui penawaran yang diajukan kontraktor
Melakukan koordinasi yang sinergis pelaksanaan keselamatan konstruksi
Memasukkan klausul-klausul keselamatan konstruksi ke dalam dokumen kontrak dengan konsultan
perancang/perencana, konsultan pengawas dan kontraktor
Mempunyai daftar konsultan dan kontraktor yang telah melaksanakan keselamatan konstruksi
Menetapkan bahwa baik konsultan maupun kontraktor yang ditunjuk harus mempunyai rencana
keselamatan konstruksi
Peran/keterllbatan Konsultan Perancang/Perencana dalam Perencanaan adalah :
Rencana keselamatan pihak konsultan terdapat pada dokumen penawaran
Memiliki data dan jenis kecelakaan konstruksi untuk setiap jenis kegiatan konstruksi yang telah dan akan
dikerjakan
Memahami dan menerapkan peraturan-peraturan yang relevan
Memiliki rujukan yang mutakhir berdasarkan standar nasional dan internasional
Menyusun perencanaan dan perancangan proyek yang "selamat" (safe design) dengan menggunakan
prinsip manajemen resiko (identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko)
Memiliki tenaga perencana yang mempunyai sertifikat pelatihan keselamatan perancangan dan
perencanaaan (semacam Construction Design Management)
Memasukkan persyaratan keselamatan konstruksi dalam dokumen tender pada proyek yang direncanakan
Menyiapkan format penilaian pemenang tender termasuk kriteria keselamatan konstruksi
Peran/keterlibatan Konsultan Pengawas dalam Perencanaan Keselamatan Pra-Konstruksi adalah :
Mengajukan proposal rencana pengawasan proyek termasuk pelaksanaan rencana keselamatan kerja
proyek
Menyiapkan tenaga ahli keselamatan konstruksi yang akan bertindak sebagai pengawas pelaksanaan
keselamatan konstruksi.
Memiliki data dan jenis kecelakaan konstruksi untuk setiap jenis kegiatan konstruksi yang telah dan akan
dikerjakan
Memahami penerapan peraturan perundangan mengenai keselamatan konstruksi yang relevan
Memiliki rujukan yang mutakhir berdasarkan standar nasional dan internasional
Menyiapkan format penilaian kinerja pelaksanaan keselamatan proyek
Menyiapkan format pelaporan hasil pengawasan pelaksanaan keselamatan proyek
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Peran/keterlibatan Kontraktor Utama dan Sub-Kontraktor dalam Pra-Perencanaan Keselamatan
Konstruksi adalah:
Mempunyai rujukan peraturan perundangan keselamatan konstruksi yang berlaku
Mengajukan Rencana Keselamatan Konstruksi Prakontrak yang sesuai dengan metode pelaksanaan yang
akan digunakan di dalam proposal penawaran
Mempunyai pengalaman pada proyek-proyek sejenis
Memiliki bukti telah menerapkan keselamatan konstruksi (SMK3/0HSAS)
Memiliki tenaga ahli Keselamatan konstruksi
Memiliki sistem pengendalian K3 subkontraktor
Peran/keterlibatan Subkontraktor (bila ada) dalam Perencanaan Keselamatan Pra-Konstruksi adalah :
Mempunyai rujukan peraturan perundangan K3 yang berlaku
Mengajukan RK3K prakontrak yang sesuai dengan metode pelaksanaan yang akan digunakan di dalam
proposal penawaran
Mempunyai pengalaman pada proyek-proyek sejenis
Memiliki bukti telah menerapkan keselamatan konstruksi
Memiliki tenaga ahli keselamatan konstruksi
Peran/keterlibatan stakeholder (pemangku-kepentingan) proyek dalam Pra- Perencanaan Keselamatan
Konstruksi adalah:
Pemerintah daerah din as terkait setempat mewajibkan terpenuhinya perijinan proyek (1MB), penerapan
dan pengawasan keselamatan konstruksi.
Pemerintah melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundangan keselamatan
konstruksi
Masyarakat sekitar memahami dan menyetujui rencana proyek
Masyarakat peduli terhadap keselamatan dan kesehatan konstruksi

KESIMPULAN
Hasil penelitian tahap in i adalah faktor-faktor kunci kematangan pra perencanaan keselamatan konstruksi. Selanjutnya faktorfakto r terse but akan dipakai pad a tahapan penelitian
selanjutnya,
penilaian

yaitu

kematangan

keselamatan
kunci

penyusunan

konstruks i.

kematangan

kese lamatan

item-item

pra-perencanaan
Faktor-faktor

pra-perencanaan

konst ruksi

selanjutnya

dilukiskan dalam diagram "radar" pada
gambar 2 sebagai beri kut.
Gambar 2
Faktor-faktor kunci kematangan praperencanaan keselamataan konstruksi
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PENERAPAN KONSEP
LOW IMPACT DEVELOPMENT UNTUK

KESELAMATAN LINGKUNGAN
Kontributor:

LUKMAN ARIFIN & NUGROHO WURITOMO

Pendahuluan
Pentingnya infrastruktur bagi pembangunan serta

terkait dengan perubahan tata air. Oleh karena itu,

kemajuan suatu bangsa tidak dapat disangsikan

pembangunan infrastruktur hendaknya bersifat

lagi. Para ahli banyak memberikan pendapat

ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek

mengenai hal ini, antara lain Siregar (2004)

pengelolaan tata air mikro maupun makro.

yang

menyatakan

bahwa

kualitas

kehidupan

masyarakat di suatu negara ditandai oleh kondisi
infrastruktur di negara tersebut karena aset

Lingkungan

sebagai

tempat

hidup,

sumber

kehidupan sekaligus sumber penghidupan man usia

infrastruktur yang handal akan memungkinkan

memang harus senantiasa dijaga kelestariannya

terjadinya diversifikasi produksi, pengembangan

demi kerberlangsungan hidup anak-cucu manusia

perdagangan,

pemerataan

pembangunan dan

itu sendiri. Namun demikian pada kenyatannya,

pengentasan

kemiskinan,

serta

pem ba nguna n infrastrukturyangtelah dilaksa nakan

peningkatan

kualitas hidup secara umum. World Bank (1994)

selama

juga menyatakan bahwa infrastruktur merupakan

lingkungan. Berbagai kerusakan tersebut antara

kontributor utama bagi proses pembangunan.

lain: (1) kerusakan hutan yang cukup parah akibat

Hal ini karena beragam infrastruktur merupakan

pembalakan legal maupun ilegal demi pemenuhan

pondasi bagi pemerataan pembangunan dan

kebutuhan material konstruksi; (2) pencemaran

peningkatan
perekonomian,

sektor-sektor

lainnya,

pertanian,

seperti

perindustrian,

perdagangan, pariwisata, bahkan pertahanan dan
keamanan. Selain itu, keberadaan infrastruktur

ini

banyak

menimbulkan

kerusakan

udara akibat peningkatan volume transportasi
dan limbah gas industri; (3) penurunan muka air
tanah akibat eksploitasi air tanah berlebihan yang
mengabaikan upaya konservasinya; (4) kerusakan

juga mampu membentuk struktur ruang dalam
rangka

mewujudkan

sasaran

pembangunan

nasional.
Demikian pentingnya peran infrastruktur bagi
pembangu nan dan kemajuan suatu negara sehi ngga

ekosistem sungai, danau, rawa dan pantai akibat
pembangunan infrastruktur yang tidak ramah
lingkungan; serta (5) pengurangan Ia han hijau yang
drastis akibat kekeliruan dan ketidakkonsistenan

di setiap negara terdapat lnstansi Pemerintahan

dalam penataan ruang. Kesemua hal terse but akan

yang khusus menangani infrastruktur. Sebagaimana

meningkatkan panas bumi sebagai efek rumah kaca

di Indonesia terdapat Departemen Pekerjaan

yang dapat memicu terjadinya berbagai bencana

Umum yang mengemban tugas untuk menjamin

a lam seperti angin taufan, banjir dan kekeringan.

pelayanan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum
yang baik dan layak untuk kehidupan yang

Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan
paradigma

dalam

strategi

PU No. 51/PRT/2005). Keberadaan pembangunan

infrast ruktur

selama

ini.

infrastruktur untuk kehidupan yang nyaman,

adalah apa yang disebut dengan Low Impact

produktif dan berkelanj utan ini sangat berkaitan

Development (LID), yang akan dijelaskan secara

erat dengan isue kelestarian lingkungan. Terutama

ringkas dalam tulisan ini.

nyaman, produktif dan berkelanjutan (Permen
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pembangunan

Paradigma te rsebut

A. Kondisi Sebelum Pengembangan

B. Kondisi Setelah Pengembangan

Runoff= 10%

Runoff = 55% Infiltration= 15%

Infiltration = 50%

precipitation

evapotmnspitalion

(100%}
ＨＳｾＩ＠

Gambar 1. Kondisi Lansekap Sebelum dan Setelah Pengembangan (MAPC, 2009)

atau ketika masih alami. Dimana dari keseluruhan

Mengapa LID Diperlukan?

air

hujan

yang

jatuh

(100%

precipitation),

metode

separuhnya (SO%) akan masuk ke lapisan aliran air

pembangunan konvensional yang selama ini telah

tanah, 40% mengalami evapotranspirasi dan hanya

banyak digunakan ternyata memberikan dampak

10% yang menjadi aliran permukaan menuju ke

negatif yang cukup besar bagi kelestarian alam,

saluran dan sungai-sungai.

LID

diperlukan

karena

strategi

dan

seperti terganggunya siklus hidrologi dan ekologi.
Meningkatnya air limpasan dan berkurangnya
recharge, berkurangnya vegetasi dan habitat liar,
hilangnya karakter komunitas, pencemaran air
dan udara, serta biaya pembangunan yang sangat
besar adalah beberapa dampak pembangunan

Adapun gambar 1B menunjukkan suatu diagram
kondisi spesifik lansekap pada umumnya setelah
pengembangan . Dimana beragam lapis permukaan
kedap air seperti jalan raya, trotoar, lahan parkir,
dan bangunan gedung/permukiman mengarahkan
air hujan ke saluran dan sungai-sungai secepat

konvensional selama ini.

mungkin. Sehingga hasilnya, dari keseluruhan
LID

menggunakan teknologi

sederhana yang

air hujan yang jatuh (100% precipitation), hanya

mudah dilaksanakan sehingga biaya pembangunan

15% yang masuk ke lapisan aliran air tanah, 30%

relatif rendah, dan mampu melibatkan peran serta

mengalami evapotranspirasi dan sebesar 55% yang

masyarakat secara luas. Negara-negara maju telah

menjadi aliran permukaan menuju ke saluran dan

menerapkan pendekatan LID ini, dimana dengan

sungai-sungai. Hal inilah yang berujung kepada

penerapan LID yang baik, maka permasalahan-

terjadinya

permasalahan lingkungan yang klasik, seperti banjir

cadangan air tanah . Demikianlah sa1ah satu

- kekeringan, erosi/tanah longsor - sedimentasi

dampak negatif dari penggunaan konstruksi kedap

dan polusi akan dapat diatasi.

air yang berlebihan, yang berakibat terganggunya

Gambar

1A dari

menunjukkan

suatu

MAPC

(2009)

diagram

berikut

kondisi

ini

banjir

dan

semakin

menurunnya

siklus hidrologi dan ekologi.

spesifik

Berikut ini ditampilkan gambaran lain mengenai

lansekap pada umumnya sebelum pengembangan

hubungan antara lapisan kedap air dan aliran
KONSTRUKSIINDONESIA 2009 157

ekivalensi desain tapak hidrologis.
Fungsi hidrologis dari penyimpanan,
infiltrasi dan pengisian air tanah ini
misalnya

memelihara

volume

dan

pengaturan

frekuensi

melalui

integrasi dan distribusi skala mikro
area

penahan

dan

penyimpanan

air hujan, mengurangi permukaan
kedap

air,

serta

memperpanjang

jalur aliran air limpasan (runoff) dan
waktu

alirannya.

Strategi

lainnya

termasuk preservasi/proteksi fiturfitur tapak yang sensitif lingkungan
seperti riparian buffers, tanah basah,
lereng curam, valuable (mature) tree,
genangan, area hutan dan tanah
Gambar 2. Korelasi antara Lapisan Kedap Air dan Aliran Permukaan

dengan permeabilitas tinggi.

(FISRWG, 1998)

LID

juga

sering

didefinisikan

permukaan dari FISRWG (1998). Dimana pada

sebagai suatu bentuk manajemen air

kondisi alami, aliran permukaan (runoff) hanya

hujan (stormwater management), namun penting

sebesar 10%. Dengan luasan lapis permukaan

diketahui bahwa LID memanfaatkan air hujan

kedapairsebesar10%-20%, maka aliran permukaan

sebagai suatu "pengungkit" (leverage)

meningkat

20%. Demikian,

memperbaiki keseluruhan proses pengembangan,

sehingga dengan luasan lapis permukaan kedap

serta untukmeminimalka ndampakpengemba ngan

air sebesar 75%-100%, maka aliran permukaan

lansekap (Metropolitan Area Planning Council/

dapat meningkat menjadi sebesar 55%.

MAPC, 2009) .

menjadi

sebesar

untuk

Demikian, secara garis besar LID merupakan

Deftnisi dan Konsep LID

suatu pendekatan komprehensif desain tapak
berdasarkan

Low Impact Development (LID) didefinisikan oleh
Wynkoop (1999) sebagai suatu pendekatan yang
mengkombinasikan fungsi hidrologi perancangan
tapak dengan tindakan pencegahan pencemaran

pendekatan

pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) yang
mencoba memelihara sistem alam, hidrologi dan
ekologi yang ada, dengan mempertimbangkan

sebagai kompensasi atas dampak pengembangan

efektivitas

biaya

Ia han terhada p kual ita sa irdan hid rologi. Sedangka n

teknologi

sederhana.

menurut Valley Conservation Council (2009), LID
adalah suatu strategi perancangan dengan tujuan

bukanlah suatu ilmu pengetahuan yang rumit,
karena merupakan berbagai teknik yang diseleksi

untuk mengelola atau mereplikasi rejim hidrologi

dan didesain secara cermat dengan menggunakan

prapengembangan melalui penggunaan teknik-

teknologi

teknik perancangan untuk menciptakan fungsi

tanaman .
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dan

sederhana

fleksibilitas

penerapan

LID

hakekatnya

pada

seperti

pemanfaatan

Tujuan dan Prinsip liD

5.

Membantu komunitas konstruksi/bangunan
dalam pengelolaan lingkungan .

Pada hakikatnya, tujuan utama LID adalah untuk

6.

Mengurangi
biaya
pembangunan
pemeliharaan infrastruktur air hujan.
Mengenalkan konsep-konsep baru

meniru kondisi hidrologi sebelum pengembangan
tapak

dengan

menggunakan

teknik

7.

desain

teknologi

tapak yang mampu menyimpan, meresapkan,
permukaan (Wynkoop, 1999). Sehingga dengan
mengurangi aliran permukaan dan memastikan

Mendorong

yang
mendukung inovasi perencana kawasan untuk
mengenalkan prinsip-prinsip 'smart growth'

9.

Mendorong diskusi mengenai kelangsungan
dan penerapan secara ekonomi, lingkungan,
dan teknik pada praktek manajemen air hujan

respon keadaan hidrologi kawasan, maka tinjauan

Ada aturan yang luas dalam pengurangan dampak

hujan,

8.

tiap aspek pengembangan wilayah mempengaruhi

teknik LID.

air

dan area konservasi); fungsi hidrologi tiruan,
dan pengelolaan integritas ekologi/ biologi
penerimaan aliran air.

menggunakan teknik-teknik ini akan membantu

hidrologi kawasan menjad i fokus utama dalam

pengelolaan

dan

seperti mikromanajemen dan bentuk-bentuk
lansekap multifungsi (area resapan, saluran

menguapkan dan menahan sebanyaknya aliran

penyimpanan airtanah yang mencukupi. Semenjak

untuk

dan

fleksibilitas

peraturan

serta alternatif pendekatan lainnya.

dan teknik desain kawasan yang memperbolehkan

Demikian, pada prinsipnya LID dapat dikatakan

perencana kawasan (planner) untuk menciptakan

sebagai suatu pendekatan teknologi komprehensif

mekanisme pengendalian air hujan yang fungsinya

untuk mengelola air hujan perkotaan . Dalam hal ini,

serupa dengan mekanisme pengendalian alami.

air hujan dikelola dalam bentuk-bentuk lansekap

Apabila teknik LID dapat digunakan dalam sebuah

kecil dengan biaya efektif yang ditempatkan di

kawasan tertentu, maka hasilnya akan dapat

setiap kawasan tertentu daripada dikelola dalam

menyerupai fungsi hidrologi penyimpanan airalami

skala besar berupa fasilitas kolam mahal yang

atau terjadinya keseimbangan komposisi air antara

ditempatkan di dasar area drainase. Sumber

aliran permukaan, penyerapan, penyimpanan,

konsep pengendalian ini juga sangat berbeda

pengisian air tanah, dan penguapan .

dengan perawatan konvensional (desain tapak

Tujuan

dan

prinsip-prinsip

LID

antara

lain

dikemukakan oleh Wynkoop (1999), yaitu sebagai

Menyediakan suatu inovasi teknologi untuk
melindungi kelestarian lingkungan dengan
meresapkan air.

2.
3.

4.

60

Fungsi

hidrologi seperti peresapan, frekuensi dan volume
pelepasan, serta pengisian air tanah dapat dikelola

berikut:

1.

manajemen pipa dan kolam air hujan) .

Menyediakan insentif ekonoinis yang memacu

dengan mengurangi permukaan kedapair, penila ian
fungsi, ruas saluran terbuka,

pemutusan jalur

aliran hidrologi, serta penggunaan area resapan/
filtrasi pada lansekap. LID juga memasukkan

pembangunan yang ramah lingkungan.

elemen-elemen desa in tapak multifungsi ke da lam

Mengembangkan

menyeluruh

rencana manajemen air hujan. Pada praktek

perencanaan dan desain kawasan yang ramah

alternatif manajemen air hujan, sepe rti pada

lingkungan .

tempat penyimpanan mikro, lansekap fungsional,

Mendorong pendidikan dan partisipasi publik

saluran drainase terbuka, pengurangan lapisan

dalam melindungi kelestarian lingkungan.

kedap air, derajat kerataan, penambahan waktu

secara
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runoff, serta tempat penyimpanan bertekanan,

mengurangi buildings footprints

dapat diintegrasikan

Mengurangi

kedalam

sebuah

desain

dianggap

kawasan multifungsi.

luas
kedap

permukaan
air

(Iebar

yang
jalan,

menggunakan jalur terbagi, mengurangi
Lebih lanjut, MAPC (2009) mengemukakan bahwa

area parkir)

ada 9 prinsip utama dalam LID, yaitu:

1.

Perencanaan jalan

kontur

Menggunakan sistem alami yang ada sebagai

(align road) untuk mengurangi dampak

sebuah

Penggunaan atap hijau (taman atap/

kesatuan

kerangka

kerja

untuk

perencanaan kawasan

green rooftops)

Prinsip pertama dan paling penting yaitu

Penggunaan permeable paving

bekerja menggunakan lansekap yang ada.
LID menggunakan lansekap yang ada sebagai
kerangka untuk perencanaan tapak. Desain
yang

baik

dimulai

dengan

memberikan

perhatian pada perencanaan tata guna lahan
pada level masyarakat sebagaimana pada
level daerah aliran sungai (DAS), sehingga
pemanfaatan lahan dilaksanakan secara tepat

3.

Pengolahan

air

hujan

dekat

dengan

sumbernya
Prinsip ketiga ini berpegangan pada strategi
LID yaitu "berfikir pada lingkup mikro untuk
mencapai tujuan makro", dimana pengolahan
air hujan dekat dengan sumbernya dapat
dilaksanakan antara lain dengan :

l

Membuat Sub DAS dan manajemen

dengan memperhatikan DAS.
Secaraumum,desaintapakseharusnyamampu
mengidentifikasi sumberdaya lingkungan yang
penting dan menggambarkan suatu "sampul
pengembangan" (a development envelope)
dimana bangunan baru dapat ditempatkan
dengan dampak minimal bagi sumberdaya
lingkungan yang ada.

2.

mengikuti

mikro aliran permukaan dalam sebuah
rangkaian pengelolaan struktur kecil
Perataan lereng, memperpanjang jalur
aliran dan memaksimalkan aliran
Pengelolaan pola aliran alami dengan
menggunakan sistem drainase terbuka
Penggunaan strategi LID untuk mengelola
intensitas hujan yang tidak menentu

Fokus pada tindakan pencegahan
Prinsip kedua adalah fokus
pada pencegahan, bukan
pada mitigasi. Tujuannya
adalah agar dapat bekerja
dengan karakteristik tapak
guna pengelolaan fungsi
dan

proses

hidrologis

daripada mencoba untuk
memitigasi
Antara

lain

perubahan.
dilakukan

dengan:
Sejauh

mungkin

memanfaatkan
lansekap yang ada
Penanganan

secara

cluster buildings dan

Gambar 3. Penyediaan lahan hijau pacta area perumahan yang sekaligus
berfungsi untuk peresapan air permukaan (Dok. Pribadi)
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4.

Penekanan

pada

metode

dan

teknologi

Mengurangi efek pemanasan lokal.

sederhana, serta nonstruktural dan rendah
biaya

Meningkatkan estetika tapak.

6.

Pengelolaan berkelanjutan, antara lain dapat
dilaksanakan dengan:

Meskipun strategi LID harus diseleksi dan
diimplementasikan secara cermat, namun

Mengurangi pencemaran akibat pestisida

perlu diingat bahwa kebanyakan teknik-teknik

dan pupuk.

LID adalah sederhana dengan menggunakan

Menggunakan tanaman penahan air.

logika dalam menangani air hujan. Beberapa

Mengelola taman (rain gardens) dan

metode yang bisa diterapkan antara lain

area resapan (bioretention areas) .

sebagai berikut:

Menyediakan

dana

yang

mencukupi

untuk pengelolaan.

Penggunaan sistem drainase terbuka
dan alur penyaring (filter strips).
Pemutusan

hubungan

atap

dengan

dengan aliran permukaan {disconnection
roof-runoff),

yaitu

dengan

Strategi Penerapan LID

langsung

meresapkan ali ran air dari atap.
Penampungan air hujan (rain barrels).
Mengurangi halaman rumput, seperti
lapangan golf.

Langkah pertama dalam LID adalah melaksanakan
desain tapak secara cermat. Pepohonan dan
hutan lebat merupakan tempat yang baik untuk
menyimpan dan melepaskan air hujan secara
perlahan. Perencanaan tata guna lahan yang
komprehensif, perencanaan DAS dan rencana
konservasi habitat baik disiapkan guna melindungi
sumbe rd aya alam . Pada ska la site perorangan, para
perencana harus mengidentifikasi pula sumberdaya
lingkungan yang penting dan pengembangan
tempat yang akan memberikan dampak minimum .
Penyangga lahan basah dan ali ran harus digunakan
untuk proteksi extra terhadap sumberdaya air
yang ada, yang didukung dengan mem inimalkan
penggunaan lapis permukaan kedap air dan

Gam bar 4.

Disconnection roof-runoff (MAPC, 2009)

lansekap ekologis.
Pada

5.

desain

tapak

LID

hampir

Menciptakan lansekap multifungsi, antara

menyerupai desain permukiman ruang terbuka

lain dapat dilakukan dengan:
Menggunakan komponen pengelolaan

{openspaceresidential),namunbisajugaditerapkan

air hujan yang mencakup filtration,

treatment dan infiltration.
Menyediakan area terbuka dan habitat
Menyimpan

untuk site komersial. Desain permukiman ruang
terbuka hijau dimulai dengan mengidentifikasi
area

konservasi,

termasuk pengaturan

lahan

basah dan pengaliran, serta mempertimbangkan

liar.
air

untuk

lansekap.
62

umumnya,
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kebutuhan

hal-hal

penting

seperti

pepohonan

tua,

pemandangan yang bagus serta lapangan terbuka.

Gam bar 5. Tahap Desain Permukiman Ruang Terbuka Hijau (MAPC, 2009)

Perencana juga harus menilai hidrologi site, yaitu

Di negara-negara maju, telah banyak strategi,

dimana letak tanah permeable yang baik untuk

teknik dan teknologi yang diterapkan dalam

sistem infiltrasi air hujan . Langkah kedua, yaitu

LID. Berikut ini diberikan beberapa gambaran

penentuan lokasL rumah. Pengembang dapat

mengenai strategi yang dapat diterapkan dalam

membuat suatu gambaran sampul pengembangan

LID yang diadopsi dari MAPC {2009).

(development envelope) dimana perubahan yang

1

dipilih adalah yang menyebabkan dampak paling

P

ng· na da Jdlo

Desain

LID

dapat

dilaksanakan

dengan

minimal. Dalam sampul pengembangan tersebut,

menerapkan

didirikan bangunan untuk mengurangi dampak

sampul pengembangan, mendesain bangunan

serta sebagai pusat pengelolaan air hujan. Ketiga,

dengan smaller footprints, alinyemen jalan

penentuan jalan dan gang. Setelah letak bangunan

mengikuti Kontur eksisting, menggunakan

klastering

bangunan

dalam

ditentukan, rute jalan dan gang dapat ditentukan

pola parkir terstruktur dan memisahkan area

untuk menyediakan akses dengan perubahan

parkir. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada

hidrologi dan perubahan permukaan (cut and

Gambar 6.

fill) yang minimum. Langkah terakhir adalah
menggambarkan garis simpul {lot lines), sehingga

2.

1\.o,o,laJ"'''Iel,

air

hujan

(storm water

......... _......,n,_\

batas-batas property dibuat untuk mencerminkan

Manajemen air hujan dilaksanakan antara

dan menyesuaikan dengan atribut alami pada

lain dengan cara meminimalisir aliran air

kawasan. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang

yang langsung mengalir ke area kedap air,

digunakan selama ini, dimana garissimpul digambar

meniptakan Blaster-klasterdalam pengelolaan

pertama kali untuk memaksimalkan jumlah simpul,

air hujan, menambah waktu konsentrasi air,

dan lansekap dibentukguna menyesuaikan dengan

serta menggunakan treatment train untuk

hasil rencana pengembangan.

mengatasi curah hujan rendah.
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Gambar

6.

Bangunan

Klastering

dalam

Sampul

Gambar 7. Manajemen Air Hujan (MAPC, 2009

Pengembangan (MAPC, 2009)

3.

Jalan dan area parkir
ebar jalan sebaiknya tidak lebih dari S-6
. meter, dengan ada jalur parkir yang mampu
menyerap air (permeable parking). Jalan
biasanya dibangun beserta kerb dan bak
penangkap air hujan, namun pada LID jalan
menggunakan profil open section tanpa kerb,
sehingga air hujan dapat langsung mengalir
menuju area vegetasi di sisi jalan. Apabila
kerb dianggap penting maka dapat dilakukan
alternatif dengan membuat invisible curb
yaitu beton kerb yang dilubangi setiap 3 meter
sehingga aliran permukaan dapat mengalir ke
area vegetasi di sisi jalan.

Gambar 9. Desain putaran alternatif dengan LID (MAPC, 2009)

Kawasan parkir dapat dibuat multiple small
lots yang menyediakan parkir bersama yang

mampu mengurangi kebutuhan transit dan
memberikan ruang kompak (compact spaces),
dengan penataan parkir maksimum.

Grass and/or

Ｌｖ｡ｮ･［
ｾ＠

ｾＭ

ｾ＠

f

_ Ag gregate Shoulder

24'

Paved Surface

I
-Jvari'Cli
f f'
Swale

Gamba r 8. Desa in Jalan dan Area Parkir LID (MAPC,
2009 Dok. Pribadi)

Jalur putaran alternatif (turnaround) dapat
didesain dengan tipe kuldesak yang kecil,
bagian

area

hijau

di

pengulangan

satu

arah,

diberi

tengahnya,

dengan

bentuk

hammerhead turnaround.
Gamba r 10. Desain Area Parkir dengan LID (MAPC, 2009)
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Paving Stones

Grass Pavers

Pervious Concrete

Porous Asphalt

Gombar 11. Permeable Paving (MAPC, 2009)

4.

Trotoar serap air (permeable paving)
Ada 4 jenis permeable paving yang semuanya
dapat

untuk

dilalui

kendaraan

maupun

pejalan kaki, yang didesain sedemikian rupa
sehingga memungkinkan air hujan untuk
meresap kedalam tanah daripada menjadi
aliran permukaan. Keempat jenis tersebut,
yaitu grass pavers, paving stones, porous
asphalt dan pervious concrete. Grass pavers,

berupa beton dengan sel terbuka atau unit
plastik yang diisi dengan tanah dan ditanami
rumput. Paving stones, berupa pasangan
blok beton atau bata yang dipasang dengan
dasar pasir atau batu pecah, sambungannya
diisi dengan pasir atau batu pecah yang dapat
menyaring air ke bawah. Porous asphalt dan
pervious concrete sepintas nampak seperti

aspal

dan

beton

konvensional,

namun

sebenarnya dibuat tanpa adanya pasir halus
sehingga air dapat mengalir melalui celah
Gam bar 12. Penerapan Permeable Paving (Doc. Pribad i)

pori-porinya.
Gam bar 11 kanan ditampilkan potongan melintang
dari lahan parkir dengan porous asphalt. Nampak

5.

Bioretensi
Bioretensi

merupakan

salah

satu teknik

konstruksi perkerasan berada diatas reservoir

penting

batu pecah, dibatasi dengan saringan fabrikasi.

secara

Reservoir

ini. Sel-sel bioretensi "mengolah" air hujan

menahan

air

hingga

air tersebut

dapat diaplikasikan

LID

yang

telah

dikenal

belakangan

dan meresapkannya ke dalam tanah. Di

merembes kedalam tanah dasar.
Permeable paving

dalam

luas beberapa tahun

untuk

tempat parkir, lahan parkir tepi jalan, jalan

perumahan seringkali disebut dengan taman
hujan (rain garden) yang memiliki cara kerja
sama. Sel ini merupakan area yang digali

kendaraan dan trotoar atau plaza, sebagaimana

dan diisi dengan campuran tanah olahan

dapat dilihat pada Gambar 12.

dan ditanami dengan campuran bermacam
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air mengalir melalui sel, polutan dimasukkan
ke tanah atau diambil oleh tanaman dan
mikroba .
Sel-sel bioretensi dapat diterapkan untuk
kawasan peru mahan maupun kawasan publik/
komersial. Sebagai contoh penerapannya,
pada

Gambar

14

{a),

nampak

bahwa

aliran atap dan jalan diarahkan ke "taman
hujan".

Fungsinya

sebagaimana

bagian

dari manajemen air hujan, pengembang
yang

cerdik

akan

menyebutnya

sebagai

lansekap tambahan dan akan dikenakan
biaya tambahan. Gambar 14 {b), {c) dan {d)
Gambar 13. Bioretensi (MAPC, 2009)

menunjukkan penerapan

bioretensi pada

bangunan publik/komersial. Pada gambar 14
tanaman. Didesain untuk dapat menyimpan

{b), sel bioretensi pada simpul parkirtermasuk

air hingga 72 jam sebelum diresapkan ke

pepohonan yang apabila sudah besar dapat

dalam tanah. Biasanya bioretensi didesain

berfungsi

sebagai

peneduh.

Penerapan

bersamaan dengan saluran limpasan dan
saluran bawah tanah untuk menunjang

bioretensi pada bangunan komersial dapat

pengaliran yang cepat apabila diperlukan.

berfungsi juga sebagai pengisi ruang terbuka

Pada Gambar 13, dapat diketahui bahwa

dan persyaratan lansekap site.

Gambar 14. Penerapan Bioretensi (MAPC, 2009)

66

di bawah parit/galian terdapat pembatas

Bioretensijuga dapatditerapkan pad a kawasan

berupa

perkotaan

penyaring fabrikasi (filter fabric)
atau kerikil kecil (pea gravel), dan puncak sel

untuk retrofit. Gambar 14 {c) menunjukkan

didesain sedemikian rupa sehingga berada di
sebelah bawah area parkir. Gambar atasnya

2 sel bioretensi untuk meresapkan air hujan
dalam kondisi baru dibangun . Gambar 14 {d)

dengan kepadatan tinggi

dan

memperlihatkan aliran datang dari area parkir

menunjukkan penerapan retrofit, dimana

ke level penyebar, kemudian melalui lapisan
rumput penyaring yang berfungsi sebagai

dilakukan penggalian ±120 em dari simpul
parkir dekat dengan jalan dan dipasang sel

pretreatment. Sel bioretensi bekerja karena

bioretensi.

I KONSTRUKSIINDONESIA 2009

Gam ba r 15. Vegetated Swales dan Grasses Filter Strips (MAPC, 2009)

6.

Vegetated swales dan Grasses Filter Strips
Strategi penting lainnya dari LID adalah
dengan teknik cekungan atau saluran yang
ditanami (vegetated swales), yang bertujuan
untuk memaksimalkan jumlah pemindahan
polutan dan infiltrasi. Penerapannya pada
ruas jalan atau tempat parkir biasanya
dilakukan dengan menghilangkan kerb dan
sistem bak penangkap air.
Teknik

lainnya

yang

berkaitan

dengan

pemanfaatan tanaman untuk manajemen
air hujan adalah lapisan rumput penyaring

(grasses filter strips) yang memiliki fungsi
hampir sama

dengan

vegetated swales.

Biasanya digunakan sebagai pretreatment
untuk teknik pengelolaan air hujan lainnya.

Grasses filter strips ini dapat menghilangkan
polutan khususnya lempung dan sampah,
juga

mampu

memperlambat

laju

aliran

permukaan serta menyediakan waktu untuk
infiltrasi. Pada gambar 15 nampak bahwa

grasses filter strips diterapkan pada sisi jalan
sebagai

pretreatment pengolahan aliran

permukaan dari ruas jalan dan area parkir.

Gambar 16. Parit lnfiltra si/ Pengering (MAPC, 2009)
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Gambar 17. Rain Barrels dan Cisterns (MAPC, 2009)

7.

Parit lnfiltrasi {Infiltration Trenchs) I Pengering

air hujan hingga sekitar 50 galon yang dapat

(Dywe/1)

digunakan untuk keluarga kecil . Sedangkan

Parit infiltrasi adalah berupa galian linier
yang diisi dengan batu pecah . Aliran air hujan
disimpan dalam rongga udara yang secara
perlahan meresap kedalam tanah. Dalam
hal ini, perlu adanya pretreatment aliran
permukaan . Parit infiltrasi dan pengering
ini sangat bermanfaat untuk memasukkan
aliran air hujan dari atap kedalam tanah,
meskipun tidak memiliki kemampuan untuk
menghilangkan polutan atau pemanfaatan
bioretensi. Teknik ini dapat dimanfaatkan
apabila pad a suatu area tidak dapat diterapkan
teknik bioretensi serta menginginkan biaya
yang efektif untuk infiltrasi aliran air hujan
dari atap. Lihat Gambar 16 (a).
Namun

8.

apabila

tidak diinginkan adanya

digunakan cisterns. Prosesnya didahului dari
pengumpulan dan penyimpanan air hujan dari
atap kedalam reservoir. Ketika reservoir sudah
penuh, kelebihan air dialihkan ke drywe/1 atau
rain garden . Gambar 17 (a) menampilkan

sebuah rain barrel dan rain garden. Gambar
17 (b) dan (c) memperlihatkan dua sistem
pemanen air hujan yang besar. Gambar 17
(b) menunjukkan ada 6 buah tangki masingmasing memiliki kapasitas 400 galon yang
dipasang secara berjajar. Gambar 17 (b)
menunjukkan cara lain yang memerlukan

pretreatment, maka dapat dipasang pipa

lebih sedikit gal ian per volume penyimpanan.

distribusi berlubang (perforated distribution

Gudang

pipe) sepanjang parit. Sebagaimana terlihat

modular atau panel-panel yang dilapisi lapisan

pada Gambar 16 (b) dan (c) .

anti air. Karena berupa modular, sehingga

Penyimpanan air hujan (Rain Barrels) dan ba k
cadangan air (Cisterns)

sistem ini dapat diaplikasikan dengan ukuran

Rain barrels dan cisterns dapat mengurangi

bawah

tanah

tersebut

berupa

berapa pun . Sebagaimana terlihat di gambar

keuntungan

17 (c), yang dibangun bersebelahan dengan

menjamin

pondasi gedung. Sistem ini banyak diterapkan

kebutuhan air pada saat musim kemarau .

untuk daerah-daerah yang jenis tanahnya

Rain barrels merupakan sistem "pemanenan"

sulit menyerap air.

jumlah
utamanya

68

untuk kebutuhan hingga 50.000 galon dapat

aliran

permukaan,

adalah

mampu
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9.

Sistem atap hijau (Green roof systems) dan
Penanam Air Hujan (Stormwater Planters)
Sistem atap hijau menggunakan media
ta nah rekayasa yang ringan dengan ditanam i
tanaman yang memiliki ketahanan terhadap
dingin dan keke ri ngan. Sistem ini dapat
mengurangi aliran permukaan di atap hingga
50%. Oleh karena itu sistem ini tidak dapat
digunakan pada kolam bertekanan dimana
pengisian kembali akifer lebih dipri oritaskan.
Dalam hal ini, harus dicari te rl ebih dahulu
cara untuk memaksimalkan infiltrasi di site
sebelum diputuskan penggunaan sistem atap
hijau ini. Desain dan penerapan sistem atap
hijau dapat dilihat pada Gambar 18 (a) dan
(b).
Penanam air hujan (stormwater planters)
atau disebut juga dengan kotak bioretensi
(bioretention in a box), merupakan teknik jitu
unt uk penerapan LID pada kawasan perkotaan
yang padat. Desain dan penerapan penanam
air hujan dapat dilihat pada Gambar 18 (c)

Penutup
Pendekatan

Low

Impact

Development

{LID)

mengkombinasikan desain tapak fungsional dalam
tinjauan tata air dengan ukuran pencegahan
pencemaran

untuk

mengimbangi

dampak

pengembangan lahan terhadap kondisi hidrologi
dan kual itas air. Dalam contoh kasus t empat parkir
yang dilengkapi daerah hijau (peresapan), teknik
LID tidak hanya berfungsi untuk mengontrol area
resapan ai r tetapi juga dapat menambah nilai-nilai
keindahan atau estetika kawasan . Keuntungan lain
dari penerapan LID dalam jangka panjang adalah
mampu memelihara keseimbangan hidrologi dan
ekologi sehingga dapat meningkatkan kualitas air,
serta meminimalkan bencana banjir, kekeringan
dan tanah longsor. Disamping itu, LID secara
signifikan dapat mengurangi biaya pembangunan
melalui desain kawasan pintar, antara lain :
•

dan (d) .

Mengurangi permukaan kedap air (jalan),
kerb jalan, dan drainase.

herbaceousvegetation

Growth substrate (2-6•)
liter fabric
. . ｴ ｊｲ ａ ｩ ｩｮａ
ｴ ｵｾ＠ layer
Waterproof membrane and root barrier

Gambar 18. Sistem Atap Hijau (MAPC, 2009)
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•

Mengurangi

hujan, struktur inlet.

perlu adanya perubahan paradigma lama dalam

•

Meniadakan atau mengurangi ukuran kolam

perencanaan kawasan, yang menyatakan bahwa

penggunaan pipa drainase air

hal yang penting untuk ditekankan disini adalah

air hujan.

•

air hujan tidaklah diinginkan sehingga harus

Untuk menunjang pembangunan infrastruktur

segera dialirkan/dibuang dari kawasan secepatnya

yang berkelanjutan di Indonesia, LID dapat

melalui saluran-saluran drainase. Hingga menjadi

diterapkan antara lain pada:

paradigma baru bahwa air hujan adalah penting

•

Proyek jalan raya dan drainase .

•

Komplek pertokoan, perkantoran dan mall.

untuk disimpan, diolah dan diresapkan· kedalam

•

..

Komplek perumahan .

tanah guna menjaga keseimbangan hidrologi dan

Komplek pendidikan .

ekologi.

•

Fasilitas umum, seperti: stasiun, terminal,

Kepustakaan

l:)andara, tama(l kota dan tempat parkir.
Penggunaan teknik LID, selain dapat memberikan
sumbangsili dalam menjaga kelestarian lingkungan,
. juga dapat menyerap banyak tenaga kerja, serta .
lebih efektifdan efisien dalam pembangunan, Selain
.

.

,

.

.

.

itu, pengurangan infrastruktur pengembangan
kawasan juga dapat mengurangi tanggungan
pemeliharaan proyek dan biaya pengelolaan bagi
pemilik (owner).

LID • pada suatu kawasan

Penerapan • desain

perlu mempertimbangkan teknik dan strategi
yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada dan
anggaran yang tersedia, penyediaan akses untuk
pengontrolan sistem LID, serta pemberian prioritas
bagi ｫ･｡ｾｮｰｪｬ＠

kaki, yangdidukungdengan

·peraturan/kebijakan pemerintah.
Dalam implementasi liD perlu adanya kontrql LID
yang ' spesifik, yang disebut dengan Integrated

Management Practices (IMPs). Dengan adanya
IMPs ini diharapkan dapat mengurangi aliran
permukaan

dengan

mengintegrasikan

teknik

dan manajemen air hujan melalui site/ kawasan
dimulai dari unit-unit kecil yang pada akhirnya
menjadi sebuah

kesatuan

ungsi pengaturan

pra engembangan ling1<ungan hidrologi.

keselamatan lingkungan. Namun,
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PENDAHULUAN
Secara geografis, hampir dua per tiga kota-kota

pembangunannya dapat dikategorikan sebagai

besar di Indonesia terletak di lokasi yang relatif

non-engineered- bangunan rumah yang didesain

tinggi atau sangat tinggi terhadap bahaya gempa

secara

(IUDMP, 2001) . Di kota-kota besar tersebut,

mengikuti

kejadian gempa akhir-akhir ini telah mengakibatkan

Sebuah kunci utama untuk menjamin ket ahanan

bencana yang sangat menyedihkan . Puluhan ribu

gempa pada rumah/bangunan adalah jika standar

rumah telah hancur, jumlah korban meninggal

bangunan tahan gempa diaplikasikan di tahap

mencapai ribuan, rumah sakit setempat tidak
mampu lagi menampung korban luka, dan juga,

tidak sistematis
standar

dan

bangunan

dibangun
tahan

tidak

gempa.

desain dengan seksama, dan kemudian proses
pembangunannya dilakukan dengan benar.

trauma yang sangat mendalam pada korb.im yang
selamat. Kejadian gempa dan akibatnya menjadi
sangat tragis karena kebanyakan rumah dan

Jum lah bangunan non-engt"neered mendominasi

bangunan tidak didesain dan dibangun dengan

Indonesia (CEEDEDS, 2004). Tipe non-engineered

konsep tahan gempa yang benar (CEEDEDS, 2004) .

seperti ini telah menjadi trend dalam rangka

Secara umum dapat dikatakan bahwa goncangan

memenuhi kebutuhan ruang bagi masyarakat

tanah ｡ｫｩｾ

.

ｾ＠

ｴ＠ ｾ

Iii

. ｾ＠

ｭ Ａ＿ ｡ ｾ ｴｩ ｾ ｡ｫ＠

1 .

meningga i-;, · ･｢ｾ
'

ﾷｾ＠

｡ ｦｩ ｹ ｩｾ｡｢＠

""'

ｾｩｬ＠

mereka cukup puas dengan hasil kerja tukang atau

\ ur&1l ahJ yalilg Ｑ ｭ ｾ ｾ
'2

·.

,:r- ·

hancur atau rusak berat, terutama rumah tinggal,
adalah rumah yang dimiliki ｰ･ｮ｣ｬｵ

penduduk pada umumnya di

.., ·, .....,.
' .
. .. -.-, -,. . . .
'
i!! m IJ]..b lf : u ｾ ｯｲ ｾ ｾ ｧ Ｏ＠
ｭ ［ ｮ ｾ ｮｧ｡ ｾ＠ Ｎ ｾ ･ ＠ｪ ｾ［ ｷ Ｚ ｨ＠ (SarwJd[, "2001), yang mana

tetapi rumah yang runtuh lah yang menyebabkan
korban

rumah tinggal

ｧ ｟ ｊ ｊ ｟ｫ Ｑｩｴ
ke bawah (BAPPENAS, 2006), yang ｬｦｩ ｡ｮ

ｾ ｄ･

ｾ Ｍ ｾ Ｎ ｡ｨ Ｏ ﾷ＠

ｾ＠

ｾ ｲ ｾ ｫｮｩ
ｬ＼＠
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merekabanyakdiperolehsecaratradisional,bahkan

secar2 ｳｰ Ｌ ･ ｾ ｵ ｴ ｡ ｐｦ ｲ ｦ ｡､＠
umumnya, aktivitas mereka
ｾＢＧ＠
ｾＯｊＮ
ＭＮ ｾｩ＠
jaga tidal< terj'lmgkau oleh peraturan-pe uran

·-

pemerintah. Meskipun konsep-konsep bangunan

pada non-engineered buildings berfokus pada

tahan gempa untuk rumah tinggal sederhana

manajemen risiko yang sistematik dan merangkum

telah tersedia di Indonesia sejak puluhan tahun

berbagai macam perspektif dan dimensi. Hal

yang lalu (Boen, 1978), seperti jug,a --'9i . ne_gara-

ini menjadi esensial karena pengurangan risiko

negara yang .lain, · s·aat in i rri'asih teraa.pat gap

bencana gempa yang ditempuh dengan penerapan

ｾ＠

,.

-

'y ＮＬＭ ＮＱＭ ｾ＠

.

:

J• ..

-

antara ·konsep-konsep tahan _ge[tpa, terse but dan
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ｾＭ

.

"
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standar bangunan ·tahan gempa meliputi tidak

. pen.er:apannya secara 'luas Eli lapangari (Comartin
Ｚ

Ｎ ｾ｟Ｎ＠

ﾷ ｾ＠

.

...

•

,._:;

""_,

Ｍｾ＠

hanya intervensi 'secara teknis di sekitar design

-

et a/, 2004) . Adanya serentetan .kej'adian gempa

and construction semata, tetapi juga serangkaian

yang tragis mengindikasikan bahwa masyafakat

aktivitas

non-teknis,

·pelum dapat belajar ?ari ｫ･ｪ｡､ｩｮＭｾｊ＿｟｣＠

ekonomi.

Lebih

yang_ lalu, dan mereka masih ＬＺＧ ｴ･ｩＧＺｵｳＭｾＮｮｲ＠
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: r.

-.; ,.

ｭ･ｰｲ｡ｫｴｾｮ＠
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gempa

-
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.

ｾＭ
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ini

memerlukan

ｾ＠

berbagai level kesadaran, pemahaman, kapasitas,
dan komitmen.

ｾ＠

pertanyaan 'bagaimana dan kenapa· proses.desain

"dan konstruksi _pad a ｫ･｢｡ｮｹｾ＠

hal

masukan dari multi disiplin stakeholder dengan
- ＺＮｾ＠

yan:g 'tidak tahan gempa. Hal ini mem'unculkan
..

lanjut,

politik-sosial-

:''

pr9·s_es mambl:mgunrumah tinggal
-

terutama

Dalam sudut pandangyang lebih luas, pemahaman

.

-:ru_mah ·tinggal

di Indonesia gaga! untuk menjamin keselamatan

yang lebih seksama juga muncul dimana desain
dan konstruksi tahan gempa harus berkontribusi

penduduk selama terjadinya gempa?'. Jawaban

sebagai bagian intrinsik untuk menuju konstruksi

dari pertanyaan di atas tidak lah sederhana.

pembangunan

yang

berkelanjutan

(UN-ISDR,

Petak (2002) telah menggaris bawahi bahwa

2002: UNDP, 2004). Secara umum, manajemen

kesu litan da lam penerapan standarba nguna ntahan

bencana di Indonesia dan di beberapa negara lain,

gempa tidak hanya berhubungan dengan standar

cenderung merupakan aktivitas untuk merespon

itu sendiri, tetapi berkaitan dengan rendahnya

ketika bencana sudah terjadi. Sangat sedikit

kesadaran

ketersediaan

perhatian yang ditujukan untuk pengurangan risiko

standar dan ketidakpahaman dalam penerapan di

ketika bencana belum terjadi, seperti perencanaan

lapangan. Lebih lanjut, Wenzel (2006) menegaskan

pembangunan

bahwa lambatnya evolusi dalam pengurangan

peraturan dan penegakannya untuk pembangunan

risiko seiring dengan banyaknya kejadian bencana

non-engineered buildings. Di sisi lain, sangat

gempa ｡､ｾｨ＠

masyarakat

tentang

yang

matang

yang

didukung

disebabkan karena lima kegagalan . sedikit (bahkan tidak ada) yang telah dikerjakan

utama, yaitu (i) lemahnya struktur organisasi. untuk memupuk kesadaran dan pemahaman
rnanajemen bencana di tingkat nasional dan

tentang kebutuhan yang lebin baik pada design

terutama di tingkat lokal; (ii) ketiadaan budaya

and construction di antara pemuka masyarakat,

kerja secara inter disiplin; (iii) sumberdaya tidak

dunia bisnis, dan pemilik dan penghuni rumah

digunakan secara efektif pan efisien; (iv) kesad_aran ··. (Comfort,·
yang .lemah dan

ｫｵｲ｡ｾｧｹ＠
ｰ･ｨｧｴｾｵ｡ｮ＠

tentarig .

ｐ･ｮｴｩｾｧｹ｡＠

2002:

Ngoedij9, ·. 2003: -:JSOR, 2003),

f)engemba?gan sebuahjrameworkfor

risiko dan manajemennya; and (v) buruknya etika ·· risk reduction yang terirlt:egrasi dan dikonfigurasi
dan standar yang profesional. Winarno eta/ (2007}

serta dikenali secara luas telah ditekankan juga

telah meringkas da1am · pemikiran yang baru · beberapa ahti akhir-akhir ·ini (Petak,

2002: Shah,

bahwa sebuah framework untuk pengurangan

2002: IDEA, 2005). Meskipun penerapannya saat

risik.o sangat diperlukan, yang langsung ditujukan

ini masih jauh dari harapan yang sesungguhnya.
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Tulisan ini menyajikan aspek-aspek pokok dalam

seismic risk reduction of non-engineered buildings
(SRRNEB) melalui pendekatan manajemen risiko.
Pendekatan manajemen risiko memungkinkan
konsep-konsep,

prinsip-prinsip,

dan

praktek-

praktek dari pengurangan risiko dari berbagai
sudut

pandang

pengambil

keputusan

untuk

perencanaan dan peraturan menjadi esensial jika
kajian dari berbagai sisi tersebut diakomodasi
secara

lengkap.

Pemahaman

beberapa

dimensi yang penting memungkinkan strategi
pengurangan risiko menjadi lebih komprehensif
untuk dikembangkan dan pada akhirnya sebuah

framework yang sistematik dan terintegrasi untuk
SRRNEB di Indonesia dapat disusun.
Lebih lanjut, dalam tulisan ini akan dipaparkan
identifikasi potensi-potensi yang dapat berperan
pada SRRNEB dalam konteks praktek-praktek
konstruksi kekinian yang ada di Indonesia dengan
pendekatan manajemen risiko, yang terdiri dari:
ldentifikasi

komponen-komponen

manajemen

kejadian

gempa

dan

non-engineered

adanya

buildings yang pada umumnya tidak tahan gempa .
Sampai saat ini, kejadian gempa belum dapat
diprediksi dan tidak dapat dikontrol: 'kapan terjadi
dan

berapa

besar

magnitudanya?', sehingga

manajemen risiko gempa lebih banyak ditujukan

risiko yang memungkinkan diaplikasikan pada

pada

SRRNEB

mengontrol

Faktor-faktorfundamental untuk menjamin proses

contoh

manajemen risiko untuk SRRNEB yang efektif dan

penerapan standar tahan gempa untuk rumah

berkelanjutan.

tingga l, komitmen politik pemerintah dan pihak

aktivitas-aktivitas
dan

adalah

dimana

mengendalikannya.
penegakan

pendidikan

untuk

dapat
Sebagai

peraturan

legislatif untuk mengedepankan
risiko,

orang

untuk

pengurangan

masyarakat,

dan

pelatihan teKI'Iis untuk pel:aku konstruks.l . Aktivitas

MANAJEMEN
KSRRNEB
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risk response). Da lam kerangka ketiga komponen

pustaka yang mendalam dari pengalaman negara-

tersebut,

negara United States of America, Taiwan, India,

terdapat

dua

belas

elemen

yang

mencerminkan kombinasi intervensi teknis dan

Algeria, Colombia, Nepal, and Peru.

non-teknis yang perlu dipertimbangkan ketika
mempertimbangkan SRRNEB, yaitu: (i) hazard
analysis; (ii) risk assessment; (iii) policy and
planning; (iv) legal and regulatory framework;
(v) organization structure; (vi) resources; (vii)

Keterlibatar:w Multidisiplin
ｓｴ｡ｫ･ｨｯｬ､ｾｲ＠
Secara Langsung
dalam Manajemen Risiko ·
Gempa
Manajemen risiko gempa tidaklah semata-mata

IQMI_"' _ _ _
ＱＮＲｾＭ

ｵｾＭ

Ｎ｟＠

II

persoa lan teknis, tetapi sangat terkait dengan
politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Risiko gempa

Ｍ

U -··----2<01!:AA!>"'
_ __

merupakan risiko yang harus dipikul bersama

ri

-sama antara semua pihak yang mendiami

rilkassessmen!:> 2.) ］ｾ _ , _Ｍ __
Ｍ ＭＮＺ］＠

_

atau menempati suatu kawasan daerah gempa,

IZ<OI!:.W.O"'""""""_,

12.1 - .• - - - - - · -

WGootl ........ luOII. _ .

sehingga ketergantungan secara teknis, politik,
struktur

organisasi,

ekonomi,

dan

budaya

menjadi tidak terelakkan, yang pada akhirnya bisa
Gambar 1 Komponen-komponen manajemen risiko
untuk SRRNEB

mengurangi atau menambah ancaman bahaya
gempa terhadap komunitas setempat. Dalam
kaitan ini, aktivitas manajemen risiko gempa ini

information management and communication;

harus dieksekusi dari berbagai disiplin ilmu secara

(viii) education and training; (ix) public awareness;

komprehensif untuk bersama-sama menanggung

(x) research; (xi) social and economic development

risiko

practices; dan (xii) physical measures. Gambar 1

datang. Penyelesaian manajemen risiko yang

menyajikan secara ringkas komponen mana,jemen

parsial akan menyebabkan aktivitas seperti

risiko yang piaplikasikan untuk SRRNEB. Adapun

tiCiak-bisa berkelanjutan (Petak, 2002).

dan

UNDP .

tanggungjawab

(2003)

sebelum

menyatakan

bahwa

·pemerirltah dalam manajemen ｲｩｾｫｯ＠
sangatlah

penting

n kesungg-.han
ini merupakan kajian

bencana.

Mesldpun

sebagai

bencana

peran
gempa

bagian tanggung

lama. Hasil terbaik akan dicapai apabila
permasalahan ditangani oleh ahli dari lokal

tanggung jawab utama terhadap keselamatan
dan keamanan warganya, mereka tidak dapat

yang mempunyai komitmen dalam jangka
waktu lama, dan pelaku dari luar bisa
membimbing secara umum. Teknologi tepat

dan tidak harus memikul beban risiko gempa ini
sendirian.

Organisasi

non-pemerintah,

sektor

swasta, lembaga swadaya masyarakat, dunia bisnis

guna sangat diharapkan untuk memecahkan
permasalahan lokal dengan menggunakan

harus menjadi partner dalam pengurangan risiko
bencana ini. Bersama-sama memikul tanggung
jawab risiko gempa ini antara pemerintah dan non-

sumberdaya lokal.

b.

pemerintah akan membuat konfigurasi SRRNEB

Partisipasi aktif masyarakat lokal
'

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan di tingkat lokal akan dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam

menjadi efektif dan berkelanjutan dalam rangka
menghindari akumulasi risiko bencana di masa
yang akan datang (UNDP, 2004).

manajemen risiko gempa. Kontribusi mereka
dapat membuat konfigurasi yang unik dalam

Penguatan Kapasitas secara
Lokal dalam Manajemen
Risiko Gempa

mewujudkan masyarakat yang tahan uji
terhadap bencana gempa sekaligus akan
mempererat ikatan sosial yang ada. Mereka
menjadi bangga apabila gagasan dan ide
nya diakomodasi dalam setiap pengambilan
keputusan. Partisipasi yang membangun
mampu untuk menyemangati proses hidup

Skenario risiko pada tingkat lokal mencerminkan
konfigurasi tingkat bahaya gempa dan kerentanan

bersama. Elemen pokok untuk mencapai
kesuksesan manajemen risiko juga didasarkan
kenyataan bahwa profil risiko dan proses

bangunan yang unik, sehingga manajemen risiko
gempa harus diman ifestasikan dalam skala lokal
(UNDP, 2004). Stakeholder dan masyarakat di

partisipasi di setiap tempat adalah berbeda,
sehingga strategi-strategi yang muncul harus

tingkat lokal tetap merupakan pelaku kunci dalam
mengurangi dan memikul risiko bencana gempa
di suatu wilayah. Untuk itu penguatan kapasitas

dilandaskan pada pengambilan keputusan
secara lokal dan harus fleksibel di dalam

secara lokal menjadi kebutuhan yang sangat urgen.

pendekatan dan implementasi.

Secara umum, peningkatan kapasitas secara loka l
harus meliputi tiga aspek, sebagai berikut:
a.

Pengembangan kepeniimpinan secara lokal

Otoritas atau pemerintah lokal bertanggung
jawab penuh terhadap kebutuhan dasar
pembangunan, antara lain: perencanaan tata
guna lahan, perencanaan dan pengendalian
konstruksi, dan termasuk melindungi warga
dalam ter'torinya. Pelaku ah li dari lokal
pada umumnya · mempuny.ai pemahaman
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c.

Peningkatan kesadaran tentang risiko gempa
secara lokal

Rendahnya

kesadaran

masyarakat umum

terhadap risiko gempa secara lokal merupakan
salah satu kendala dalam proses implementasi
standartahan gempa untukrumah/bangunan.
SCEC (2002) telah menggarisbawahi bahwa
kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan .
melalui pendidikan kepada masyarakat secara
terus menerus. Masyarakat yang mempunyai

dan budaya yang bagus tentang kondisi
lokal, sebaliknya, pelaku ahli dari luar
selalu jarang mempunyai hal semacam itu

level kesadaran risiko gempa lokal yang

yang dapat bekerja dalam jangka . waktu

sense of place.
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memadai merupakan ele1111en esensial dalam
membentuk masyarakat yang mempunyai

yang

Pertimbangan Faktor
Kemiskinan dalam
Manajemen Risiko Gempa

strategis

untuk

mengidentifikasi

dan

menangani akar permasalahan dari risiko gempa
dalam

kerangka

besa r

pembangunan

yang

berkelanjutan. Gambar 2 menjelaskan ketiga
faktor terse but sebagai titik acuan yang salingja lin-

Rumah tinggal non-engineered biasanya dimiliki

menjalin dalam rarigka menjaga arah pergerakan

oleh penduduk menengah ke bawah . Rumah

manajemen risiko untuk non-engineered buildings

mereka biasanya hancur atau rusak ketika terjadi

di Indonesia, sehingga pendekatan yang dilakukan

gempa besar, terutama rumah- rum ah tembokan

adalah secara general tetapi penyelesaian yang

yang tidak diperkuat secara memadai. Lebih

dihasilkan bersifat loka l.

khusus lagi, adalah

rumah-rumah tembokan

yang dibangun seadanya (non-engineered) oleh
Multldlacipllnary Stakeholder
Involvement

penduduk miskin karena keterbatasan biaya. Pada

rt

no!On;trunguetor, lltmtn(."'""'

lnvolnd lnlnterdtptndtnl dtcltont ln
ｬｭｰｯＡＧ｜ＯＱ
ｾ＠ of tlrtllflhtnll\9

undtrKQrln; tht
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kerugian yang paling besar dalam kaitan dengan
kerugian

harta,

benda,

nyawa,

dan

biaya

{

rekonstruksi. UNDP (2004) menyatakan bahwa
ｾ

ｾＧＡＢＨ＠

penduduk miskin adalah kelompok yang paling
rentan terhadap bencana. Bencana merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari siklus kemiskinan
mereka. Kemiskinan adalah penyebab bencana,

Gambar 2 Tiga faktor utama dalam menjamin

dan bencana akan memperparah kemiskinan:

keberhasi lan SRRNEB

poverty causes disasters, and disasters exacerbate
poverty (UNDP, 1994}. Untuk mencapi kesuksesan

dalam manajemen risiko gempa untuk nonengineered buildings, maka faktor kemiskinan

harus menjadi prioritas. Beberapa atternatif dapat
ditempuh,

misalnya:

bagaimzma

membangun

PRINSIP POKOK DALAM
PENYEBARLUASAN
PENGETAHUAN BANGUNAN
TAHANGEMPA

rumaR tahan gempa yang murah, adanya proses
pendampingan dari pihak terkait ketika proses
pembangunan, kemudahan birokrasi, dan adanya
insentif. Pada orang-orang miskin yang setiap hari
waktunya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan
dasar hariannya dan risiko bencana tidak menjadi
prioritas, maka risiko bencana akan meningkat,
. terakumulasj, dan mempersiapkan diri untuk
menjadi bencana yang sesungguhnya.
Sebagai

rangkuman,

berdasarkan

Nampaknya masyarakat umum belum atau kurang
dapat mengambil hikmah dan . pelajaran atas
kejadian gempa di beberapa belahan wilayah
Indonesia. Sehingga setiap ada kejadian gempa
kuat, masih banyak rumah yang roboh · karen a
masyarakat masih terus menerus mem,bangun
rumah tidak tahan gempa. Pada hakikatnya ada tfga
prinsip pokok dalam penyebarluasan pengetahuan
tentang manfaat bangunan tahan gempa kepada

tiga faktor · masyarakat umum secara mudah, berke1anjutan,

tersebut di atas, saat ini diperlukan kebijakan

dan efektif. Ketiga prinsip ini, sebagai berikut:

..

KONSTRUKSIINDONESIA 2009

177

Pemerintah harus berperan

Metode penyebarluasan harus

sebagai tulang punggung

menggunakan ikatan sosial yang

Pemerintah mempunyai peran yang sangat krusial

ada

standar

Proses penyebarluasan atau penyuluhan yang

masyarakat.

dilakukan oleh staf pemerintah, akademisi, atau

Meskipun pemerintah tidak sendirian dalam

ahli terkait kepada masyarakat bawah diharapkan

terdapat

kesempatan yang san gat terbuka untuk melibatkan

menggunakan atau melalui aktivitas pertemuan
atau ikatan sosial yang telah ada untuk mencapai

risiko gempa

hasil yang optimal. lnovasi, gagasan, dan sinergi

ini, pemerintah diharapkan bertindak proaktif
sebagai tulang punggung. Peran pemerintah

yang baru akan mudah diserap oleh masyarakat

meruRakan titik pusat untuk memberi semangat,

ada ini. Kondisi ,ini akan menciptakan atmosfir

koordinasi, komunikasi, dan monitoring program

yang kondusif tanpa gesekan dan menghargai

kepada semua pihak agar dapat terlibat dalam

kontribusi unik dari setiap peserta pertemuan

dalam

penyebarluasan

pengetahuan

bangunan tahan gempa kepada
memikul

berbagai

proses

tanggung jawab

ini

pihak untuk berbagi

manajemen

risiko

ini.

dan

Kemampuan

bawah melalui tradisi pertemuan yang telah

tersebut.

Peserta

akan

tersebut

pertemuan

pemerintah untuk mendengarkan, menghargai,

merasa

dan mengakomodasi program yang dimulai dari

terlibat dalam proses diskusi karena mereka

kelompok masyarakat bawah merupakan hal yang

berada di sekeliling orang-orang yang telah kenai

sangat urgen.

sebelumnya dan mereka punya ikatan emosional

nyaman,

senang,

dan

tidak

cemas

yang cukup lama dan punya keyakinan yang mirip.
Proses ini akan menghilangkan kendala psikologi
dan akan menumbuhkan rasa saling percaya di
antara mereka, .sekaligus media penyemangat
Sering,

bagi yang belum terlibat sebelumnya.

penyebarluasan ini gagal mencapai tujuannya
karen a ikatan sosial yang ada sering diabaikan, dan
pemerintah hanya tertarik untuk mempromosikan
statusnya sekaligus menghabiskan sisa anggaran.
Pesan-pesan yang

､ｩｳ｡ｭｰｲｾｮ＠

harus mudah

dicapai di bawah kontrol masyarakat umum

.

Hidup di daerah gempa r:nerupakan kenyataan ·
yang tidak . menyenangkan, .karena
gempa tersebut ｾ､｡ｫ＠

ancarnan

dapat dielakkan: Untuk itu,

masyarakat pertu diberi penjelasan yang mudah
ditefima denaan akal sehat bahwa mereka harus
hidup setttra "'armonis denga ' kondisi alam yang
mengandung risiko goncangan gempa.
pemanfaatan lkatan
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sosial,

.Selain

masyarakat akan

mudah menyerap informasi apabila pesan-pesan

apresiasi tinggi dari stakeholder yang terkait

yang

di

dengan pendekatan manajemen risiko merupakan

bawah kontrol mereka. Pembicara harus mampu

elemen yang krusial untuk SRRNEB. Penerapan

meyakinkan masyarakat umum bahwa aktivitas

kombinasi elemen teknis dan non-teknis akan

untuk SRRNEB dapat dicapai atau dilaksanakan

memfasilitasi pengurangan risiko gempa yang akan

dengan mudah. Jika orang dapat berpikir secara

menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses

rasional

standar tahan

pembangunan konstruksi rumah non-engineered.

gempa di rumah-rumah mereka sendiri merupakan

Pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan

strategi yang paling jitu untuk mengurangi risiko

publik tentunya harus berada di lini depan dan

gempa dan mereka dapat melaksanakannya (di

didukung oleh semua pihak dalam menjalankan

bawah kontrol dan jangkauan mereka), maka

aktivitas SRRNEB. Apresiasi terhadap kondisi lokal,

orang-orang tersebut

sukarela

ikatan sosial, sense of place, dan sense of control

(tanpa paksaan) memenuhi standar tersebut.

perlu dipertimbangkan dengan seksama dalam

Penting

pengambilan keputusan untuk SRRNEB.

disampaikan

bahwa

untuk

mudah

pencapaiannya

implementasi

akan

ditekankan

dengan
pada

masyarakat

umum bahwa implementasi standar tahan gempa
adalah layak secara ekonomi, sederhana, dan
mudah pelaksanaannya, sampai sedemikain rupa
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PENDAHULUAN
Kota sebagai pusat kebudayaan masyarakat akan

sungai juga bagi kota Yogyakarta. Perkembangan

selalu mengalami dinamika perubahan seiring

Yogyakartasebagaikotawisatasekaliguspendidikan

dengan perkembangan jaman. Hal ini tidak luput

yang semakin maju, menuntut dukungan ·fungsi

berlaku juga untuk kota Yogyakarta dengan sungai
Codenya yang menyilang tepat ditengah kota.

dan manfaat kawasan sungai Code, dan untuk

Selain itu keberadaan kawasan sungai Code yang
berdampingan dengan poros imajiner-kultural,
sebagai pusat kegiatan budaya sekaligus identitas

itu diperlukan pemberdayaan kawasan sungai
Code agar lebih berdaya guna disesuaikan dengan
tuntutan perkembangannya.

kota Yogyakarta, menjadikan kawasan tersebut

Khususnya terkait dengan perkembangan pusat

tumbuh berkembang sebagai kawasan penyangga

kota yaitu

dinamika kota khususnya kawasan Malioboronya.

kawasan

Perkembangan kota Yogyakarta dengan berbagai

pendukungnya, dipastikan akan berpeluang besar

predikatnya telah memberikan tekanan masa lah

untuk berkontribusi didalam penataan kawasan

yang

Malioboro.

semakin

serius,

bahkan

secara

kajian

kawasan
sungai

Malioboro, pemanfaatan
Code

Diharapkan

sebagai

arah

kawasan

pemanfaatan

lingkungan berkembang mengarah menjadi kota

kawasan Code disini, menjadi langkah terobosan

yang klirang layak huni ataupun kunjung. Hal ini

sekaligus sesuai dan terintegrasi dengan cakupan

ditunjukkan dengan adanya indikator kepadatan

penataan

lalu lintas di tengah kota sebagai konsekuensi dari

kompleks. Diharapkan sebagai terobosan langkah

itu semua.

itu sekaligus akan dapat berpengaruh positip

Sebagai suatu sungai alam yang membelah tengah

terhadap perkembangan tata kota Yogyakarta

kota Yogyakarta, sungai Code mempunyai peran

secara keseluruhan, bahkan juga bagi Daerah

sangat penting bagi kehidupan warga sepanjang

lstimewa Yogyakarta.
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kawasan

Malioboro

yang

cukup

KAJIAN MENGENAI POTENSI
KAWASAN PENUNJANG
KEHIDUPAN 01 PUSAT KOTA

yang setara dengan lingkungan sekitarnya, karena
hanya menjadi daerah "belakang".
Akses bypass menyilang kota ini akan memudahkan
masyarakat untuk mengakses kawasan pusat kota
yang akhirnya met')dorong pemanfaatan ruang-

1. FU NGSIONAL

ru ang kota secar.a lebih efisien, dan mencegah

Secara keruangan, Sungai Code dengan potensi

tumbuhnya kawasan urban mendesak kawasan

uniknya

Yogyakarta

yang semula sub urban, meninggalkan ruang-ruang

membentuk ru ang raksasa

kota untuk mengalami penurunan nilai dan decay.

yang dibiarkan tidur. Seperti halnya kota-kota

Ad anya akses langsung ke pusat-pusat kegiatan

lain yang berbasis sunga i, lembah Code tid ak

kota melalui lembah Sungai Code juga mendorong

pernah divitalkan sebagai bagian integral dalam

pen ataan kawasan kumuh dan membuka ruang

pengembangan kota. Sej ak awal perencanaan

vertikal yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

yang

membelah

sebenarnya t elah

kota

(1970an),

sebagai

potensinya

penyangga

kota

kota

hanya

diposisikan

yang t erlepas

dari

entitas ekonomi, sosial-budaya, dan dinamika
kota. Perencanaan kota melupakan kenyataan
pahit bahwa ruang yang dipandang kosong ini
sudah terkapling-kapling sejak t ahun 1950an
dan terpaksa berperan sebagai "penampungan
akhir" bagi kaum marjinal kota untuk tetap eksis.
Lebih ironisnya lagi, fungsi-fungsi marjinal kota
semua dialamatkan ke kawasan ini dari generasi
ke generasi melalui masuknya berbagai saluran
ai r limbah, drainasi, dan sampah ke dalamnya.
l engkap sudah simbol sungai sebagai buangan kota

a.

Manfaat Ekonomi dan Sosial Budaya
Makro Yogyakarta

Dalam bidangekonomi, sudah barangtentu inisiatif
pembangunan jalan tal ini akan memberikan
dampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) melalui penerimaan sektor pajak
dan non pajak (penerimaan tarif jalan tal). Terlebih
lagi dengan memposisikan prasarana ini sebagai
penyangga kawasan perdagangan dan budaya
unggulan (terutama pada penggal Malioboro),
maka

akan

berpeluang

membuka

peluang-

yang teriso lasi dari interaksi kota, baik itu dalam

pel uang bisnis baru yang mendukung fungsi

aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Penduduknya

kawasan utamanya. Dengan demikian, daerah

menjadi sensitifterhadap masyarakat di sekitarnya

akan lebih diuntungkan dengan peningkatan PAD

dan resisten . terhadap perkembangan kota yang

ｬ ＮｴＺｊＭｉｾ

dianggap mengancam eksistensi mereka.
ｰｾｮＮ＠

lain, perkembangan kota
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kawasan Yogya utara. Dengan semakin lancarnya

didukung dengan ,adanya potensi sumber daya

perhubungan, bukan tidak mungkin kepercayaan

air pada Code atas dengan debit 140 ltr/dtk yang

investor

semakin

selama ini belum dikembangkan sebagai alternatif

meningkat sehingga berpeluang meningkatkan

sumber air bersih baru bagi kbta . Selain nantinya

volume investasi ke dalam maupun ekspor ke luar

akan berguna bagi penduduk bantaran sungai,

daerah.

potensi ini sangat potensial untuk dikembangkan

Dalam bidang sosial budaya, penentuan entry

sebagai sumber PAD baru bagi Yogyakarta.

dan exit point yang tepat disertai dengan desain

Dengan potensi modal sosial yang kuat pada

penataan kawasan penyangga yang sesuai dengan

masyarakat daerah bantaran sungai, pengelolaan

lanskap dan fungsi kawasan yang disangganya

dengan melibatkan eksistensi organisasi atau

(misalnya landmark, jalur pedestrian dan parkir

forum masyarakat yang sudah terbentuk akan

yang baik), akan mendukung pencitraan Yogyakarta

meminimalisasi konflik yang mungkin terjadi.

sebagai kota pariwisata dan budaya unggulan,

Selain itu, dengan pendekatan ini, ikatan sosial

ba ik itu seca ra visua l maupun fungsional. Dengan

warga akan lebih kuat dan masyarakat akan lebih

demikian,

terlibat dalam merawat fasilitas-fasilitas yang ada

terhadap

sektor

kesemrawutan

ini

akan

kawasan

pariwisata

dan jasa Yogyakarta seperti Malioboro mampu
didistribusikan ke kawasan penyangganya.

karena adanya rasa ikut memiliki (handarbeni).
Selain

itu,

Flyover

Code

akan

berpeluang

Sudah barang tentu hal ini akan berpeluang

menciptakan lapangan-lapangan kerja baru yang

meningkatkan arus pariwisata ke Yogyakarta --

bisa menampung angkatan kerja yang belum

yang menjadi sa lah satu sumber andalan PAD --

tersalurkan,

serta memperlancar arus pertukaran barang dan

kepada

jasa. Bukan tidak mungkin impian mewujudkan

aspek ekonomi, hal tersebut akan meningkatkan

Malioboro

pendapatan

sebagai

kawasan

khas dan bebas kendaraan

pariwisata

yang

bermotor dapat

diimplementasikan.

khususnya

masyarakat

dengan

bantaran

masyarakat

keberpihakan
sungai.

bantaran

sungai,

sebaliknya pada aspek sosial, pendekatan terse but
akan memupus kecemburuan sosial yang mungkin
terjadi.

b. Manfaat Ekonomi dan Sosial Budaya
Komunitas Pinggir Sungai

Secara

c.

Potensi dan Lingkungan Hidup

•

Potensi ruang berupa lembah yang sangat

sumber pendapatan pemerintah daerah maupun

dekat bahkan menjadi bagian langsung atau
kawasan penunjang kehidupan dan dinamika

masyarakatnya.

pusat kota.

•

budayanya merupakan aset kota sekaligus

pada sektor ekonomi maupun sosial dan budaya

merupakan sumber tenaga kerja sekaligus

makro kota maupun komunitas pinggir sungai.

pengguna sumberdaya kawasan Code.

Pengembangan

Potensi

jumlah,

· jalan

layang

dan

fasilitas

pendukungnya merupakan suatu green strategy
yang

ditunjukkan

dari

untuk mengalihkan tekanan pertumbuhan, yang
selama ini lebihterkonsentrasi diwilayah Yogyakarta

tahun dengan debit minimum pada musim

Utara, agar lebih merata ke wilayah Selatan.

kemarau rerata ± 200 1/dt di batas utara kota

Jika pertumbuhan di wilayah Utara tidak segera

± 900 1/dt

dibatasi akan berdampak pada kegagalan fungsi

dan berangsur membesar menjadi
di batas selatan kota.
Potensi

mutu,

area ini sebagai daerah konservasi air. Penyediaan

yang

ditunjukkan

dari

akses yang lebih nyaman dan langsung dari area

kualitasnya yang relatif masih baik dibatas

sub urban menuju pusat kota juga berdampak

utara

akibat

positif mengurangi polusi udara dan kemacetan

pencemaran dari kota disisi selatan. Hal ini
memberi peluang untuk dapat dimanfaatkan

jalan raya. Hal ini juga mengurangi waktu tempuh

dan

berangsur

memburuk

sebagai air baku dengan tempat pengambilan
di ruas sungai Code bagian utara.

•

dan aliran sungai tersebut

merupakan aset yang dapat berdampak positif

tersedianya aliran secara kontinyu sepanjang

•

kawasan

Potensi penduduk dengan segala identitas

Potensi Aliran Air Sungai
•

Potensi

perjalanan yang akan meningkatkan efisiensi
kegiatan ekonomi masyarakat.

Keseimbangan

Potensi energi, yang ditunjukkan dari selisih

wilayah utara dan selatan, sekaligus memacu

ketinggian mencapai 73,92 m antara batas

pertumbuhan

utara sampai batas selatan dari ruas sungai

sinerginya dengan kawasan lintasan jalur Jalan

Code yang menjadi objek {Ringroad Utara-

Selatan Selatan bentang Pawonsari Bakulrejo

Ringroad Selatan), dengan jarak 10,82 km dan

{Pacitan-Wonogiri-Wonosari-Bantui-Kulonprogo-

kemiringan rata-rata 0,7%. Dengan demikian

Purworejo).

memungkinkan

pemanfaatan air sungai code sebagai air irigasi

air

untuk

didistribusikan

secara gravitasi ke kawasan lembah yang

Yogyakarta

Pencemaran

Selatan

udara,

air

melalui

melalui

untuk Ruang Terbuka Hijau.

menjadi lintasan alirannya.

-

--·
aktivitas

b'Odidaya

a.

Pengembangan Flyover dan Green

Alternatif penyelesaian jarak antar tiang yang

Region Kebinamargaan

pendek pad a tipe gel agar balok bisa di atasi dengan
mengganti gelagar beton dengan gelagar kotak

Jalan tal ini akan dibangun pada sepanjang
banta ran kali Code yang membelah Kota Yogyakarta
dari Utara ke Selatan. Alasan pemilihan lokasi ini
adalah karena strategisnya letak sungai Code,
serta status lahan sepanjang bantaran sungai yang
merupakan Sultan Ground sehingga secara hukum
relatif lebih mudah dijadikan fasilitas publik. Jalan
tal ini dibangun pada elevasi di atas jalan umum,
agar kegiatan di bawahnya tetap dapat berjalan
normal. Adanyajalantol inijuga akan memudahkan
pelintas yang hanya ingin berpindah dari Utara ke
Selatan atau sebaliknya tanpa harus melewati kota

(box girder). Gelagar kotak berongga pracetakprategang ini bisa mengurangi volume beton baik
pada struktur atas maupun struktur bawah. Pada
struktur atas, gelagar kotak akan membutuhkan
volume beton yang relatif lebih kecil daripada
gelagar

balok,

serta

mampu

memberikan

bentangan antar tiang yang lebih panjang, yaitu
bisa mencapai sekitar 80 meter. Perencanaan dan
pelaksanaan dengan gelagar kotak sedikit lebih
rumit dibandingkan dengan menggunakan gelagar
balok. Namun saat ini penggunaan gelagar balok
sudah temasuk umum dilaksanakan di Indonesia.

Yogyakarta yang sudah mulai macet pada titik-titik
Alternatiflain untuk menambah panjang bentangan

tertentu.

jembatan dengan bahan utama beton, adalah
Secara struktur, desain flyover diharapkan dapat
meminimalisir gangguan terhadap lahan yang
ada terutama pemukiman . Hal ini dimungkinkan
dengan

menggunakan

sistem

struktur

yang

advance seperti cable stayed atau suspension.
Mengingat

letaknya

yang

membelah

kota,

dapat dengan menggunakan lengkung beton lalulintas atas, atau dengan struktur kotak dengan
teknik kantilever seimbang (balanced cantilever).
Kedua metode ini bisa memberikan bentangan
antartiang mencapai lebih dari 100 meter. Metode
ini juga masih relatif umum di Indonesia, dengan

diharapkan juga dapat memudahkan mitigasi pada

perencanaan yang relitf lebih rumit dan metode

saat pembangunan .

pelaksanaan yang lebih menuntut keahlian. Apabila

Pembangunan jalan layang saat ini sudah menjad i

dalam pembangunan jalan layang diperhitungkan

hal yang biasa dilakukan di Indonesia. Struktu r

masih diperlukan jarak bentangan antar tiang yang

yang pa ling umum adalah tiang dan gelagar beton .

lebih panjang, masih terdapat alternatif struktur

penduduk yang sangat padat. Secara analisis

maka harga pekerjaan konstruksi akan semakin

desain dan pelaksanaan, konstuksi kabel baja

mahal dan memberikan resiko yang lebih tinggi

gantung membawa konsekuensi kerumitan dan

pada kelancaran pekerjaan .

memerlukan ketrampilan tanaga konstruktor yang
lebih terlatih. Tiang-tiang jembatan layang yang
direncanakan berada di bantaran sungai dapat
direncanakan dengan tipe tiang tunggal untuk
setiap tumpuan. Untuk mengurangi dimensi tiang,
dapat digunakan mutu beton dengan kuat tekan
lebih dari 40 MPa, yang mana kuat tekan beton
tersebut tidak terlalu sulit lagi untuk di capai
dengan material yang baik yang tersedia di wilayah
Yogyakarta dan sekitarnya.
Perencanaan

jalan

Daerah Yogyakarta dan sekitarnya adalah daerah
penyedia material _konstruksi terutama bahan
campuran beton dengan kualitas yang baik. Pasir
dan kerikil dari Sungai Krasak mempunyai kualitas
material sangat baik, karena material pasir dan
kerikil be rasa I dari muntahan lahar Gunung Merapi
yangtidakterlalujau h ke hilir, sehingga relatifmasih
bersih dari tercampur kandungan lumpur. Adanya
ketersediaan material campuran beton dengan
kualitas yang sangat baik menjadikan banyak

layang

akan

mengikuti

perusahan penyedia beton siap pakai (ready mix

Pembebanan Jembatan

dan Jalan

concrete) di Yogyakarta dan sekitarnya . Dengan

Raya yang berlaku. Beban-beban yang harus

kondisi ini maka adanya pekerjaan konstruksi yang

diperhitungkan adalah beban mati struktur, beban

besar di wilayah Yogyakarta tidak akan mengalami

hidup lalu-l intas kendaraan, serta beban gempa .

permasalahan ketersediaan dan harga yang relatif

Beban gempa menjadi faktor yang penting untuk

rendah . Sedangkan untuk material baja, ba ik baja

diperhatikan

Yogyakarta

untuk tulangan maupun baja struktural, tersedia

sekarang ini termasuk berada di dekat daerah

untuk Yogyakarta, sehingga tidak akan mengalarni

gempa aktif, dan struktur jalan layang dengan

kesulitan dalam hal pengadaannya.

Peraturan

mengingat

wilayah

pusat masa yang berada di bagian atas struktur
akan rawan mengalami kerusakan akibat gempa.

b. Garden Roof (water closed cycle)

Sedangkan alternatiffondasi yang dapat digunakan

Salah

adalah fondasi tiang pancang. Fondasi jenis ini

penopang

tidak memerlukan tapak yang luas, karena daya

gedung multi fungsi (mix use building) untuk

dukungnya ditentukan oleh daya dukung tanah

sarana perumahan, perdagangan dan fasilitias

di ujung tiang ditambah dengan gaya gasek pada

parkir. Gagasan ini adalah memanfaatkan luasan

dinding tiang. Mengingat jalan layang akan berada

atap y(jng
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Ｍ ｩｬ ｾ
1 ·t' ' k''
ti·a a k mem ben·kan pengaru
1'\Bga
epa ·

｡ｩｲ･ｮ｣ｾ

lingkungan s1,mgai, ｭ｡ｫｾ＠
.

ｵｮ ｾ

besar, ke

ｾ､ｬ

［ ｲ ｐＧ ｡､＠

ｾｲｳ･､ｩ｡ｮ＠

ｮｴ｡
ｬ＼＠

•·

ｳｩｾ

ｾ＠

ｾ

--

Ｎｯｮ＠

proyek konstruksi

ｫｯｬＩｳｴｮ

ｴＡ＼ｾ ｩ＠

ｹ｡ｾ

Ｍ

;j: ｦ､

yang penting terkait ､･ｮｧ｡
Ｍ ｾｩ｡ｹ＠
P't!D.:
I
-,
J:. ;-.
,
d_a.n r kelancara'n pekerjaan konstrl1K5.

perkemb

Ｍｾ＠

ＮｊＦ ｡ｩ ｒＭ ｾ ｲＺｦＮｬ｢ｵ｡
ng nan ｫｯｴｩｳ･Ｔｮｾｬ＠
ll

1

adalah

'

endapatfsJ.nar ｲＮｬＱ＼ｦＺｾｨＧｩ

ｾ

y

ukw

pengembangan

wilayah

pembangunan

ﾷ ｬ｡ｮｧｳｵ＠

untuk __ _

ｊ ｮＮ＠ _Den r n· demiki m rharapkan
＠
ｾ
erfiberikan sumbangan , · yah hijau kota

a-si dan pi, a , ·v". ang ｳ･ｭ
Ｇ ＼［ｾＭ

gaga san
Malioboro

Ｍｾ＠ ｾ ｩｪ｡ ｬ ､ｩ ｴ｡ ｮ＠ ｾ ｫｾ｢
dapat

memiliki ukuran seminin:>al

material

satu

rn

｡＠

' . .

ｧｾ ［ ｾｫ ｒｾ
［ ＭＮ ＠ｾ

ｾ ｮ＠ ｾ ｾ Ｚ［ Ｚ｡･ｮ＠

in( semakin

ｬＺ｡ｾｱ＠

......p

. .

ｾ ｯＺｭｬ［

penambahan

"" JJ 11

akibat

.

·

ﾷ ｾ ﾷ＠ Ｎ｡Ｌ Ｇｈ ｬ ｷＮ ﾷＮ ｾ ｾｩｫ｡
ｾ ｾ＠
Ｑｈ｡ｦ ｾ＠ 'Yang ·akan
' ·""

＠ｾ
If'

"'

dit'erifl} oleh str ktur. Tarr\ . han ｢ｾ｣ｦｮ＠
tersebut
. 1 11
...,...
material kpnstruksi harus didatangkan dari jauH, ' 'akan tergaritung beberapa hal antar lain, be rat

-

Apabil

II

•J'

J

c

'l ./'

'"

tanah di atas plat atap, besar dan jenis tumbuhan
serta kandungan air yang digunakan pada sistem
garden roof tersebut.
Saat

ini

perencanaan

c.

Turap Ramah Lingkungan

Turap ramah lingkungan berupa bronjong dan
tanaman pencegah erosi dapat diterapkan untuk

beban

untuk

garden

melindungi tebing sungai, serta memungkinkan

roof memang belum di atur dalam Peraturan

tumbuhnya

Pembebanan untuk Rumah dan Gedung. Namun

ekosistem terjaga, sehingga berfungsi sebagai

demikian,

pelindung habitat air.

garden

dalam

roof

perencanaan,

dapat

beban-beban

diperhitungkan

biota

sungai

agar

keseimbangan

dengan

mengasumsikan volume tanah, jenis dan ukuran

d.

Aquifer Buatan/Sabo sebagai Green
Technology.

tanaman serta jumlah air yang digunakan pada
sistem tersebut.

Penyediaan

Aspek struktural lain yang harus diperhatikan

debit air 140 lt/detik dari bagian Utara Code

dalam pembangunan gerden roof adalah kondisi

untuk dialirkan ke kawasan di bawahnya sesuai

kedap air pada beton plat atap. Adanya tanah,

kebutuhan . Air dari sungai bagian Utara yang

air, dan perakaran tumbuhan dapat menimbulkan

masih relatif bersih dimasukkan ke dalam unit

kerusakan

Dengan

pengolahan ringan untuk dapat meningkatkan

demikian, harus dibuat kondisi sedemikian hingga

mutunya menjadi Q2 (setara air sumur}. Air ini

adanya tanah, air, dan sistem perakaran tidak

kemudian dialirkan melalui pipa yang secara

berpengaruh terhadap plat beton. Caranya adalah

fisik

pada

plat

atap

gedung.

dengan memberikan lapisan kedap air yang cukup
kuat pada plat beton sebelum diisi dengan tanah

air

diikutkan

baku

pada

dengan

memanfaatkan

struktur

jalan

layang.

Diperkirakan konsumen utama air baku ini adalah
pengguna kawasan penyangga Malioboro, yang
direncanakan sebagai kawasan bisnis dan hunian

dan tanam-tanaman .

vertikal. Kapasitas air baku ini diperkirakan dapat

Garden roof atau atap taman dapat dibangun

memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bisnis

pada penggal urban yang diproyeksikan sebagai

skala kecil sampai dengan sedang.

kawasan penyangga Malioboro. Pada kawasan
ini akan disediakan gedung parkir dan ruang-

3. ARSITEKTURAL

ruang komersial bertingkat dengan atap beton .

-

Gagasannya adalah menggunakan ruang atap

Dengan

mempertimbangkan

fungsi

terhadap

utama

kawasan

-

hanya didesain sebagai struktur jalan raya

ntuk

m me ah ,J<emacetan lalu-lintas saja, tetapi dapat
pula be _ ｵｬｴｩｦ

ｾ ｮｧ ｜ ｩ＠

•

menjadi sarana penyangga
A

4t

...__

\

isalnya gedung parkir kawa.san, ruang

·'
A 009

Kriteria Arsitektural
Desain flyover diharapkan mampu menjadi landmark kota Yogyakarta dan menampilkan perpaduan
antara unsur tradisional dan modern. Flyover ini direncanakan akan melewati beberapa distrik yang
mempunyai karakter berbeda, sehingga desain arsitektural jembatan/jalan nantinya akan dipadu
padankan dengan lingkungan sekitarnya. Benang merah desain sepanjang flyover dapat diterapkan
pad a olahan street furniture seperti lampu dan pagar pembatas jalan/jem.batan .

Gam bar 1. Konteks Sungai Code sebaga i Objek Gagasan dengan Kota Yogyakarta

Gambar 2. Sketsa Arsitektura l Kawasan Penyangga Malioboro
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Gambar 3. Potongan Tipikal Jalan Layang pada Penggal Kota

Gam bar 4. Potongan Tipikal Jalan Layang pada Penggal Sub Urban
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Untuk air irigasinya dengan memanfaatkan lim bah

Kriteria Spasial

domestic setempat yang terlebi h dahulu diolah

Titik masuk jalur entry dan exit point yang tepat

secara sederhana, dinaikkan keatas menggunakan

(penyangga kawasan ekonomi, sosial dan budaya)
untuk

pampa listrik bertenaga surya .

pariwisata,

ekonomi,

pertumbuhan

Menggapai langit biru dengan maksimalkan RTH

perencanaan kota ke depan dan penciptaan

pada setiap wilayah r'uang kota t erutama disetiap

lapangan kerja.

tengah kota besar yang padat bangunan. Dengan
demikian berlangsung peredaman efek emisi

PENUTUP

udara ditengah sekaligus menciptakan iklim mikro
dilokasi setempat yang harapannya juga akan

Prospek Pengemba ngan Ja lan Layang Code akan

mengurangi penggunaan AC di bangunan yang

mendekatkan akses ke Lalur Jalan Lintas Selatan

bersangkutan.

bentang Pawonsari Bakulrejo {Pacitan-WonogiriWonosari Bantul-Kulon Progo-Purworejo) . Hal ini

Menerapan konsep pembangunan hijau (green

akan membangkitkan potensi Kabupaten Bantul

building), terutama dimulai dari bangunan fasilitas

khususnya dan memperbaiki interaksi kota dengan

umum misalnya: Rumah Sa kit, Hotel, Pasar, tempat

jalur yang menghubungkan Kota-kota sepanjang

parkir umum, sekolahan, tempat ibadah, restoran,

jalur Selatan Jawa. : Orientasi kedepan mencakup

terminal, dlsb. Dalam hal ini gagasan ini merupakan

hubungannya dengan pengembangan DIY sebagai

langkah pioneer untuk kota Yogyakarta.

Provinsi
model

Maritim-Agraris-Niaga
kembalinya

Indonesia

kerajaan

lalu,

masa

kerajaan

Lokal

Kearifan

berbasis

RTH

Pembangunan

negara

melalui pemberdayaan masyarakat setempat yang

kesuksesan

mempunyai kepedulian terhadap permasalahan

mendukung

pencemaran lingkungan ditengah kota, dengan

sebagai

mengulang

Maritim-Agraris-Niaga

untuk

(MAN),

Yogyakarta menghadap ke Selatan .

pembinaan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini

Perlunya penataan kawasan sungai Code sebagai

lokalitasnya adalah kawasan lembah sungai Code

salah satu ikon/image kota Yogyakarta, sekaligus

yang melintas tengah kota Yogyakarta parallel

kota

berdekatan dengan paras imajiner Krapyak -

Yogyakarta sebagai kota budaya, perjuangan,

Keraton- Alun-alun- Malioboro- Tugu- Merapi,

pendidikan dan pariwisata. Untuk itu dalam upaya

sebagai kekuatan fi/osofis masyarakat Yogyakarta.

membangun citra kota Yogyakarta sebagai kota

Penerapan

layak huni sekaligus layak kunjung diperlukan

dan

dalam

rangka

eksistensi

mendukung
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e auksi tingkat pence aran lingkungan
ditengah kota Yogyakarta, sehingga dapat
memberikan kontribusi langsung pada usaha
menekan pemanasan global.
•

Terintegrasi dengan butir-2
mendorong terciptanya kota ｶｮｳＧ｜

lebih sehat dan menarik untuk
dikunjungi. []
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Gambar 1. Bagian-bagian Earth Dam : (http://dnr.wi.gov)

PENDAHULUAN
Di Indonesia, bendungan kecil tipe urugan lebih

kestabilan konstruksi pada ratusan bendungan-

dikenal dengan nama situ atau dalam istilah yang

bendungan kecillainnya yang ada di Indonesia.

lebih umum juga dikenal sebagai danau berukuran

Kondisi fisik Situ Gintung sudah berada dalam

relatif kecil, situ ini dapat terbentuk secara alamiah

tekanan

yang

cukup

berat,

terutama

dari

mendapatkan

pemukiman penduduk di lereng hilir bendungan,

pasokan air baik dari curah hujan, mata air, atau

tuntutan ekonomi dengan pemanfaatan yang

bahkan sungai-sungai yang terdapat di sekitarnya .

sesungguhnya bukan peruntukan yang benar

Beberapa situ memiliki sa luran keluar (outlet) yang

Uogging-track, jalan dan jembatan di atas spillway)

terkadang juga dapat terbentuk secara alamiah

serta

atau merupakan konstruksi buatan, yaitu dengan

pertanian. Keadaan menjadi lebih berat dengan

membangun bendungan kecil atau tanggul.

semakin tumbuhnya pembangunan di kawasan

maupun

buatan.

Situ-situ

ini

pemanfaatan

daerah

genangan

untuk

di

sekitar Situ Gintung yang merupakan lingkungan

wilayah Cirendeu, Tangerang, Banten, tanggal

perkotaan, baik di kanan-kiri daerah genangan

runtuhnya spillway dan

IT!aupun di hilir bendungan yang mengakibatkan

tubuh bendungan bagian kiri dan kanan spillway

banyak permasalahan seperti stabilitas tubuh

merupakan peringatan perlunya evaluasi terhadap

bendungan,

Musibah

jebolnya

tanggul

27 Maret 2009 akibat
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gintung

pencemaran,

penyempitan

dan

(tumbuhan

pendangkalan daerah genangan serta berubahnya

Vegetation

lingkungan hilir menjadi areal yang sangat rawan

bendungan)

terhadap bencana banjir. Fungsi Situ Gintung

Drying

semula adalah untuk sumber air irigasi, konservasi

kemarau)

air dan pengendali banjir. Dengan perkembangan

2

·

yang terjadi maka fungsi suplai air irigasi menjadi

crack

(retak

pada

puncak

pada

musim

Masalah pada lereng hulu
Overstep area at upstream
Sinkhole (iubang pada lereng hulu)

hampir tidak ada lagi tetapi berkembang menjadi

Sliding ("longsor pada lereng hulu)

sumber air baku pada musim kemarau dan

Missing rip-rap (kerusakan pada rip-rap)

pariwisata serta sarana olah raga. Hal yang lebih

Erosion behing poorly graded rip-rap

penting tentang keberadaan bangunan pengatur

(erosi dibelakang riprap)

aliran banjirpun terjadi, yaitu penyempitan saluran

Cracks on upstream slope (retakan lereng

limpas hilir spillway yang semula 5 m menjadi

hulu)

3.

1m.

Masalah pada lereng hilir
Erosion (erosi pada lereng hilir)
Sliding (longsor)

PENDEKATAN

Vegetation on slope (tumbuhan pada

lereng hilir)
Bendungan tipe urugan juga tercatat sebagai

Lifestock cattle traffic (lintasan ternak)

bendungan yang paling rentan mengalami berbagai

Seepage

jenis kerusakan. Dari semua jenis keruntuhan

(bocoran)

pada bendungan tipe urugan, keruntuhan akibat

Boiling (mata air)

4.

Spillway runtuh

jenis keruntuhan yang paling banyak dibandingkan

Spillway

dari jenis kerusakan lainnya.

tidak

mampu

menyalurkan

debit banjir·(overtopping)

Masalah pada puncak bendungan
crack

Masalah pada spillway
Spillway tertutup sampah

pada pondasi (foundation leakage) merupakan

Longitudinal

slope

Kerusakan struktur Spillway

tubuh bendungan (flow erosion), dan kebocoran

1.

downstream

Wet on slope (basah pada lereng hilir)

kebocoran (embankment leakage), limpas diatas
puncak bendungan (overtopping), erosi di dalam

on

(Sumber : Didiek Djarwadi, ldentifikasi Kerusakan Dan

(retak

arah

Rehabilitasi Bendungan Tipe Urugan)

memanjang)
Vertical

displacement

(penurunan

permukaan)

Masalah pada puncak bendungan
•

Transverse crack (retak arah melintang)
Crest alignment (lendutan pada puncak

bendungan)

Longitudinal crack (retak arah memanjang)

[gb. 1, 2 ,3]

II

Sinkhole at crest (lubang pada puncak

bendungan)
Gully at crest (ceruk pada

puncak

bendungan)
Ruts along crest (jalur roda pada puncak

bendungan)
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•

Verticaldisplacement(penurunan permukaan)
[gambar 4]

•

Sinkhole at crest (lubang pada puncak
bendungan) [gambar 8, 9, 10]

•

Transverse crack (retak arah melintang)
[gambar 5]

Masalah pada puncak bendungan
•

Crest alignment (lendutan pada puncak
bendungan) [gambar 6 , 7]

Masalah pada puncak bendungan
•

Longitudinal

Gully at crest (ceruk pada

puncak bendungan) [gambar 11]

•

Vegetation

(tumbuhan

pada

puncak

bendungan ) [gambar 12]

•

Ruts along crest (jalur roda pada puncak
bendungan) [gambar 13]

96

I KONSTRUKSIINDONESIA 2009

•

Drying crack {retak pada musim kemarau)

Masalah pada lereng hulu

[gambar 14]

II

•

Overstep area at upstream [gambar 15]

•

Sliding {longsor pada lereng hulu) [gambar

16]
•

Erosion behing poorly graded rip-rap {erosi

•

Sinkhole {lubang pada lereng hulu) [gambar

dibelakang rip r'ap) [gambar 17]

18]
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•

Missing rip-rap {kerusakan pada rip-rap)

•

Cracks on upstream slope {retakan lereng

[gambar 19]
hulu) [gambar 20]

Masalah pada lereng hilir
•

Vegetation on slope {tumbuhan pada lereng
hilir) [gambar 23]

•

Lifestock

cattle

traffic

(lintasan

ternak)

[gambar 24]

•

Boiling {mata air) [gambar 25

•

Seepage on downstream slope {bocoran)
[gambar 26]

•

Wet on slope {basah pada lereng hilir) [gam bar
27]

Masalah pada lereng hilir
•

Erosion {erosi pada lereng hilir) [gambar 21]

•

Sliding {longsor) [gambar 22]
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Masalah pada spillway
•

Spillway runtuh [gambar 30]

•

Spillway tidak mampu menyalurkan debit

banjir (overtopping) [gambar 31]

Masalah pada spillway
•

Kerusakan struktur Spillway [gambar 28]

•

Spillway tertutup sampah [gam bar 29]
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EVALUASI KONDISI BENDUNGAN

Tipe

Kapasitas
spillway

kegagalan
Langkah 1

Spillway
Keruntuhan
spillway oleh
erosi

Spillway
Erodability

Tanggul

Tanggul

Bendungan

Pondasi

. 100
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Flowchart Kerusakan/keruntuhan bendungan tipe urugan (US ARMY, 1990)
Kondisi
Merugikan

lndikator

Alat monitoring

Tipe kegagalan

lndikator Kerusakan Bendungan tipe urugan {US ARMY, 1990)

KO STRUKSII DO ES
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Tabel 1. lndikator pada bendungan tipe urugan (US
ARMY, 1990)
ｴｮ､ｩｶｵ＾ｾｬ＠

or Groups of Monitoring O•viees

(I) Piezometer$ or groups of p.ezometers at str.l teg•c locatiOns
(2) Flow observations at relief wells (or group.ngs of relief wells)
(3) Surface monumenls (or group1ngs of surface monuments)
(4) SeUiement p.ns on bridges or other structures
(5) Flow observation at toe dra•n
(6) Slope inclinometers (or group•ngs of slope •nd•nometers)
(7) Welfs (or groupings of welfs)
(8) Downstream toe area
(9) Downstream slope area
(tO) Crest and shoulder$
( t t) Upstream slope
( t2) Surface at boundary between ､
( t3) Surface at boundaJY between ､
spillway)

ｩｳ
ｭｾ｡ｲ＠

ｩｓｳ

matenols (outflow wor1<s)

ｩ ｭｾ｡ｲ＠

matenots (Surfaces \'llth•n and near

(Diafragma Wall, Sumber : Didiek Djarwadi, ldentifikasi
Kerusakan Dan Rehabilitasi Bendungan Tipe Urugan)

(14) Spillway tra•ning watt

(1 5) Abutmen1 surfaces
(16) Proposed devices (or groupings of proposed devices)

REHABILITASI Bendungan
Tipe Urugan (Earth Dam}
Rehabilitasi

terhadap

erosi

di

dalam tubuh

bendungan dapat dilakukan dengan berbagai
cara

tergantung

pada

derajat

kerusakan,

tinggi bendungan, dan aspek teknis lainnya .
Pada bendungan yang tidak tinggi dan bahan
timbunannya

homogin,

rehabilitasi

dapat

dilakukan dengan menggali bagian bendungan
untuk memasang filter, atau membuat tirai kedap
air dari steel sheet pile, diapragma wall dari beton
plastis, memasang lapisan kedap air dari aspal,
atau geosynthetic pada lereng hulu bendungan.

(Rehabi litasi lapisan kedap air asphalt dan geosynthetic
pada lereng hulu)

Apabila

dari

pengamatan

rembesan

tidak

membawa material yang tererosi dari pondasi
bendungan dan debit air yang keluar konstan serta
relative kecil, maka perbaikan atau rehabilitasi
dengan grouting akan sangat mahal. Untuk itu
perlu dilakukan maintenance rembesan dengan
(Steel Sheet Pile, Sumber : Didiek Djarwadi, ldentifikasi

melakukan penimbunan bahan free draining atau

Kerusakan Dan Rehabilitasi Bendungan Tipe Urugan)

dibuatkan relief well
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EMBANKMENT

SILT OR CLAY

SAND

(Pem eliharaa n rembesan dari pondasi bend ungan dengan bahan free draining)
kemungkinan terjadi migrasi butiran halus tanah.
Migrasi butiran tanah akan terjadi lebih banyak
apabila derajat kepadatan tubuh bendungan kecil
atau bahan timbunan bendungan adalah tanah
yang mempunyai gradasi yang jelek (gap-graded).
Untuk menjaga agar perubahan derajat kejenuhan
di dalam tubuh bendungan dapat dihindarkan,
maka perlu dipasang suatu filter dan internal drain
(Pemeliharaan rembesan dari pondasi bendungan
dengan relief well)

Filter dan Internal Drain. Secara umum stabilitas
bendungan tipe urugan, terutama bendungan
tanah homogin akan sangat tergantung pada
kondisi

tanah

sebagai

tubuh

bendungan .

Sebaiknya dijaga agar badan bendungan tidak

II

menjadi jenuh karena terdapat garis aliran air

Bendungan tipe urugan tanpa filter dan internal

(seepage line). Apabila tanah menjadi jenuh

drain.

karena pori-porinya terisi oleh air, maka akan
t erjadi penurunan nilai kuat geser tanah . Dengan
penurunan nilai kuat geser tanah, maka stabilitas
!ereng juga akan turun. Bendungan tipe urugan
akan mengalami fase yang berbeda tergantung
pada muka air waduk. Pada musim hujan muka
ai r waduk akan naik sehingga garis aliran air di

Bendungan tipe urugan dengan filter dan internal

dalam tubuh bendungan akan naik, dan pada saat

drain.

musim kemarau ga ris tersebut akan turun . Dengan

(Sumber : Didiek Djarwadi, ldentifikasi Kerusakan

adanya proses tersebut bertahun-tahun terdapat

Dan Rehabilitasi

ｾ･ｮ､ｵｧ｡＠

Tipe Urugan)
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yang akan berfungsi memotong garis aliran air

compaction grouting atau blanket grouting,
atau consolidation grouting

(seepage line) di dalam tubuh bendungan. Analisa
stabilitas lereng menunjukkan bahwa bendungan
tipe urugan yang dilengkapi dengan filter dan
internal drain mempunyai faktor aman yang lebih
tinggi.
Pada kondisi ekstrem, dimana permukaan dasar
pondasi inti kedap air (riverbed) sangat tidak
beraturan, dan sulit untuk melakukan modifikasi
dengan hasil yang memuaskan, maka dental

concrete berupa suatu slab (lantai beton) dapat
dipergunakan

untuk

menutup

crack,

seam,

maupun rock irregularpada dasarcutofffoundat ion
bendungan

tipe

urugan .

Apabila

pondasi

bendungan tipe urugan terletak pada batuan
yang telah kompeten untuk mendukung beban
bendungan, tetapi mempunyai kondisi geologi
yang masih memungkinkan terjadinya rembesan
karena struktur retakan Uoint) yang terbuka dan
rapat, maka perlu dilakukan perbaikan pondasi.
Sementasi (grouting) ada lah salah satu pekerjaan
perbaikan tanah/batuan yang dipergunakan dalam
teknologi bendungan untuk beberapa maksud
seperti :
•

Perbaikan

permeabilitas batuan, dengan
menyuntikkan cairan grouting untuk mengisi
dan menutup retakan di dalam masa tanah/
batuan, sehingga dapat berfungsi sebagai
tirai kedap air. Grouting dalam hal ini disebut

curtain grouting.
•

Perbaikan untuk menaikkan daya dukung
dan stabilitas batuan pada cutoff foundation,
dengan menyuntikkan cairangroutingkedalam
lubang dengan jarak, tekanan dan kedalaman
tertentu, sehingga formasi batuan pada cutoff

foundation dapat merupakan sebuah masa
batuan yang solid, kompak dan kuat untuk
mendukung beban timbunan inti kedap air
serta terhindar dari kemungkinan terjadinya
erosi pada batuan tersebut. Grouting dalam
hal ini disebut dengan, area grouting atau
104
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•

(Pengisian retakan dengan bahan filler I
semen, dental concrete, Shotcrete, Grouting)

KESIIMPULA

6.

Bencana Situ Gintung tersebut mungkin
dapat dicegah apabila kerusakan
dalam bentuk piping pada daerah yang paling
lemah dapat dengan cepat kita ketahui.
masih

Dari uraian tentang statistik kerusakan, jenis
kerusaka n, beberapa contoh rehabilitasi bendungan

Piping tersebut mungkin masih dapat diatas
dengan
metode-metode perbaikan yang

tipe urugan, dan aspek-aspek desain yang perlu
mendapatkan perhatian agar bendungan tipe

umum

umur rencananya, beberapa kesimpulan dapat
disampaikan sebagai berikut:

1.

Penggroutingan dapat dilakukan pada retak
yang menyebabkan piping.

Kerusakan dan keruntuhan yang paling banyak
dijumpai pada bendungan tipe urugan ada 4
macam yaitu; keruntuhan akibat kebocoran
(embankment leakage), erosi di dalam tubuh

7

·

pemanfaat Ia han daerah genangan yang ketat,
maupun di hilir dengan membebaskan segala
peruntukan lahan yang dapat mengurangi
fungsi situ dan mengurangistabilitas bangunan

diatas puncak bendungan (overtopping).
Kerusakan dan keruntuhan pada bendungan
tipe urugan dapat disebabkan oleh faktor
desain, faktor pelaksanaan yang tidak
sempurna, dan faktor luar seperti gempa,

3.

dan perubahan tata guna lahan di daerah
tangkapan (catchment area).
Rehabilitasi bendungan tipe urugan harus

4.

dilaksanakan secara seksama berdasarkan
tingkat kerusakan, penyelidikan lapangan dan
desain perbaikan yang tepat.
Perkuatan/Perbaikan
struktur
dam/
bendungan

tanah
dapat
teknologi terkini seperti :

8

·

5.

Ｎ＠

Dengan

grouting

kerusakan konstruksi atau over-topping dam.
Dengan demikian kapasitas alur sungai di

menerapkan

apabila
terjadi
rembesan pada pondasi bendungan.
Tragedi jebolnya Situ Gintung merupakan
pelajaran
Indonesia.

sangat

berharga

Bagaimana

hal

bagi

bangsa

itu

dapat

dimanfaatkan

bendungan dan bangunan pelengkapnya.
Bagian
yang
paling
penting
adalah
bagaimana menetapkan desain optimal
bangunan pelimpah dan pintu pengatur
alirannya. Desain pengaturan aliran ke hilir
melalui spillway dengan pintu air ini harus
benar-benar teruji kinerjanya untuk dapat
mengantisipasi
kemungkinan
terjadinya

hilir juga harus dipersiapkan untuk mampu
mengalirkan overflow dari spillway ke alur
sungai Pesanggrahan dengan lancar dan
aman tidak menimbulkan potensi kerusakan

Memasang lapisan kedap air dari aspal,
atau geosynthetic pada lereng hulu
｢･ｮｾｵｧ｡

Pembangunan kembali situ akan berhasil
jika benar-benar disertai dengan upaya
nyata penataan lingkungan, baik di hulu
dengan program konservasi dan pembatasan

bendungan (flow erosion), kebocoran pada
pondasi (foundation leakage), dan limpas

2.

､ｩｬ｡ｫｾｮ＠

pada bendungan atau
jenis konstruksi lainnya. Salah satu metode
yang dapat dilakukan adalah grouting.

urugan dapat berfungsi dengan baik selama

lingkungan areal pemukiman di hilir.

SARAN
1.

Perawatan dan keberlangsungan fungsi dam/
bendungan tanah merupakan tanggungjawab

sebagai bahan peringatan
bagi kehidupan bangsa Indonesia kedepan,
sehingga tragedi tersebut tidak terulang lagi

bersama antara masyarakat dan pemerintah,
serta unsur terkait untuk lebih memahami

baik di lokasi yang sama maupun ditempat
lainnya.

bendungan kecil, khususnya tipe earth dam,

betapa pentingnya pemeliharaan bendungan-
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agar kasus seperti di situ gintung tidak
terjadi lagi. Masyarakat diharapkan bisa
memanfaatkan dam/bendungan dengan
tanggung jawab, sedangk9n pemerintah
melakukan hal yang bersifat teknis seperti
pembangunan,

perbaikan,

perawatan

secara berkala dan inspeksi, untuk unsur
tekait lainnya bisa melakukan pengawasan
terhadap penggunaan dam/bendungan
tanah serta bersama-sama melakukan
pemeliharaan untul<keberlangsungan dam/
bendun_gan tanah. ·

2.

bersifat
hanya
Perkuatan/perbaikan
teknis namun jika tidak diimbangi dengan
perawatan, pemanfaatan yang bertanggung
jawab semua akan sia-sia.
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PENDAHULUAN

100 orang. Belum lagi masa rehabilitasi gempa
Tasikmalaya dimula i, pada tanggal 30 Sepember

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini,

2009, kembali terjadi gempa besar. Kali ini gempa

di Indonesia telah terjadi serangkaian gempa

terjadi di Padang, Sumatra Barat dengan kekuatan

dengan skala besar, yaitu diatas 6 Mw (Moment

7,6 Mw. Gempa ini berpusat sekitar 60 km sebelah

Magnitude),

barat kota Padang dan menyebabkan korban jiwa

yang

menyebabkan kerusakan

infrastruktur bangunan yang sangat luas, termasuk

lebih dari 1000 orang.

bangunan publik (umum), dan menelan korban

Serangkaian gempa-gempa bumi tersebut telah

jiwa yang tidak sedikit. Berdasarkan data USGS

menyebabkan terjadinya

(USGS, 2009), selama periode 2004-2009, gempa

bangunan pada berbagai sarana dan prasarana

skala besar tersebut paling banyak terjadi di

fisik di daerah yang terkena dampak goncangan

Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara

gempa, termasuk bangunan rumah tinggal dan

lain.

bangunan-bangunan

Gempa-gempa besar yang tercatat dalam rentang

gedung sekolah, rumah ibadah dan puskesmas/

waktu tersebut diantaranya ada lah Gempa Aceh,

rumah sakit. Kejadian ini tentunya menyebabkan

26 Desember 2004, yang berkekuatan 9.1 Mw

kerugian materil yang tidak sedikit.

yang pusat gempanya berjarak kurang lebih 160
km sebelah barat Aceh dengan kedalaman 20

Keruntuhan

bangunan di daerah yang terkena pengaruh

kilometer. Gempa yang diikuti dengan Tsunami ini

gempa tersebut pada dasarnya tidak boleh terjadi.

merupakan gempa bumi terdahsyat dalam abad

Berdasarkan SN I Gempa, yaitu SNI 03-1726-2002

ke-21 dan telah menimbulkan korban jiwa lebih

(BSN, 2002a), kinerja struktur bangunan yang

dari 120.000 orang (belum termasuk yang hilang).

diharapkan pada waktu menerima beban gempa

Kemudian Gempa Nias, yangterjadi pada 28 Maret

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

2005, berkekuatan
timbulnya korban ｪｩｾ｡＠

8.6 Mw dan menyebabkan

1.

lebih dari 3000 orang.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi
Gempa Yogyakarta yang berkekuatan 6.3 Mw dan
2.

2009, pukul 14:55 (WIB) waktu setempat, telah
7 Mw berpusat di kedalaman 48,1 km di bawah

Gempa ini menyebabkan kerusakan bangunan,
termasuk bangunan-bangunan publik/umum, yang

seperti

struktur-strukt ur

Akibat gempa ringan (yaitu gempa dengan
perioda ulang 50 tahun), struktur bangunan
tidak boleh mengalami kerusakan baik pada

Akibat gempa sedang (yaitu gempa dengan
perioda ulang 75 tahun), elemen struktural

ringan, namun struktur bangunan masih
dapat dipergunakan.

Samudra Indonesia, pada lokasi 7,78 Lintang
sekitar 120 km sebelah Barat Daya Tasikmalaya.

dialami

umum

bangunan tidak boleh rusak tetapi elemen
non strukturalnya boleh mengalami rusak

terjadi gempa bumi dengan moment magnitude

Selatan dan 107,29 Bujur Timur (Sumber: USGS),

fasilitas

struktur

elemen strukturalnya maupun pada elemen
non struktural.

mengakibatkan korban jiwa lebih dari 5000 orang.
Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 2 Setember

yang

keruntuhan

3.

Akibat gempa besar (yaitu gempa dengan
perioda ulang 500 tahun), baik elemen
struktural maupun elemen non struktural

cukup berat di wilayah Jawa Barat bagian selatan

bangunan akan mengalami kerusakan tetapi
struktur bangunan tidak boleh runtuh.

dan mengakibatkan korban jiwa lebih daripada

Perencanaan struktur bangunan tahan gempa pad a
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dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya

KEGEMPAAN Dl INDONESIA

keruntuhan bangunan yang dapat berakibat fatal
pada saat terjadi gempa. Keruntuhan bangunan

Kejadian

yang banyak . terjadi akibat gempa umumnya

dari aktifitas seismik yang disebabkan oleh

disebabkan oleh kurang memadainya kekuatan,

pertemuan dan pergerakan beberapa lempeng

kekakuan, integritas dan daktilitas sistem struktur
itu sendiri dalam menahan beban gempa (aspek
desain), kualitas bahan dan pelaksanaan yang
memang kurang baik (aspek pelaksanaan) dan
degradasi yang sudah terjadi pada kinerja bahan

gempa

di

Indonesia

tidak

lepas

tektonik dunia yang sebagian bertemu di wilayah
Indonesia. Tingginya aktifitas seismik di Indonesia
dapat dilihat dari daftar riwayat kegempaan di
Indonesia, yang telah disusun oleh beberapa

konstruksi bangunan seiringdengan bertambahnya

lembaga nasional maupun internasional, yang

umur bangunan (aspek operasional). Makalah

menunjukkan

ini menyajikan beberapa pelajaran penting yang

gempa yang terjadi selama rentang tahun 1900-

dapat dipetik dari beberapa kejadian kerusakan/

2006 dengan magnitude Mw > 5.0 ada lah lebih

keruntuhan struktur bangunan, khususnya struktur

dari 14000 kali. Lokasi episenter gempa-gempa

bangunan publik (umum) yang terbuat dari bahan

bahwa

jumlah

total

kejadian

tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

beton bertulang, akibat gempa yang terjadi di
Indonesia. Pelajaran ini dapat digunakan sebagai

Berdasarkan data-data geologi dan geofisika,

acuan dalam merencanakan dan melaksanakan

wilayah Indonesia dapat dibagi dalam lima

konstruksi

elemen crustal yang terdiri dari (Hoedajanto et

bangunan

beton

bertulang tahan

gempa yang lebih baik. Selain itu, dalam makalah

al., 2008):

ini juga diuraikan konsep perencanaan struktur
bangunan umum tahan gempa, serta hal-hal yang

1.

barat laut,

harus diperhatikan dalam perencanaan konstruksi
bangunan publik (umum) beton bertulang tahan
gempa.

Sunda Shield (SE Eurasian Craton), di bagian

2.

Lempeng Samudera Hindia di bagian barat
daya,

Gam bar 1. Aktifitas Seism ik di Indonesia (Hoedajanto et al., 2008)
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Gam bar 2. Kondisi Seismotektonik Wilayah Indonesia (Hoedajanto et al., 2008)

3.

Australian Craton, di bagian tenggara,

bangunan telah menyusun peraturan perencanaan

4.

Lempeng Pacific, di bagian timur laut, dan

tahan gempa untuk bangunan rumah dan gedung,

5.

Transitional

yaitu SNI Gempa (SNI 03-1726). SNI Gempa

Complex

di

bagian

tengah

Wilayah Indonesia.

tersebut hingga kini telah mengalami beberapa

Elemen-elemen crustal tersebut saling dibatasi

kali revisi, yaitu untuk menyesuaikan dengan

secara tektonik satu sama lain oleh zona subduksi

data-data gempa terbaru dan perkembangan ilmu

dan/atau thrust fault yang aktif. Wilayah Indonesia

kegempaan terkini. SNI Gempa untuk bangunan

pada dasarnya berada pada wilayah pertemuan

rumah dan gedung yang saat ini berlaku, yaitu

dari interaksi tiga lempeng besar, yaitu Lempeng

SNI 03-1726-2002 (BSN, 2002a), ditetapkan pada

lndo-Ausralia yang bergerak ke utara, Lempeng
Pacific yang bergerak ke barat dan Lempeng

tahun 2002 . Nilai percepatan gempa di batuan

Eurasia yang bergerak ke selatan dan barat daya
(Gambar 2). Zona sumber gempa di Indonesia

dasar atau PBA (Peak Baserock Acceleration)
pada SNI Gempa tersebut ditetapkan berdasarkan
gempa dengan periode ulang 500 tahun .

pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga
kelompok, yaitu zona subduksi, zona strike slip dan

Berdasarkan SNI Gempa, wilayah Indonesia dibagi

zona diffuse seismic. Dalam kenyataannya semua

dalam enam zona gempa, dari zona 1 (dengan nilai

segmen adalah aktif, tapi hanya beberapa segmen
yang pernah menghasilkan gempa sangat besar

PBA terendah) hingga zona 6 (dengan nilai PBA
tertinggi). Pembagian wilayah gempa tersebut

(yaitu dengan Mw > 8.5) dalam dua abad terakhir

tercantum dalam Peta Gempa Indonesia pada SNI

·In ·I.

03-1726-2002 (Gambar 3).

Berdasarkan kondisi kegempaaan tersebut, para

Peraturan gempa tersebut, sebagai peraturan

ahli kegempaan, geologi, geoteknik dan struktur

pembebanan gempa, harus digunakan sebagai
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Gambar 3. Peta Gempa Indonesia (SNI 03-1726-2002)

acuan dalam perencanaan, bersama peraturan-

struktur bangunan beton bertulang umumnya

peraturan lainnya, seperti Tata Cara Perhitungan

disebabkan oleh : 1) kekurangfahaman perencana

Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SN I 03-

dan pelaksana konstruksi bangunan akan kaidah-

2847-2002) dan Tata Cara Perhitungan Struktur

kaidah

Baja untuk Bangunan Gedung (SNI 03-1729-2002),

tahan gempa yangbenar (SNI 03-2847-02), dan

sebaga i peraturan untuk detailing yang telah

2) penggunaan material dan sistem struktur

mengakomodir kaidah-kaidah dan persyaratan

yang tidak sesua i untuk struktur bangunan yang

khusus untuk struktur bangunan tahan gempa.

did irikan di lokasi yang memiliki tingkat kerawanan

Bilamana

hal

ini dilakukan

secara

konsisten

perencanaan/pelaksanaan

bangunan

yang tinggi terhadap gempa .

maka seyogyanya keruntuhan fatal pada struktur

Setiap kali ada kejadian gempa, tidak hanya

bangunan dapat dicegah.

bangunan

rumah

tinggal

(Non-engineered

Buildings) yang mengalami kerusakan/keruntuhan,

PELAJARAN DARI KEJADIAN
GEMPA
Berdasarkan

kajian

kerusakan-kerusakan

namun banyak juga bangunan-bangunan fasilitas
umum seperti bangunan sekolah, rumah ibadah,
puskemas dan rumah sakit (Engineered Buildings)
yang

mengalami

kerusakan/keruntuhan,

baik

bangunan pasca gempa yang pernah dilakukan

yang bersifat non-struktural maupun yang bersifat

di beberapa daerah di Indonesia (lmran et al.,

struktural. Sedangkan dalam konsep bangunan

2005; lmran et al., 2006; lmran et al. 2007 dan

tahan

lmran et al. 2009a), telah disampaikan bahwa

khususnya bangunan sekolah dan rumah sakit,

kerusakan dan keruntuhan yang terjadi pada

diharapkan tidak mengalami kerusakan yang parah

gempa,

bangunan

fasilitas

umum,
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sehingga masih dapat digunakan untuk tempat
penampungan darurat dan penanganan korban
bencana gempa.
Kerusakan-kerusakan

tipika l

yang

timbul

pada struktur bangunan akibat gempa dapat
dikelompokkan menjadi kerusakan elemen nonstruktural, kerusakan elemen struktur sekunder
dan kerusakan elemen struktur utama. Berikut ini
akan diuraikan masing-masing bentuk kerusakan
tersebut, khususnya bentuk-bentuk kerusakan
yang dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan
dan menyebabkan timbulnya korban jiwa.

Kerusakan pada Elemen Nonstruktural dan Elemen Struktur
Sekunder
Kerusakan pada elemen non-struktural bangunan
yang umum dijumpai adalah berupa kerusakan
dinding-dinding pengisi atau penyekat, kerusakan
plafond

ruangan

serta

ornamen-ornamen

keruntuhan/lepasnya

arsitektural

bangunan.

Penyekat ruangan pada struktur bangunan publik
pada umumnya terbuat dari dinding bata tanpa
tulangan. Pada penerapannya, sistem dinding
penyekat atau pengisi ini diberi rangka pengikat
disekelilingnya,

baik

dengan

memanfaatkan

rangka portal utama yang ada maupun dengan
menambahkan kolom/balok prakt:is. Berdasarkan
hasil pengamatan, banyak dijumpai dinding bata
pengisi/penyekat dengan rangka pengikat yang
tidak lengkap atau kurang kaku. Penulangan
elemen balok/kolom praktis yang berfungsi sebagai
pengikat dan penyalur beban dinding ke portal
rangka utama terkadang tidak tertanam secara
memadai pada elemen-elemen portal tersebut.
Kondisi ini bisa membahayakan. Pada saat gempa
terjadi, karena kekakuannyayangrelatiflebihtinggi,
sebagian besar gaya gempa terserap oleh struktur
dinding bata yang kaku tersebut. Namun, karena
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dinding tersebut tidak terikat oleh rangka utama

ukurannya pada umumnya tidak memadai. Akibat

beton secara memadai, sistem dinding tersebut

tidak memadainya kekakuan diafragma lantai yang

tidak kuat dan dapat mengalami kerusakan yang

dihasilkan, deformasi relatif yang terjadi antara

parah, dan bahkan dapat mengalam i keruntuhan

portal-portal tepi yang sa ling berhadapan menjadi

total akibat gempa {Gambar 4(a) ). Keruntuhan

besar. Kondisi ini dapat menyebabkan runtuhnya

dinding seperti ini dapat membahayakan penghuni

sistem plafond yang niemang tidak didesain untuk

gedung serta lingkungan di sekitarnya, dan juga

menerima deformasi yang besa r.

dapat membahayakan sistem struktu r gedung itu
sendiri bilamana keruntuhan terjadi secara tiba-

Gambar 5 memperl ihatkan contoh mengenai
kerusakan elemen struktur sekunder bangunan,

tiba. Ke runtuhan dinding pengisi/ penyekat yang

ya1·t u kerusa kan pa d a ba1o k penumpu t angga .

sifatnya tiba -tiba dapat menyebabkan te rjadinya
pengal ihan gaya total yang tadinya diterima
dinding bata ke sistem portal di sekitarnya secara
mendadak. Hal ini dapat memicu terjadinya
ke runtuhan pada sistem portal tersebut.
Kerusakan

plesteran

dinding

atau

Kerusakan ini disebabkan oleh adanya ketidak
konsistenan sistem struktur yang diasumsikan
dalam

desain

dilaksanakan.

dengan

sistem

stru ktur

yang

Dalam analisis struktur, sistem

tangga biasanya tidak dimodelkan sebagai elemen
plesteran

yang menyatu dengan struktur utamanya. Namun,

pada

dalam pelaksanaannya sistem tangga terkadang

konstruksi bangunan akibat beban gempa yang

dibuat menyatu dengan sistem struktur utama.

bekerja {Gambar 4(b)). Kerusakan yang terjadi

Hal

pada umumnya lebih banyak disebabkan oleh

berfungsi

penggunaan material plesteran yang kurang baik

disaat terjadi deformasi lateral akibat gempa.

dan metoda kerja plesteran yang kurang sempurna .

Sebagai konsekuensi, balok penumpu tangga yang

Terkadang dijumpai bahan plesteran yang kropos

menyatu dengan sistem struktur utama tersebut

dan berpasir serta bidang kontak, pad a permukaan

akan menerima beban tambahan yang besar, yang

elemen struktur yang diberi plesteran, yang relatif

pada dasarnya tidak direncanakan sebelumnya.

licin dan tidak diberi pengkasaran permukaan.

Hal ini dapat memicu terjadinya keruntuhan balok

balok/kolom

juga

Kerusakan tipikal

umum

dijumpai

lain yang umum

dijumpai

pada elemen non-struktural bangunan adalah
kerusakan pada sistem plafond, khususnya di
ruangan yang berada di bawah atap bangunan
baja {Gambar4(c)). Kerusakan ini diakibatkan oleh
tidak memadainya kekakuan struktur di level balok
ring. Berdasarkan hasil tinjauan, banyak dijumpai

ini

dapat

menyebabkan

sebagai

elemen

sistem

strut

tangga

(penunjang)

penumpu tangga dan pada akhirnya juga dapat
mempengaruhi kinerja

elemen struktur utama

yang dijadikan sebagai tempat tumpuan balok
tersebut.

Kerusakan pada Elemen Struktur
Uta rna

struktur bangunan yang bidang level atapnya

Kerusakan berat dan keruntuhan pada struktur

tleksibel. Pada struktur bangunan seperti ini, balok

bangunan yang umum diamati akibat gempa lebih

ring pada umumnya hanya dipasang di perimeter

banyak disebabkan oleh kurang memadainya

tepi bangunan, tanpa dilengkapi dengan balok

kekuatan, kekakuan, integritas dan daktilitas sistem

melintang/ memanjang interior {balok tengah).

struktur bangunan itu sendiri dalam menahan

Kalaupun

beban gempa serta kualitas bahan dan pelaksanaan

balok melintang interior dipasang,
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yang memang kurang baik. Kerusakan parah hingga
keruntuhan struktur bangunan yang sering terjadi
akibat gempa mengindikasikan bahwa bangunanbangunan tersebut memang direncanakan tanpa
memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan dan
pelaksanaan bangunan tahan gempa . Berdasarkan
hasil pengamatan, keruntuhan bangunan saat
gempa kebanyakan dipicu oleh tidak memadainya
kekuatan dan daktilitas struktur kolom penumpu
bangunan (Gambar 6).
Berdasarkan

hasil

tinjauan

lapangan

pasca

gempa, banyak ditemukan detailing penulangan,
penyambungan serta pengangkuran yang tidak
memenuhi kaidah perencanaanyangbaku. Gambar
7(a)&(b) memperlihatkan contoh kerusakan pada

kolom akibat kurangnya tulangan confinement
(kekangan) . Beton

inti pada

kolom tersebut

terlihat hancur. Tulangan kekangan terpasang
memiliki diameter yang relatif kecil dibandingkan
dengan diameter tulangan longitudinal kolom. Hal
lain yang dapat lihat pada gam bar terse but adalah
tulangan

kekangan

yang terpasang hanyalah

berupa tulangan sengkang perimeter luar, tanpa

Gam bar 6. Keruntuhan Soft Storey.

dilengkapi dengan sengkang ikat dalam atau cross

inti pada elemen kolom dapat memicu terjadinya
keruntuhan bangunan. Hal ini hanya dapat dicegah

ties, sebagaimana yang disyaratkan oleh SNI Beton
(BSN,2002b). Perlu dicatat bahwa hancurnya beton

/

dengan pemasangan tulangan kekangan yang
memadai, yang dapat meningkatkan daktilitas
material beton inti sehingga tidak mudah hancur.
Selain itu, pad a gam bar yang sama dapat dijumpai
kait ujung tulangan kekangan (sengkang) kolom
yang dibuat dengan tekukan 90° (Gambar 7a). Hal
ini tentunya dapat mengurangi efektifitas tulangan
sengkang dalam mengekang beton inti, khususnya
pada saat selimut beton kolom sudah lepas. SNI
03-2847-2002

(BSN,

2002b)

mengisyaratkan

penggunaan kait gempa, yaitu kait dengan sudut
tidak kurang dari 135°, untuk tulangan sengkang
kolom.

Namun,

persyaratan

ini sering tidak

Gambar 5. Tipikal Kerusakan Elemen Balok Penumpu

diindahkan dalam pelaksanaan di lapangan dengan

Tangga .

alasan sulit untuk dikerjakan.
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Gb. 7. Tipikal Kerusakan Elemen Struktur: (a) dan (b) Keruntuhan Kolom, (c) Kerusakan Join Balok-Kolom (d)
Kegagalan Sambungan Lewatan Tulangan Palos

Gambar7(c) memperlihatkan kegagalan hubungan

dampak yang negatif terhadap kinerja struktur

balok-kolom pada kolom sudut. Pada gambar

yang

tersebut terlihat bahwa daerah hubungan balok-

gempa yang sifatnya bolak-balik. Berdasarkan

kolom sama sekali tidak diberi tulangan pengikat

literature, kuat lekatan tulangan palos yang pada

atau sengkang. Akibatnya, hubungan balok-kolom

dasarnya hanya terdiri atas mekanisme adhesi dan

tersebut tidak memiliki kekuatan dan daktilitas

friksi hanyalah ±10 % kuat lekatan tulangan ulir.

yang memadai untuk memikul gaya geser yang
timbul pada saat bangunan mengalami goncangan
akibat gempa. Kondisi ini dapat menyebabkan
terjadinya keruntuhan bangunan .

dihasilkan,

khususnya

terhadap

beban

Selain itu, degradasi lekatan akibat beban bolak
balik disaat terjadi gempa pada tulangan palos
sangatlah drastik dibandingkan dengan degradasi
lekatan pada tulangan ulir (lmran et al.! 2009b).

Selanjutnya, pada Gambar 7(b) dan 7(c) terlihat

Degradasi lekatan ini disebabkan oleh fakta bahwa

masih

sebagai

penampang baja tulangan palos yang tertanam

tulangan utama dan tulangan sengkang pengikat

dalam beton pada hakekatnya mengalami kontraksi

(pengekang) elemen struktu r. Penggunaantulanga n

akibat pengaruh poison's ratio pada saat baja

palos sebagai tulangan utama dan sengkang

tulangan tertarik. Akibatnya, mekanisme lekatan

pengikat pada

tulangan palos, yang hanya terdiri atas mekanisme

digunakannya

tulangan

palos

dasarnya dapat menghasilkan
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adhesi dan friksi, akan berkurang dengan sangat

Kondisi ini dapat menyebabkan lebih kuatnya

signifikan. Hal ini mengakibatkan berpindahnya

elemen balokdi daerah sambungan relatifterhadap

mekanisme penahanan gaya tarik tulangan balok

elemen kolom . Hal ini seharusnya dihindari dalam

dari mekanisme lekatan di sepanjang batang

desain bangunan tahan gempa karena dapat

tulangan ke daerah ujung kait tulangan. Oleh

menjadi pemicu runtuhnya bangunan.

karen a itu, dalam prakteknya, bilamana terpaksa,
penggunaan tulangan polos harus selalu disertai
dengan pemberian kait di ujung-ujung tulangan.
Tanpa adanya kait, mekanisme penahanan gaya

PERSVARATAN STRUKTUR
BANGUNAN TAHAN GEMPA

tarik pada tulangan polos tidak akan terbentuk

Kriteria desain untuk struktur bangunan tahan

secara sempurna . Gambar 7(d) memperlihatkan

gempa mensyaratkan bahwa bangunan harus

kegagalan sambungan lewatan tulangan polos

didesain agar mampu menahan beban gempa
500 tahunan, sesuai dengan SNI Gempa yang
berlaku, yaitu SNI 03-1726-2002 (BSN, 2002a). SNI
gempa Indonesia ini mendasarkan beban gempa
untuk desain tersebut sebagai gempa rencana
atau gempa kuat. Dalam prosedur perencanaan
berdasarkan

SNI

struktur

Gempa,

bangunan

tahan gempa pada prinsipnya boleh direncanakan
terhadap beban gempa yang direduksi dengan
suatu faktor modifikasi respons struktur (faktor
R), yang merupakan representasi tingkat daktilitas

yang dimiliki struktur. Sehingga, gaya gempa
Gam bar 8. Tipikal Kerusakan Kolom Lemah Balok Kuat

yang digunakan dalam perencanaan,
nominal (V),
n
dihitung sebagai hasil bagi gaya gempa elastik (V.}

yang ujungnya tidak diberi kait, pada elemen
struktur balok.

terhadap nilai faktor modifikasi respon struktur
(R) (Gambar 9), yaitu:

Perlu dijadikan catatan bahwa SNI Beton yang
berlaku saat ini (yaitu SNI 03-2847-2002 (BSN,

v;, = clw

I

dan

V,

= ｾ＠

(1)

2002b)) hanya mengijinkan penggunaan baja

Dimana notasi-notasi pada persamaan {1) dan

tulangan palos pada tulangan spiral. Sedangkan

Gambar 9 di atas adalah:

=Faktor keutamaan struktur bangunan
=/1 /2

untuk penulangan lainnya, disyaratkan untuk
menggunakan baja tulangan ulir.
Gambar 8 memperlihatkan

kegagalan

kolom

disekitar hubungan balok kolom yangterjadi akibat
tidak dipenuhinya prinsip kolom kuat balok lemah
dalam perencanaan . Pada gambar dapat dilihat
bahwa secara geometri, elemen balok memiliki
ukuran yang lebih besar daripada elemen kolom.
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Wt = Berat total struktur gedung, termasuk
beban hidup yang sesuai

f =Faktor kuat lebih total sistem struktur
=/1/2
C1

=Nilai faktor respon gempa yang
didapat dari spektrum respons

Berdasarkan konsep di atas, struktur bangunan

struktur tersebut, dan perlindungan elemen-

tahan gempa pada prinsipnya dapat didesain

elemen struktur lain yang diharapkan tetap

terhadap gaya gempa yang lebih rendah daripada

berperilaku elastik. Salah satu metoda desain yang

gaya gempa rencana . Hal ini dimungkinkan karena

dapat digunakan untuk tujuan ini adalah metoda

struktur bangunan didesain untuk mengalami

desain kapasitas.

kerusakan atau berperilaku inelastik, melalui

Dalam penerapan metoda desain kapasitas, hanya

pembentukan sendi-sendi plastis (plastifikasi) pad a

elemen-elemen

elemen-elemen strukturnya, pada saat menahan

struktur

bangunan

tertentu

yang dipilih saja yang diperbolehkan mengalami

beban gempa rencana. Perilaku inelastik atau

kerusakan atau plastifikasi (deformasi inelastik)

plastis tersebut memberikan mekanisme disipasi

sebagai sarana untuk pendisipasian energi gempa

energi pada struktur, sehingga dapat membatasi

yang

diterima

struktur.

Elemen-elemen

-

tersebut
I
I
I

I
I
I

-

F,

I
I
I

I
I
I

: I:

I
-I

I
I

ｾ＠

I
I
I
I
I
I

:

I
I

pada

adalah

I
I
I

.,

umumnya

elemen-elemen

struktur

I
I
I

tertentu

yang

perilaku

plastifikasinya bersifat daktil.
Elemen-elemen

1
I
I
I

struktur

lain yang tidak diharapkan
mengalami kerusakan atau
plastifikasi haruslah tetap

v
....__

berperilaku elastis selama
gempa kuat terjadi.

Gam bar 9. Respons Bangunan terhadap Gempa.

Untuk
gaya gempa yang masuk ke struktur bangunan.
Elemen struktur yang rusak atau berperilaku
inelastik tersebut pada hakekatnya berfungsi
sebagai "sekring" bagi struktur bangunan. Namun,
walau pun struktur bangunan berperilaku inelastik,
struktur

bangunan

tidak

boleh

mengalami

keruntuhan pada saat menerima beban gempa
rencana atau bahkan beban gempa yang lebih
besar. Untuk dapat menjamin hal terse but, perilaku
inelastik struktur harus direncanakan dengan baik
sehingga dapat menghasilkan perilaku struktur
yang daktil. Perencanaan yang harus dilakukan
meliputi pemilihan lokasi "sekring" atau elemen-

menjamin

agar

proses plastifikasi hanya terjadi pada elemenelemen struktur yang terpilih sebagai "sekring"
maka elemen-elemen struktur yang diharapkan
tetap elastis pada saat gempa kuat terjadi harus
didesain lebih kuat daripada elemen-elemen
terpilih tersebut. Untuk merealisasikan hal ini,
maka pada perencanaan elemen struktur yang
diharapkan tetap elastis perlu diaplikasikan faktor

overstrength (kuat lebih). Hirarki plastifikasi
yang terjadi kemudian harus

､ｩｰ･ｲｫｳｾ＠

melalui

suatu analisis; dalam hal ini, hirarki atau urutan
plastifikasi yang terjadi haruslah sesuai dengan
yang direncanakan.

elemen struktur yang boleh rusak atau berperilaku

Bentuk hirarki plastifikasi dapat diilustrasikan

inelastik, peningkatan daktilitas elemen-elemen

melalui konsep rantai (Gambar 10). Bilamana
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masing-masing

cincin

rantai

menggambarkan

Kategori Essential/Hazardous Objective seperti

mekanisme plastifikasi yang ada pada struktur

untuk rumah sa kit, puskesmas, emergency shelter,

beton bertulang, maka rantai akan menghasilkan

gedung pemadam kebakaran, kantor polisi dan

perilaku disipasi energi yang daktil pada - saat

pabrik kimia. Gedung dengan kategori ini boleh

ditarik jika cincin dengan mekanisme plastifikasi
yang paling daktil pada rantai tersebut diberi
kekuatan tarik yang paling lemah, atau difungsikan
sebagai "sekring". Sedangkan cincin-cincin lain

shear

yang mekanisme disipasi energinya bersifat kurang

crushing stability flexure

daktil atau getas diberi kekuatan yang lebih kuat
daripada kekuatan maksimum paling mungkin yang

Gambar 10. llustrasi Hirarki Plastifikasi (CSA, 1994).

dapat termobilisasi pada cincin yang terlemah,
sehingga cincin-cincin yang lain tersebut tidak

rusak ringan hingga sedang akibat gempa kuat

pernah rusak/plastis. Selain itu, agar mekanisme

Kategori Safety Critical Objective, misalnya reaktor

disipasi energi yang terjadi bersifat sangat daktil

nuklir atau gudang senjata yang harus tetap

dan stabil (walaupun telah mengalami deformasi

beroperasi penuh meskipun terjadi gempa kuat.

inelastis yang besar), maka pada lokasi-lokasi yang

Bangunan umum seperti gedung sekolah dan

dipilih sebagai "sekring" atau tempat pendisipasi

rumah ibadah terkadang difungsikan sebagai

energi tersebut harus diberi detailing penulangan,

emergency

seperti

yang

sementara) bagi para korban bencana gempa,

memadai. Fungsi "sekring" yang berfungsi sebagai

yang rumah tinggalnya sudah tidak bisa ditempati

pembatas gaya gempa yang masuk ke struktur

karena rusak berat. Dalam kaitan dengan hal ini,

bangunan pada hakekatnya dapat diilustrasikan

bangunan-bangunan

seperti pada Gambar 10 dibawah ini.

haruslah

tulangan

Berdasarkan

pengekangan

penjelasan

di

beton,

atas,

kerusakan

shelter

(tempat

publik

direncanakan

Essential/Hazardous

penampungan

(umum)

tersebut

berdasarkan

kategori

Objective.

Agar objective

bangunan akibat gempa pad a dasarnya merupakan

tersebut

suatu keniscayaan. Namun, kerusakan yang terjadi

direncanakan dengan beban gempa yang lebih

pada

sesua i

besar dibandingkan dengan beban gempa yang

dengan objective yang diinginkan. Berdasarkan

umum digunakan pada perencanaan bangunan-

rekomendasi

struktur

bangunan biasa, yaitu bangunan dengan kategori

bangunan pada saat gempa dapat dibagi dalam

Basic Objective. Dalam perencanaan, hal ini

tiga kategori untuk menjamin keamanan dan

dapat diakomodasi melalui penggunaan faktor

juga demi memperhatikan faktor ekonomi sesua i

keutamaan I yang lebih besar daripada 1. Gambar

dengan fungsi dan kepentingan struktur (Gambar

12 memperlihatkan kaitan a('ltara kinerja struktur

11) sebagai berikut:

bangunan terhadap respons struktur (structural

Kategori Basic Objective seperti untuk desain

displacement) dan tingkat kerusakan. Untuk Basic

rumah, gedung perkantoran, dan lain-lain, yang

Objective, kinerja

hakekatnya

dapat

SEAOC

dikendalikan

(1997),

kinerja

boleh rusak berat, tetapi tidak boleh roboh oleh
gempa kuat
120
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tercapai,

maka

bangunan

harus

bangunan yang diharapkan

adalah maksimum life safety.
Berdasarkan kriteria struktur bangunan tahan

Fully
operational

1
c

Frequent
(43th)

Operational

Basic
objective

Unacceptable

.9.0
lit
Occasional Essential/
G1

'1::1

ｾ＠ :I

(72th)

Basic
objective

Hazardeous

Life safety

2847-02 .

Unacceptable

Unacceptable

Unacceptable

Unacceptable

•

Objecti-ve

ta

Konsistensi

sistem

struktur yang

diasumsikan

dalam desain dengan sistem
struktur yang dilaksanakan

Basic
objective

Essential/
Hazarcleous

Safety Critifal

...

Unacceptable

harus tetap terjaga .

Objecti-ve

w

Very rare
(975 th)

sesuai

persyaratan Pasal 23, SN I 03-

Near
collapse

Objecti-ve

cr Rare
.:
(475 th)

memadai,

yang

Earthquake performance level

•

Safety Critifal

Not Feasible

Objecti-ve

Essential/
Hazardeous

Aspek

kontinuitas

dan

integritas struktur bangunan
perlu

Ob'ectiw

diperhatikan .

Dalam

pendetailan penulangan dan

Gambar 11. Kinerja Bangunan yang Direkomendasikan SEAOC (1997)

sam bu nga n-sa m bunga n,
gempa

tersebut,

jika

struktur

unsur-unsur

bangunan

struktur

direncanakan dengan baik dan dibangun dengan

bangunan harus terikat secara efektif menjadi

pelaksanaan yang baik serta mengikuti kaidah-

satu kesatuan untuk meningkatkan integritas

kaidah yang ditetapkan dalam peraturan maka

struktur secara menyeluruh .

kegagalan

struktur yang fatal

akibat gempa

•

Bentuk

denah

bangunan

yang

terbaik

seyogyanya dapat dihindari. Selain itu, beberapa

untuk menahan gempa adalah bentuk yang

prinsip dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan

sederhana, simetris dan tidak terlalu panjang.

struktur bangunan umum tahan gempa juga perlu

Sebaiknya dihindari rancangan bentuk massa

diperhatikan, diantaranya yaitu:

bangunan yang memiliki tekukan yang besar.

•

Sistem struktur yang digunakan haruslah

Apabila bentuk denah bangunan tidak dapat

sesuai dengan tingkat kerawanan daerah

dibuat simetris, maka bagian yang menonjol

terhadap gempa. Untuk wilayah dengan

konstruksinya

tingkat kerawanan kegempaan menengah

bangunan utama.

(yaitu

zona

3 dan

4),

sistem

struktur

•

idealnya

dipisahkan

dari

Penggunaan unsur-unsur arsitektural yang
massa

yang

besar

sebaiknya

bangunan haruslah direncanakan paling tidak

memiliki

memiliki tingkat daktilitas menengah. Contoh

dihindari. Unsur-unsur arsitektural bangunan

sistem struktur bangunan seperti ini adalah

harus terikat dengan kuat pada sistem portal

Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah

utama dan harusdiperhitungkan pengaruhnya

(SRPMM) . Sedangkan untuk wilayah dengan

terhadap sistem struktur.

tingkat kerawanan kegempaan tinggi (yaitu

•

yang sesuai untuk bangunan tahan gempa.

zona 5 dan 6), sistem struktur bangunan harus
direncanakan memiliki tingkat daktilitas yang

Material bangunan yang digunakan haruslah

•

Metoda pelaksanaan, sistem quality control

tinggi atau khusus, contohnya adalah Sistem

dan

quality

assurance

Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK)

konstruksi

Agar hal ini tercapai, elemen-elemen struktur

baik dan harus sesuai dengan kaidah yang

bangunan harus diberi detailing penulangan

berlaku.

harus

dalam

tahapan

dilaksanakan

dengan
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Operational

Operational

Immediate

Collapse

Occuoancv

Dravanfinn

Immediate
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0%

Life
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Collapse
Prevention

99%

Damage or Loss

Gambar 12. Response dan Kinerja Bangunan terhadap Gempa (SEAOC,l997)

PERSYARATAN MATERIAL
STRUKTUR BANGUNAN
TAHAN GEMPA

yang digunakan pada struktur bangunan tahan
gempa sebaiknya tidak kurang daripada 20 MPa
(BSN, 2002b). Dengan kekuatan sebesar itu maka
bangunan akan memiliki ketahanan yang baik
terhadap

lingkungannya,

sehingga

Karakteristik material beton dan baja tulangan

tidak

yang digunakan pada struktur beton bertulang

bertambahnya umur bangunan.

tahan gempa akan sangat mempengaruhi perilaku

akan

mudah

berubah

kinerjanya

seiring

dengan

Untuk baja tulangan, salah satu parameter yang

plastifikasi struktur yang dihasilkan. Parameter

paling berpengaruh terhadap perilaku plastifikasi

material beton yang paling berpengaruh dalam

yang dihasilkan pada elemen struktur tahan

hal ini adalah nilai kuat tekan. Berdasarkan SNI

gempa adalah jenis kekasaran permukaan baja

03-2847-02, kuat tekan, f',
untuk material beton
c

tulangan yang digunakan. Berdasarkan kekasaran
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permukaannya,

dibagi

struktur beton bertulang, khususnya pada saat

dalam 2 jenis, yaitu baja tulangan palos dan baja

elemen struktur mengalami beban gempa yang

tulangan ulir. Penggunaan tulangan palos sebagai

sifatnya bolak-balik (siklik). Beberapa persyaratan

baja tulangan elemen struktur dapat memberi

geometri untuk elemen struktur SRPMK (Sistem

dampak yang negatif terhadap kinerja plastifikasi

Rangka Pemikul

yang dihasilkan. Kuat lekatan baja tulangan palos

diturunkan berdasarkan perilaku lekatan antara

pada beton, yang pada dasarnya hanya terdiri atas

baja tulangan dan beton akibat beban siklik.

mekanisme adhesi dan friksi, diketahui hanyalah

Salah satunya adalah dimensi minimum kolom

sekitar 10% kuat lekatan tulangan ulir. Selain itu,

pada hubungan balok-kolom, yang berdasarkan

degradasi lekatan akibat beban bolak balik disaat

SNI Beton ditetapkan sebesar 20 kali diameter

terjadi gempa pada elemen struktur dengan

terbesar baja tulangan lentur balok yang merangka

tulangan palos sangatlah drastik dibandingkan

pada hubungan balok-kolom tersebut. Persyaratn

dengan degradasi lekatan pada elemen struktur

dimensi minimum kolom tersebut pada dasarnya

dengan tulangan ulir (lmran et al., 2009b). SNI

hanya berlaku untuk baja tulangan dengan mutu

Beton yang berlaku saat ini, yakni SNI 03-2847-

spesifikasi maksimum 400 MPa. Baja tulangan

2002,

baja

dengan spesifikasi mutu yang lebih tinggi tentunya

tulangan palos pada tulangan spiral. Sedangkan

akan membutuhkan persyaratan dimensi minimum

untuk penulangan lainnya, disyaratkan untuk

kolom yang lebih besar.

hanya

baja

tulangan

mengizinkan

dapat

penggunaan

menggunakan baja tulangan ulir.
Sebagai tambahan,

ｍｾｭ･ｮ＠

Khusus) pada dasarnya

Nilai faktor kuat lebih (overstrength) material

parameter baja tulangan

baja tulangan adalah rasio nilai kuat leleh aktual

yang juga ikut berpengaruh terhadap perilaku

terhadap kuat leleh spesifikasi (yang disyaratkan).

plastifikasi

Parameter nilai kuat lebih diperlukan untuk

elemen

struktur

yang

dihasilkan

adalah nilai kuat leleh, nilai faktor kuat lebih dan

perencanaan

nilai rasio kuat ultimit. Nilai-nilai parameter baja

konsep desain kapasitas dan digunakan untuk

tulangan tersebut sebaiknya selalu berada dalam

merencanakan elemen struktur yang diharapkan

batas-batas yang diizinkan peraturan yang berlaku

tetap elastik pada saat sendi plastis terbentuk

untuk mencegah terjadinya keruntuhan prematur

di elemen struktur yang langsung berhubungan

pada sistem struktur yang direncanakan (SNI 03-

dengannya. Prinsip ini sebagai contoh digunakan

2847-02 Pasal23 (BSN, 2002b)).

pada perencanaan geser di lokasi yang berpotensi

SNI Beton (BSN, 2002b) membatasi nilai kuat

membentuk sendi plastis, seperti di daerah

leleh yang disyaratkan untuk bahan baja tulangan

hubungan balok-kolom dan di daerah ujung-ujung

sebesar 400 MPa. Penggunaan baja tulangan

elemen balok atau kolom. Berdasarkan SNI-03-

dengan spesifikasi mutu yang lebih tinggi pada

2847-02 (BSN, 2002b), gaya geser rencqna pada

dasarnya dilarang. Pembatasan ini disebabkan

lokasi sendi plastis harus dihitung berdasarkan

karena penggunaan bahan baja tulangan yang

nilai kuat momen ujung terbesar yang mungkin

mutunya tinggi dapat menyebabkan timbulnya

terjadi di lokasi tersebut. Dalam penerapannya,

tegangan lekatan yang tinggi antara baja tulangan

momen-momen

dan beton. Hal ini pada akhirnya dapat memicu

dihitung dengan menggunakan nilai kuat leleh

kegagalan

baja tulangan yang diperbesar 1,25 kali nya.

mekanisme

lekatan

pada

elemen

struktur

ujung

yang

berbasis

tersebut,

yaitu

pada

MP,., .
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Perbesaran ini dimaksudkan untuk mengantisipasi

Berdasarkan SNI 03-2847-2002 Pasal 23 (BSN,

kuat lebih yang dimiliki oleh baja tulangan lentur

2002b), untuk desain elemen struktur yang

yang digunakan.

diharapkan memikul beban gempa, baja tulangan
pada

yang digunakan harus memenuhi ketentuan-

perencanaan daerah pertemuan balok kolom,

ketentuan khusus baja tulangan dengan mutu

yang berdasarkan peraturan yang berlaku harus

maksimum 400 MPa (BJTD40), sesuai ASTM A

memenuhi persyaratan "kolom kuat-balok lemah".
Dalam memenuhi persyaratan ini, elemen-elemen

706M-1993 atau ASTM A 615M-1993 (Gambar

kolom yang merangka pada suatu hubungan

aktual maksimum untuk baja tulangan ulir BJTD40

balok-kolom harus memiliki kuat lentur yang

dibatasi 540 MPa. Kuat leleh aktual yang terlalu

1,2 kali lebih besar dibandingkan dengan kuat

tinggi pada dasarnya sangat berbahaya bagi

lentur elemen-elemen

balok yang merangka

rancangan struktur bangunan tahan gempa. Oleh

pada hubungan balok-kolom yang sama. Nilai

karena itu, spesifikasi produksi baja tulangan harus

perbesaran 1,2 tersebut pada dasarnya digunakan

mencantumkan nilai batas atas kuat leleh yang

untuk mengakomodasi nilai overstrength yang

diizinkan. Selain itu, nilai faktor kuat lebih individu

dimiliki oleh baja tulangan lentur balok.

baja tulangan, yaitu rasio antara kuat leleh aktual

Panjang sendi plastis yang terbentuk pada ujung-

terhadap kuat leleh spesifikasi, dibatasi maksimum

ujungelemenstrukturyangdiharapkanmendisipasi
energi gempa pada dasarnya sangat dipengaruhi

sebesar 540/400 =1,35. Sedangkan rasio kuattarik
aktual terhadap kuat leleh aktual baja tulangan

oleh nilai rasio kuat ultimit baja tulangan yang

dipersyaratkan tidak boleh lebih kecil daripada

digunakan, yaitu nilai rasio kuat tarik aktual

1,25 (Gambar 13).

Prinsip

yang

sama

juga

diterapkan

13). Berdasarkan persyaratan ini, nilai kuat leleh

terhadap kuat leleh aktual baja tulangan, yang pad a
dasarnya merupakan cerminan sifat hardening
material baja. Sifat hardening ini diperlukan agar
dapat terjadi perambatan kelelehan (redistribusi)
ke arah tengah bentang setelah tercapainya
momen leleh pada penampang di dekat muka
tumpuan.

Dengan

terjadinya

perambatan

kelelehan ke arah tengah bentang, panjang sendi
plastis yang dihasilkan akan bertambah panjang.
Panjang pendeknya daerah sendi plastis tersebut
pada akhirnya akan mempengaruhi kapasitas
rotasi inelastis yang dapat diberikan elemen

KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI
Bentuk-bentuk

kerusakan

struktur

bangunan

beton bertulang akibat gempa pada umumnya
memperlihatkan

kenyataan

bahwa

kerusakan

tersebut pada dasarnya disebabkan oleh aspek
desain dan pelaksanaan yang memang kurang
memadai. Dalam aspek desain, banyak dijumpai
persyaratan detailing penulangan yang belum

struktur sehingga daktilitas perpindahan struktur

dipenuhi pada struktur bangunan. Selain itu,

juga akan dipengaruhi. Jika baja tulangan yang

kualitas material dan pelaksanaan yang kurang

digunakan memiliki nilai rasio kuat ultimit yang

memadai

rendah, maka daktilitas struktur yang dihasilkan

bangunan yang dihasilkan pad a sa at terjadi gempa .

juga akan rendah. Dengan rendahnya tingkat

Dikaitkan dengan konsep struktur bangunan publik

daktilitas struktur, kinerja struktur dalam memikul

(umum) tahan gempa, khususnya yang berada

gaya gempa akan menjadi berkurang.

di wilayah dengan resiko kegempaan menengah
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juga

ikut

mempengaruhi

kinerja

fy

120-140

fy

=

ｮｯｭｩｾ＠

actual yield strength

Gambar 13. Persyaratan Baja Tulangan Berdasarkan SNI Beton

hingga tinggi (yaitu zona 3 hingga zona 6), berikut

tahapan konstruksi perlu diperhatikan agar tidak

ini disampaikan beberapa rekomendasi yang perlu

menjadi penyebab kegagalan terhadap struktur

diperhatikan untuk mencegah atau meminimalisasi

yang telah direncanakan dengan baik.

kerusakan serta kerugian yang ditimbulkan oleh

Keterampilan pelaksana dan pengawas kegiatan

bencana gempa:

konstruksi perlu ditingkatkan melalui program

Setiap konstruksi bangunan umum seharusnya

sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan

merupakan

"engineered"

bangunan

yang

perencanaan

dan

pelaksanaan

konstruksi

dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan dan

bangunan tahan gempa

perancangan yang matang.

Pemerintah pusat maupun daerah harus menyusun

Konstruksi bangunan umum yang akan difungsikan

kebijakan untuk perbaikan sistem perijinan dan

sebagai tempat penampungan sementara pada

pengawasan konstruksi bangunan tahan gempa.

saat terjadi bencana gempa sebaiknya didesain

Selain itu, perlu disusun suatu kebijakan untuk

dengan faktor keutamaan I yang lebih besar

rehabilitasi struktur bangunan pasca gempa,

daripada 1.

baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka
metoda

pelaksanaan,

panjang. Kebijakan ini nantinya dapat dijadikan

konstruksi

yang tepat,

acuan dalam pengerjaan perbaikan/ perkuatan

sistem quality control dan quality assurance dalam

$tf gempa.

Keterampilan
penggunaan

pekerja,
material
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PENDAHULUAN
Precast Concrete atau beton pracetak didefinisikan

beraspal, pad a kondisi tanah dasar dan be ban lalu

sebagai beton yang dicetak termasuk komponen

lintas yang sama .

prestressed atau non-prestressed yang digunakan
dalam aplikasi struktur atau non-struktur {PC/
Handbook). Beton pracetak dapat dipasang dan
dikencangkan di tempat pekerjaan, baik yang
diperkuat atau tidak diperkuat. Keuntungannya
adalah pekerjaan menjadi lebih cepat, panel dapat
dicetak di plantterbuka atau di lokasi de kat proyek,
dapat disimpan dan diangkut ke tempat pekerjaan,
tidak memerlukan bangunan khusus, serta dapat
diproduksi secara masal dengan mutu terkendali.
Prosedur prestressed umumnya dengan menarik
tendon baja (kawat atau strands} dan angkur ke
dalam beton, agar tahan terhadap pemendekan
setelah

diangkur

dan

menghasilkan

transfer

tekanan kompresi pada beton . Jika tendon ditarik
sebelum dibeton, dinamai pre-tensioning. Jika
tendon ditarik setelah pembetonan, dinamai posttensioning. Kedua-duanya termasuk prestressed

Masalah ketersediaan aspal saat ini menjadi
pendorong pula perlunya menggunakan semen
sebagai bahan pengikat perkerasan beton untuk
jalan, mengingat sampai saat ini Indonesia yang
memerlukan aspal1,2 juta pertahun (Departemen
PU, 2008} masih mengimpor aspal sekitar 50%60% dari

kebutuhan

Nasional

setiap tahun .

Masalah lain digunakannya beton semen adalah
karena masalah overloading di jalur ekonomi,
sistem

drainase

yang

buruk,

dan

perbaikan

jalan di perkotaan yang padat lalu lintasnya. Bila
volume lalu-lintas tinggi, maka dalam beberapa
menit saja dilakukan penyetopan kendaraan atau
ada gangguan akan menimbulkan antrian dan
menimbulkan kemacetan. Dengan beton pracetak,
maka dapat menghindari tindakan menutup jalan
tanpa perlu membangun rute detour.

concrete. Precast Prestressed Concrete Pavement

Kelemahan pelaksanaan perkerasan beton semen

(PPCP} didefinisikan sebagai " suatu perkerasan

antara lain, masa pelaksanaan setelah pengecoran

yang penekanan horizontalnya secara permanen

diperlukan waktu sekitar 30 hari untuk mencapai

diterapkan sebelum beban hidup diaplikasikan

kekuatan rencana sebelum dibuka untuk lalu

(AASHTO Subcommittee on Prestressed Concrete

lintas,

Pavement}. PPCP dilaksanakan mulai dari tahap

perawatan beton yang memadai agar kualitas

pencetakan panel di pabrik yang berdekatan,

beton dapat terpenuhi. Hal ini sangat mengganggu

penyiapan dasar panel menggunakan AC Leveling,

kelancaran lalu lintas, terutama bila jalan beton

tendon,

ini dilaksanakan di jalan-jalan yang lalulintasnya

penempatan

panel,

pemasangan

postensioning dan grouting .
Beberapa keunggulan

beton

dan

setelah

pengecoran

diperlukan

cukup padat ..
pracetak adala h

Beberapa institusi telah mengembangkan beton

cocok untuk lalu lintas berat, lebih tahan terhadap

pracetak berupa segme n-segmen j alan beton atau

cuaca panas dan tidak terjadi deformasi sepe rti

slab yang dibuat secara fabrikasi terlebih dahulu

halnya pada perkerasan beraspal, tahan terhadap

di luar lokasi proyek, kemudian setelah dilakukan

pengaruh air, serta jumlah bahan yang diperlukan

grooving dan beton mengeras, panel dipasang

(agregat} untuk perkerasan beton relatif lebih

menggunakan suatu metoda pelaksanaan tertentu

rendah (± 50%} dibandingkan dengan perkerasan

sebagai blok perkerasan jalan beton di atas fondasi
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atau tanah dasar yang telah disiapkan.
Dengan

beberapa

diperoleh

demikian

eara

Stbi ptrcobaln di Jl•n By Pits.,

North Brooking, South Otkotl

keuntungan antara lain :

•

Pekerjaan pembangunan jalan akan lebih
eepat.

•

Tebal

•

konvensional.
Gangguan terhadap

slab

lebih

tip is

pad a

dari

lalu

lintas

eara
dapat

,_net pl'lftt.ln
''d4'J1:4..s-'
Pn!ttbn 400 ptl

diperkeeil.
•

Kualitas beton dapat dikendalikan seeara
maksimal.

•

Kerataan permukaan beton lebih sempurna
(grooving yang lebih baik).

•

Dapat diproduksi lebih panjang sehingga

Gambar la Variasi penempatan slab (memanjang dan
melintang)

mengurangi jumlah sambungan.
Lebih lanjut, dalam tulisan ini akan dipaparkan

Prltabn •l'lh Mll'l\lnjlng tftn•n t uvert-ttrands..
dilrntbr ttndon Jr. beton 5000 ptl.a 3.$0 ptl pr1kUn

beberapa kajian mengenai perkerasan jalan beton
praeetak-prategang yang dilaksanakan di ruas jalan
Cakung- Cilincing Jakarta oleh Direktorat Jenderal
Bina

Marga

Departemen

Pekerjaan

Umum.

Konsep ini merupakan adopsi sistem perkerasan
beton praeetak-prategang yang dikembangkan di
Amerika Serikat.

BERBAGAI KAJIAN
MENGENAI BETON PRACETAK
- PRATEGANG

Gambar

lb

Slab

Beton

dengan

Lidah

dan

Penyambung

melintang (lihat Gambar 1a). Panel di-stressing
(pretensioned)

sampai

400

psi.

Panel

yang

Federal Highway Administration

dipasang arah memanjang dilengkapi dengan

(FHWA)1 (2000)

lidah penyambung (lihat Gambar 1b). Sistem

David K.Merrit, Cs (Research Report Number

1517-1, 2000) mengkaji beton praeetak-prategang
(PPCP, Precats-Prstress Concrete Pavement) dengan

melintang yaitu panel dipasang melintang selebar
jalan dan di-stressing (post-tensioning) pada arah
memanjang jalan. Pemasangan arah melintang

ukuran slab 1,8 m x 7,2 m x 0,11 m, yang diteliti

dapat dilakukan pada pembangunan jalan baru
yang tidak akan mengganggu lalu lintas. Sistem

oleh South Dakota State University. Pemasangan

memanjangyaitu panel dipasang memanjangjalan

panel ditempatkan di atas lapisan pasir tebal 3 em

dan di-stressing pada arah melintang. Pemasangan

dan pondasi agregat 20 em, serta pemasangan

arah memanjang dilakukan pada jalur lalu lintas

dilakukan bervariasi dengan pola memanjang atau

yang padat, tanpa menggunakan rute detour. Di
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atas perkerasan beton praeetak dilapis dengan
beton aspal tebal 4 em .
Kesulitan pada pelaksanaan adalah pada saat
menyelipkan lidah penyambung dengan pasangan
panel

lainnya.

Masalah

yang

muneul

pada

pereobaan ini ada lah adanya retak refleksi pada
permukaan beraspal setelah berumur satu bulan .
Sampai saat ini kedudukan panel beton praeetak
yang dibangun tahun 1960 masih stabil pada
tempatnya dan dilakukan pelapisan ulang kembali
dengan eampuran beraspal.

Purdue University, Indiana (2006)
Penelitian

Precast

Concrete

Pavement

JU.. AKoowtl PU NMI!:l • 7 1UM

(PCP)

terakhir dikembangkan dan diteliti lebih jauh
oleh Luh M. Chang cs dari Purdue University,

Gambar 2a

Komponen perkerasan beton pracetak
sistem memanjang

Ind iana dan FHWA/IN/JTRP-2003/26, termasuk
penggunaan dengan metode praeetak-prategang
(Precast-Pretension Concrete Pavement, PPCP} di

Texas dan Californ ia.
Sistem pemasangan pane l dapat dilakukan dengan
2 eara ya itu sistem memanjang atau melintang.
Sistem

memanjang

ya it u

panel

dipasang
Ｌ

memanjang ja lan dan di-stressing pada arah

ｾ
ｒｔ

ａ

ｾ

SUSUT

ｉ＠

DOWEL ?

I·

melintang (Lihat Gam bar 2a dan Gam bar 2b). PPCP

12M

ﾷ ｾ＠

12M

•I•

12M

•I

dilaksanakan mulai dari tahap peneetakan panel di
pabrik, penyiapan dasa r panel menggunakan AC
Leveling, penempatan panel, pemasangan tendon,

Gambar

b
2

Pemasangan beton pracetak sistem

memanjang

post-tensioning dan grouting.

kehilangan prategang dan tegangan tarik. Ukuran
Sistem melintang sebagai salah satu alternatif
disain pembangunan jalan baru atau rekonstruksi,
yaitu panel dipasang melintang selebar jalan dan

panelll m x 3,7 m untuk Iebar penuh (full-depth) ,
ukuran (5-6) m x 3,7m untuk parsial, bahu luar 2,4
m dan bahu bagian da lam 1,2 m. Detail sa mbungan

di-stressing (post-tension) pada arah memanjang

meliputi intermediate joint yaitu sambungan ant ar

jalan. Pereobaan ini dilaksanakan sepanjang 700

panel yang diisi dengan sealanttuangtipis sehingga

meter di Georgetown, Texas . Panel diletakkan

merupakan kesatuan menerus panel, dan transfer

di atas lapisan perata eampuran beraspal panas

beban pada expansion joints. Expansion joint

setebal

plastik

berfungsi mengakomodasi ekspansi memanjang

mengurangi

serta gerakan kontraksi antar seksi panel termasuk

antara

kemudian

(2,5-5,0)

dihamparkan

em . Lapisan
untuk

130 j KONSTRUKSI INDONESIA 2009

transfer beban . Dalam Gam bar 3a dan Gambar 3b,

baik yang diperkuat atau tidak diperkuat, atau

diperlihatkan panel berukuran 11 m x 3 m, yang

di-prestressed. Keuntungannya adalah pekerjaan

dipasang dalam arah melintang dengan Iebar

menjadi lebih cepat, panel dapat dicetak di

penuh.

plant terbuka atau di lokasi dekat proyek, dapat

Keuntungan sistem tersebut adalah pekerjaan

disimpan dan diangkut ke tempat pekerjaan,
tidak memerlu kan bangunan khusus, serta dapat
diproduksi secara masal dengan mutu terkendali.
AASHTO

ketentuan

belum

memberikan

yang

spesifik

prosedur

untuk

dan

perkerasan

Gambar 3a Skema PPCP Gam bar 3b Central Stressing
Panel, Base Panel dan Joint Panel pada PPCP

lebih cepat, persediaan panel dapat dised iakan
sepanjang tahun dan dapat digunakan kapan
saja. Ride quality yang diukur dengan walking
profilometer menghasilkan IRI 2,32 m/km untuk

yang Iebar penuh, sedang yang dipasang parsial
2,61 m/km. Upaya lebih lanjut adalah pekerjaan
beton pracetak dengan permukaan yang lebih rata
agar diperoleh nilai IRI yang serendah mungkin .
Biaya tahun 2004 sekitar US$ 203 atau Rp
2.030.000 per m 2 secara signifikan lebih mahal dari
pada beton bertulang menerus tebal35,5 em yaitu
antara US$ 36 dan US$ 48 atau Rp 360.000 dan Rp
480.000 per m2, sehingga harga beton pracetak 4
Contin"out Shtar K.y

sampai 5 kali lipat harga beton konvensional.

American Association of State
Highway and Transportation
Offici aIs ( 2007)
AASHTO Subcommittee on Prestressed Concrete
Pavement

mendefinisikan

precast

concrete

sebagai beton yang dicetak termasuk komponen
prestressed atau non-prestressed yang digunakan

dalam aplikasi struktur atau non-struktur (PC/
Handbook). (AASHTO, 1992}. Beton pracetak dapat

dipasang dan dikencangkan di tempat pekerjaan,

Gambar 3b Central Stressing Panel, Base Panel dan
Joint Panel pada PPCP
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beton

{Prestressed

panjang dan lebih tipis dari pada perkerasan

pereobaan

beton konvensional, serta dapat dipasang seeara

mengindikasikan bahwa beton prategang dapat

praktis sebagai perkerasan jalan yang tanpa retak.

menggunakan bahan yang efisien, dan mengurangi

Perkerasan beton prategang dapat menyediakan

jumlah sambungan yang diperlukan. PCP diraneang

permukaan yang rata, be bas retak dan mengurangi

dengan memperhitungkan pengaruh daya dukung

jumlah sambungan.

Concrete

prategang
Pavement) .

atau

PCP

Berdasarkan

pondasi bawah minimum 200 psi atau 14 kg/em

2

,

dengan tebal antara 10 em ( 4 inei) dan 45 em {18
inei), panjang slab antara 12m {400 feet) dan 23m
{760 feet), besarnya prategang arah memanjang
antara 7 dan 21 kg/em 2 {100 - 300 psi), serta

Dinyatakan pula bahwa penggunaan beton praeetak
di Amerika belum meluas untuk perkerasan jalan,
serta belum banyak para pereneana teknik jalan
raya yang memahami metoda pereneanaan dan
pelaksanaannya.

arah melintang sampai 14 kg/em 2 {200 psi). Jarak
tendon (Y,I inei) dapat dihitung berdasarkan fatiq
beton . Dengan prategang, tebal perkerasan beton
praeetak menjadi lebih tipis sampai tidak kurang
dari 50% dibandingkan dengan eara konvensional.

Langkah pereneanaan perkerasan beton prategang
untukjalanrayaataubandaraadalahdenganasumsi
tebal panel sebesar minimum 0,65 kali untukjalan
raya dan 0,6 kali untuk bandara terhadap disain
jalan beton konvensional, dan panjang perkerasan

Pergerakan PCP terhadap lapisan subbase akibat
pemendekan elastis (elastic shortening) terjadi

beton prategang dapat diraneang antara 90 m dan
180m.

pada saat stressing, perubahan kadar air dan
temperatur, serta susut pada perkerasan beton.

PT. lndosemen Tunggal Prakarsa

Untuk mengurangai friksi pada PCP, di atas subbse

Tbk (2006}

dihampar lapisan pasir tipis dan plastik, yang
mempunyai koefisien friksi antara 0,4 dan 1,0.

PT. lndosemen Tunggal

Prakasa, Tbk {2006)

telah meneobci mengembangkan beton praeetak

American Concrete Institute (ACI

325.7R-88}

untuk jalur Bus Way di Jakarta. Perkuatan untuk
SINGLE LANE LOADING DIAGRAM

ACI memberikan rekomendasi perhitungan tebal
beton prategang ututk jalan raya atau bandara .
Komisi ACI 325 menyatakan bahwa kekuatan
perkerasan beton semen yang diperkuat dengan
prategang seeara signifikan bertambah dalam
melayani

beban.

Prategang

menyebabkan

5.0m
MIOSLAB LOAQING

tambahan kuattekan pad a panel perkerasan beton.
Tekanan ini membentuk peri laku struktur yang
dapat meningkatkan kemampuan untuk menahan
perubahan bending tanpa menyebabkan retak.
Dengan raneangan sambungan dan penempatan
perkuatan yang eukup memadai maka dengan
beban yang sama, panel dapat diraneang lebih
132
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s.om
JOINT LOADING

Gam bar 4a Diagram Pembebanan Pada Slab Satu Lajur

transportasi

cetakan

dari

pengangkatan

dengan

dan

keperluan

memperhitungkan

-

posisi

kait sebanyak 4 buah yang dipasang secara

-

simetris. Dalam Gambar 4a diperlihatkan diagram
pembebanan pada slab untuk keperluan analisis.
Perencanaan pembebanan dilakukan pada panel
untuk satu lajur dengan beban masing-masing

,._ ,._

di tengah panel dan pada s"ambungan. Dalam

(II
[Q_

Gambar 4b diperlihatkan posisi kait di keempat
sudut panel untuk mengangkat panel beton
pracetak dan Gambar 4c detil slot dowel dan
lubang groutingnya.
Analisis yang digunakan dengan asumsi, diameter

I

rebar 10mm, modulus elastisitas silinder beton
(concrete grade, f'c} 35 MPa, tebal selimut beton

1

L-

t
Ｍｾ＠

I

I

<

(c) 50mm, berat volume beton 2400 kg/m 3, dan
tegangan baja (reinforced bar grade, fy} 240 MPa.
Dimensi panel dengan panjang (L} = 5 m, tebal
panel (tc 5 } =25

em, dan Iebar panel (bc5} =3,40 m.

Gambar 4b

Posisi kait pengangkat slab beton dan

perkuatan

panel.

Perkuatan

akibat momen

diperlukan pula pembesian.

Lubang MaSull grouting
2 Dia 1", L " 11 01111

Selama pemantauan pelaksanaan

flpillat

diketahui

adanya

ketidakrataan

permukaan panel di bagian atas
dan bagian bawah sehingga terjadi

fouling pada sambungan. Hal ini
mengindikasikan perlunya kontrol
terhadap
Gam bar 4c Tipikal Dowel Slab Beton Pracetak

toleransi

dimensi

dan

kerataan pada saat produksi panel di
pabrik, baik pada permukaan panel

Perkuatan

yang

diperlukan

adalah

selama

mupun dasar panel.

tahap penanganan dan fabrikasi adalah bersifat
sementara saja sehingga perlu analisis perkuatan
untuk melayani beban ultimit agar diperoleh
rancanganoptimum. Dengan dimensi seperti dalam
Gambar 4a, perkuatan arah memanjang diambil

PELAKSANAAN PERKERASAN
BETON PRACETAKPRATEGANG

jarak titik kait tertentu dari ujung memanjang
panel. Perkuatan akibat momen diperlukan suatu

Perkerasan beton pracetak-prategangdilaksanakan

pembesian. Perkuatan arah melintang, diambil

oleh Direktorat Pelaksana Jalan Bebas Hambatan

jarak titik kait yang dihitung dari ujung melintang

dan Jalan Kota, Ditjen Bina Marga pada tahun
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2007-2008 di ruas jalan Cakung-Cilineing. Jalan
tersebut pada umumnya merupakan jalan utama
dengan volume Lalu Lintas yangtinggi, mixed traffic
dengan porsi besar pada kendaraan berdimensi
besar seperti Trailer dan Dump Truck dalam
Gambar Sa . Jalan terbagi dengan Iebar setiap
jalur 3 x 3,6 m. Satu lajur merupakan pelebaran di
bagian tepi, sedang 2 lajur dipasang panel beton
praeetak-prategang masing-masing 2 x 1,8 m
Konsep

Sistem

Prategang

Perkerasan

(PPCP,

Beton

Praeetak-

Precast-Prestess

Concrete

Pavement) di ruas jalan Cakung-Cilincing yang

dilaksanakan tahun 2007 adalah menggunakan
mutu

Beton

K-500

sebagai

modifikasi yang

dilaksanakan di Amerika . Pre-tensioning cables
dipasang untuk kemudahan pengangkatan dan
pengangkutan.
menyatukan

Post-tensioning

panel

melintang

cables

menjadi

untuk
satu

kesatuan struktur. Perataan elevasi jalan lama
dengan Asphalt Treated Base Leveling (ATBL) dan
Sandsheet.

Pelaksanaan penempatan
panel di lapangan digunakan
Crane.
Panel

bet on

praeetak-prategang

dipasang

Gambar Sa Mix Traffic di Ruas Jalan Cilincing-Cakung

selongsong. Lihat Gambar Se. Komponen beton
praeetak-prategang ditunjukkan dalam Gambar Sd
dan Gambar Se.

seeara memanjang . Pada arah memanjang jalan

Uji coba panel beton praeetak yang dilaksanakan

disambung dengan dowel menggunakan besi

di Cilincing-Cakung tersebar dalam beberapa

diameter 25 mm, panjang 50 em dan spasi atau

segmen dengan total panjang meneapai 1002

jarak antar dowel 30 em . Komponen panel yang

meter. Segmen-segmen tersebut meliputi :

dipasang meliputi panel tepi, dan panel tengah.

•

Segmen Barat-1, 108 meter, Segmen 1 sampai
dengan Segmen 9 @ 4 panel;

•

Segmen Barat-2 , 276 meter, Segmen 10
sampai dengan Segmen 32 @ 4 panel;

•

Segmen Timur-1, 276 meter, Segmen 33
sampai dengan Segmen 55 @ 4 panel;
Segmen Timur-2, 342 meter, Segmen 56
sampai dengan Segmen 84@ 4 panel..

Lay out pemasangan perkerasan beton praeetak

seeara tipikal ditunjukkan dalam Gambar Sb.
Penempatan

tulangan

pre-tensioned

arah

melintang jalan pada posisi yang simetris adalah
merupakan

modifikasi

untuk

menghindari

persilangan antara tulangan pretensioned dengan
134
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•

Dalam Gambar Sh sampai dengan Gamba r 51
ditunjukkan

fabrikasi

panel

beton

pracetak-

prategang, handling/transportation dan kondisi
kerusakan . Konsep pelaksanaan adalah dimulai
pengerjaan pad a satu lajurpertama dengan panjang

Gambar Sc

Penempatan kabel pretensioned simetris

dan pola sambunga.n lidah-alur.

tertentu, lajur kedua tetap beroperasi untuk la lu
lintas. Pengerjaan laju r kedua dilakukan setelah
lajur pertama selesai. Perbedaan pelaksanaan
memanjang dan melintang dirangkum dalam
Tabell.
Dari pemantauan sampa i Oktober 2008, tidak
terjadi panel beton yang patah akibat beban lalu
lintas kendaraan yang relatif berat. Hanya terdapat
satu panel pada lajur cepat yang mengalami retak
berbentuk diagonal, tepat pada peralihan dari
perkerasan lama ke panel beton pracetak. Retak
tersebut terjadi akibat beban tumbuk kendaraan

Gambar Sd

saat

sistem memanjang

menginjak

panel

beton

akibat

tidak

Komponen perkerasan beton pracetak

sempurnanya sambungan yang ada.
Biaya pelaksanaan dianggap sama dengan biaya
perkerasan beton konvensional yang dicor di
tempat, karena tidak mengubah pagu dalam
kontrak pekerjaan
proyek

yg telah

disepakati.

25.810.642.574,-

Rp.

untuk

Nilai

panjang

1000 m, termasuk biaya pelebaran jalan beton

Jt1

konvensional, trotoar dan pelapisn aspal di luar
segmen. Harga beton pracetak-prategang sekitar
Rp 247.494 per m 2, sementara harga perkerasan
beton konvensional yang dicor di tempar sekitar

MORTAR A NTI
SUSUT

I·

12M

ﾷ ｾ＠

DOWEL \

12M

·I·

12M

·I

Gambar Se Pemasangan komponen perkerasan beton
pracetak sistem memanjang

Rp 247.047 per m 2 •
Berdasarkan hasil pengamatan di Cakung-Cilincing
menunjukkan bahwa dimensi dan perkuatan beton
pracetak yang dipasang di atas lapisan perkerasan
I

I

D

I : Dill I

IJH I

! ! qruj j$jj

rirni

!
!

! .-1.>--p
! i 1!
ＴＲＺｕ
ｾ＠
' .J\
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beraspal (ATBL dan Latasir) relatif cukup kuat dan
iii
1!
1

J,,L.,. I I .I .J I I I. L,.L.,'.• l .. . .. t .. ,.[,.
:

....

....
Gambar Sb

dapat digunakan untuk perencanaan mendatang

1

dengan beberapa perbaikan pelaksanaan dan
pengawasan yang memadai.

Layout Pemasangan Beton Pracetak-

Prategang di Cakung-Cilincing (2007)
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Tabell Persandingan Konsep Aplikasi Pemasangan Panel Beton Pracetak

•
•

Panel beton duduk di atas hamparan ATBI sebaga i lapisan perata
Panel dipasang melintang
tensioned

2
3

4

•
•

5

•
•

Harus menutup seluruh Iebar jalan
pada saat pemasangan

•

Kurang fleksibel untuk jalan
dengan alinyemen vertikal
bervariasi
Dapat dipasang bertahap dengan
penutupan jalan pada saat
lebih

Menggunakan shear key
Hubungan antar panel kuat terhadap geser

6

•

Lebih nyaman karena jarak antar
sambungan relatif lebih panjang

Sumber: Bahan presentasi Beton Pracetak-Prategang Cakung-Cilincing, 2008 (Dr.Brawijaya, MSc)

KONTROLPERENCANAAN
PERKERASAN BETON
PRACETAK-PRATEGANG
Untuk mensimulasikan sistem perkerasan beton
pracetak-prategang

{PPCP,

Precast-Prestress

Concrete Pavement) di Cakung-Cilincing sebagai

perkerasan kaku yang dianggap mendekati kondisi
yang sebenarnya, maka dimensi panel dievaluasi
dan struktur dimodelkan secara 3 dimensi dengan
program SAP 2000 V.9 .03. Untuk memperoleh
kekakuan yang mendekati dengan kondisi realistis,
perkerasan kaku tersebut dimodelkan sebagai
pelat beton (slab) atau shell element. Karena
· perkerasan kaku ini berada di atas perkerasanjalan
Gambar Sf

Tipikal kerusakan bentuk spalling pada

bagian sudut panel, pumping dan spalling
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beraspal atau pondasi granular yang rata, maka
sistem perletakan dari model struktur perkerasan

kaku yang dibuat menggunakan perletakan pegas
(konstanta pegas), yang diletakkan dan tersebar
di setiap meter pada model struktur. Untuk
merepresentasikan kontribusi tanah dasar atau
kekangan lateral dari tanah dasar dan material
lain yang berada di bawah perkerasan kaku, pada
landasan perkerasan kaku diterapkan konstanta
pegas sebesar: K

= ks/A,

dengan K

Pegas atau spring (kN/m}, ks

sub-grade reaction (kN/m

3

},

=

kN/m
ＴｾＵＰ＠

2

= Luas
Bila ks =32.000

).

luas model struktur sebesar 7,2 m

x 3 segmen

m

=

,

Modulus of

dan A

model struktur yang dibuat (m
3

= Konstanta

= 259,2

2

m maka K

Gambar Si Remolding panel beton pracetak rumur 1 x

x 12 24 jam ke stock pile

= 32.000/7,2

kN/m' untuk arah vertikal (k),
dan
z

masing-masing sebesar 10% atau 450 Kn/m untuk
arah horizontal-Longitudinal (k X ) dan 10% untuk

Gambar Sj Pengangkatan (lifting) panel beton ke atas
Tra iller menggunakan crane kap. 24 ton
horizontal-Transversal (k y ). Angka 10% adalah
maksimum
Gambar Sg Cetakan Beton Pracetak di Pabrik

dan

didasarkan

atas

pengalaman

lapangan yang realistis. Besaran ks sebesar 32.000
Kn/m 3, diambil berdasarkan analisis geoteknik
dengan asumsi kondisi tanah dasar merupakan
tanah padat berlempung medium.
Beban truk ''T'' yang digunakan adalah beban truk
TSO dan T35, panjang 9-14 m dan beban total

50 Ton dan 35 Ton, serta truk T13,5 seba.gai truk
standar yang setara beban roda sumbu tunggal

(ESAL), panjang 7-9 m dan beban 13,5 Ton berikut
konfigurasi pembebanannya. T13,5 setara dengan
MST 10 Ton, 3,5 Ton pada roda depan dan 10 Ton
pada roda belakang. Pembebanan truk terdiri
Gambar Sh Peralatan pretension ing
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Gambar Sk Panel Beton Pracetak diangkut Trailler, kap

Gam bar 51 Lajur siap dipasang panel. Di bagian tepi

4 panel pertruk.

beton konvension il

Gambar Sm Jalan Cakung-Cilincing (Sisi Barat)

Gam bar So Tipikal sambungan yang telah dicor

atas kendaraan truk semi-trailer yang mempunyai

lajur. Beban rem diasumsikan dapat dipikul oleh

susunandanberatassepertiterlihatdalamGambar

perkerasan kaku . Beban in i diaplikasikan pada

6a dan Gambar 6b . Berat setiap as disebarkan

joint load.

menjadi 2 beban yang sama besar dan merupakan
bidang kontak antara roda dengan permukaan
lantai. Jarak antara 2 as tersebut bisa diubah-ubah
untuk mendapatkan pengaruh terbesar pada arah
memanjang slab . Beban truk ini diaplikasikan
sebagai beban terpusat pada perkerasan kaku .

Kombinasi

pembebanan

perkerasan

beton

pracetak dianalisis menggunakan sistem struktur
tanpa perletakan sendi, jepit ataupun rol pada
ke dua ujung slab beton . Analisis ini dilakukan
untuk mendapatkan suatu perbandingan antara
struktur dengan perletakan sendi- rol pada kedua

Mengacu pembebanan pada jembatan, sesua i

ujung slab dengan struktur yang hanya murni

dengan pedoman BMS-92, beban rem, yaitu

menumpu pada spring dan landasan slab . Pada

beban horizontal akibat beban lalu lintas pada arah

analisis ini kombinasi pembebanan dibuat sama

longitudinal diambil sebesar 250 kN (25,5 kgf) per

untuk kondisi slab dengan tumpuan tetapi yang
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Dengan menganal isis slab sebanyak 3 panel ukuran
1,8 m x 12 m dipasang memanjang dan 2 panel
arah melintang, perpotongan garis joint melintang
dan jarak arah memanj ang 1 meter, maka jumah

- ----- - ----------- - ----!
ｾＢＧＲＵ＠

......

....

ｾ＠

"'t
..25 ,..

%Dn:.s ..

rDnu ..

""'
rDn:.s...

"'t ...
3:-0n:.s

M:

....

joint adalah 259 buah, sehingga beban per joint
adalah 0,97 kN . Pola pembebanan divariasikan
juga dalam dua kcindisi, yaitu Kond isi-1 : posisi

:.

------- _,__ --·- ----------- ... -----. ---

beban t ruk ada di atas 2 lajur, dan Kondisi-2: posisi

Gambar 6a Beban Truk Trailler Panjang 14m dan Berat

beban truk ada di atas 1 lajur. Defleksi pada j oint

Total 50 Ton,

ditunjukkan dalam Tabel 2.
Dari hasil eksekusi dengan program SAP 2000
V.9 .03, untuk seluruh model termasuk beban
rem yang t erjadi, diperoleh deformasi maksimum
pada joint perkerasan kaku seperti disajikan dalam
Tabel 2. Syarat defleksi pada joint yang dibatasi

ro
ｾ

"lo
'tf
ｯ

maksimum 0,75 mm.

f U.U

ｦＱＮＶﾻ＠

Gam bar 6b Beban truk T13,5 dengan satu gandar

dibedakan hanya pada beban truk saja. Adapun
beban truk yang digunakan pada analisis ini
adalah beban truk T50, beban truk T35 dan beban
truk T13,5 dengan faktor keamanan yang bekerja
pada struktur dikalikan dengan faktor keamanan
sebesar 1,25 (FK = 1,25).
Kombinasi pembebanan dengan mengaplikasikan
beban-beban

pada

model

struktur

serta

PERBANDINGAN HARGA
PERKERASAN BETON
PRACETAK
Dalam Tabel 3 disajikan evaluasi perbandingan
harga beton pracetak di luar negeri (Texas, Indiana,
California) dan di Indonesia.

PENUTUP

mengkombinasikannya, maka analisis stabilitas

Berdasarkan hasil analisisdapatdiambil kesimpulan

global dapat dilakukan. Pola pembebanan yang

dan saran sebagai berikut :

digunakan dan kombinasi kondisi pelayanan yang
dianalisis meliputi berat sendiri slab (Self Weight,

SW), beban truk trailer (Truk), dan beban rem
(Rem), adalah sebagai berikut:

•

Model-A : (l.OSW + l.OTruk-1 + l.ORem)
Modei-B : (l.OSW + l.OTruk-2 + l.ORem)

•

Modei-C: (l.OSW + l.OTruk-3 + l.ORem)

•
•

Modei-D : (l.OSW + l.OTruk-4 + l.ORem)
Model-E : (l.OSW + l.OTruk-5 + l.ORem)

•

Modei-F : (l.OSW + l.OTruk-6 + l.ORem)

•

1.

beton

Penggunaan

pracetak

sebagai

perkerasan jalan sudah dimulai sejak sekitar
tahun 1960, yang perkembangannya terus
menjadi acuan bagi institusi lainnya. dalam
inovasi
dan
metoda
mengembangkan
teknologinya.

Beberapa

pengalaman dari

negara berkembang seperti Amerika (Texas,
Indiana) dapat dijadikan acuan untuk
dikembangkan, serta memikirkan perbaikan
yang masih ada kekurangan.
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label 2a Joint Displacements
Properties
Min
Max
N (Jumlah Join)
Std
Rata-rata

murah 31% dari pada cara konvensional.

Vertical Deformation
(m)
-0,000205
-0.005485
849
0,002
-0,002845

Di Indonesia biaya awal 65% lebih mahal
dari pada cara konvensional. Analisis LCC di
Indonesia belum dilakukan.
3.

Perkerasan
saat

ini

beton

pracetak di

diperlukan

kecenderungan

Indonesia

untuk

menghadapi

permintaan

pelaksanaan

pekerjaan jalan yang cepat dan mutu yang
terjamin. Penggunaan dengan beton pracetak
2.

Biaya awal (initial cost) penggunaan beton
pracetak di luar negeri relatif lebih mahal 4
- 5 kali lipat, tetapi berdasarkan analisis Life
Cycle Cost (LCC) dengan memperhitungkan

akan lebih cepat, tebal slab relatif lebih
tipis dari pada cara konvensional, gangguan
terhadap lalu lintas dapat diperkecil, kualitas
beton dapat dikendalikan secara maksimal,

biaya pemeliharaan, kecepatan pelaksanaan,

kerataan permukaan beton lebih sempurna

biaya pemakaijalanyang rendah, kenyamanan

(grooving

meningkat, dan volume bahan lebih rendah,

lebih

maka beton pracetak relatif menjadi lebih

sambungan.

lebih

panjang,

baik),
dan

dapat

diproduksi

mengurangi

jumlah

label 7 Perbandingan Harga Perkerasan Beton Pracetak

No

Lokasi

Kondisi

mz

Ratio Thd
Konvensional

5 mil 41ajur.
T=35,5cm
5 mil 4 lajur,
T=20 em
5 mil41ajur

106.680

1,0-1,2

106.680

4,1

130.217158.120
649.705

106.680

5,4

856.053

5 mil41ajur

106.680

11,1

1.756.890

5 mil41ajur

106.680

5,7

895.669

Tdk
ditentukan
14.400

1,0

247.047

1,0

247.494

7.502

1,65

406.998

64,8

4,7

1.157.407

574.000

0,8

200.348

T= 30cm
1 km, 2x7,2 m
1,422 km,
2x3,6m
3 panel, 12x1,8m
35 km, 2x8,2m
140
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Hrg per

Rp

4.

5.

Beton pracetak-prategang yang diadopsi Bina

Penelitian dan kajianterhadap komponen

Marga dengan dimensi 12 m x 1,8 m x 0,2

beton pracetak dengan ukuran yang

m, telah dilaksanakan di Cakung-Cilincing,

lebih kecil dan lebih tipis;

Jakarta, telah dinilai kondisinya secara visual

Penelitian

selama tahun 2008, dan menunjukkan bahwa

pracetak untuk tikungan dan bentuk

metoda ini kuat menahan beban lalulintas

alinyemen vertikal (cekung, cembung).

yang padat dan berat, walaupun di beberapa

Pengembangan spesifikasi perkerasan

tempat kurang sempurna pelaksanaannya

jalan beton pracetak;

terutama

sehingga

Percobaan perbaikan slab beton yang

menampilkan sambungan yang kasar dan

rusak dan harus diganti secara parsial,

pecah yang perlu perbaikan.

dan

pada

Perencanaan
dengan

sambungan

tebal

metode

perkerasan

beton

sama

dengan

pracetak

komponen

konsep

pedoman

panel

beton

pelaksanaan

dan perbaikan perkerasan jalan beton
pracetak;

cara konvensional sedangkan perencanaan

Pengembangan variasi jenis sambungan

perkerasan beton pracetak dengan metoda

Uoint) pada beton pracetak, dan bahan

prategang dapat mengacu ACI 325 yang telah

sambungan (sealer).

mengembangkan beton prategang yang
dicor di tempat.
6. Penelitian

mendatang

yang perlu dilakukan
antara lain:

BAB IV

PRODUK

.

-
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TEKNOLOGI PRACETAK PRATEGANG
UNTUK PENJAMINAN MUTU DAN
PRODUKTIVITAS KONST-RU ﾷＭ ｾ ＮＬ［ｯＭｺ＠
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1. Pendahuluan

pembuatan,

Penerapan

prategang, tahapan yang umum adalah tahap
transfer, tahap pemasangan,dan tahap layan.

konstruksi

penyimpanan,

transportasi,

pemasangan, dan tahap layan . Pada beton

beton

pracetak

dan

prategang telah mengalami perkembangan yang
sangat pesat di dunia, termasuk di Indonesia

2.

Kontruksi

beton

prategang banyak yang

dibuat dengan metoda pracetak, misalnya

dalam dekade terakhir ini. Sistem ini mempunyai

tiang pancang, turap, pelat lanta i, gelagar

banyak keunggulan seperti kontrol kualitas yang

jembatan, dan lain-lain.

baik, reduksi penggunaan cetakan, perancah,
dan tenaga kerja di lapangan, waktu pelaksanaan

- I

yang cepat, serta mempunyai kehandalan dan
nilai ekonomis yang tinggi. Kehandalan tersebut
sangat dibutuhkan bagi konstruksi di Indonesia

1-

I ) Stressing tiap elemen (kondisi balok dua perletakan)

saat ini terutama pada bidang perumahan dan
infrastruktur.
Sistem

pracetak

sendiri

merupakan

metoda

pelaksanaan struktur yang dalam pelaksanaannya
tersusun

dari

komponen-komponen

yang

difabrikasi terlebih dahulu di tempat khusus

II ) kontrol tegangan setiap ada pemasangan segmen

yang terletak di lantai dasar, lalu disusun dan

baru (kondisi kantilever)

disatukan di lapangan . Material sistem pracetak
umumnya beton, tapi material baja dan kayu
secara prinsip termasuk dalam sistem pracetak.
Adapun struktur beton prategang merupakan
suatu jenis sistem perkuatan struktur beton yang
menggunakan

konsep

tegangan

prakompresi

untuk mengkompensasi kelemahan beton dalam
Ill ) Masa layan (kondisi jepit-jepit)

aspek tegangan tarik.
Benang merah yang mengkaitkan kedua hal ini,
sistem pracetak dan prategang adalah :

1.

Perencanaan

sangat

tergantung

ditentukan dengan metoda ･ｬ｡ｫｳｮｰ
Konsep perencanaan seperti ini
d engan

Konstruksi

beton

pracetak

mempunyai

nilai

performa dan ekonomis yang lebih baik dibanding
atau

beton konvensional, yang disebabkan oleh empat

ｾ＠ ____a.spelf obyektif sebagai berikut :

dikenal

konsep kontrol tegangan (stress

a.

desain sistem struktur

control) seperti terlihat pada Gambar 1.
Jadi struktur jenis ini tidak cukup hanya

Efisiensi struktural sesuai tingkatan kreatifitas

b.

Efisiensi

dari

kontrol

kualitas.

AAHSTO

direncanakan dalam kondisi akhir bangunan

misalnya merekomendasikan kapasitas lentur

saja, namun juga pad a tiap tahap pelaksanaan

dapat digunakan secara penuh (faktor reduksi

harus dilakukan kontrol tegangan. Pada beton
pracetak, tahapan yang umum adalah tahap

146 I KONSTRUKSIINDONESIA 2009

cp =1) jika komponen dibuat secara pracetak
c.

Efisiensi dari produksi massal. Penggunaan

cetakan pada konstruksi pracetak dapat berulang sampai puluhan kali, dibandingkan dengan beton
konvensional yang umumnya hanya 2- 3 kali pakai
d.

Efisiensi dari penghematan waktu, yang disebabkan ada bagian besar pekerjaan produksi dan
pemasangan yang dapat dilakukan secara para rei. Pad a sistem bangunan, umumnya sistem pracetak
dapat menghemat 20%- 35% waktu pelaksanaan dibanding beton konvensional. Penghematan
waktu ini dapat dikonversi menjadi penghematan biaya.

Pada kondisi ideal, diperkirakan sistem pracetak dapat menghemat sampai 25% dari biaya konstruksi.

ｬＮｐｾｮ｡ｧ＠

2. ｐｾｮｧ

6. Masa Lapn

･ ｣ｯｲ｡ｮ＠

5.Erection - ｓｮ

3. Stocking

ﾷ ｾｳｩｮｧ＠

4 .Trauspol'tasi

Gambar 1 Konsep kontrol tegangan

2. Pengembangan, Penelitian dan Penerapan
2.1

Pengembangan

Konstruksi beton pracetak dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu komponen bangunan pracetak
dan sistem bangunan pracetak. Komponen bangunan pracetak yang pertama dikenal di Indonesia
adalah tiang pancang beton yang sudah dikenal sejak tahun 1960-an. Seiring dengan meningkatnya
pembangunan di Indonesia pada tahun 1980-an, produk komponen menjadi semakin bervariasi seperti
gelagar jembatan, pelat lantai, turap, dll. Sistem bangunan pracetak diperkenalkan di Indonesia pada
pembangunan Rumah Susun Sarijadi di Bandung pada tahun 1979, namun baru mulai berkembang
secara pesat sejak tahun 1995 seiring dengan penggalakan program pembangunan rumah susun di
kota-kota besar di Indonesia.
Konstruksi beton prategang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1960-an berkat jasa dua tokoh
konstruksi nasional, yaitu Prof. Roose no dan lr. Sutami. Penggunaan konstruksi ini semakin meluas seiring
dengan pesatnya pembangunan di Indonesia sejak tahun 1980-an, terutama di bidang infrastruktur.
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Tabell Daftar Sistem Prategang Paskatarik di Indonesia

1
2
3
4
5
6

Negara ａｾ｡ｊ＠
Swiss
Perancis

Nama Sistem

No

VSL System
Freyssinet K-Range System
L & M System

Ｎｑｙ｟ｹｶＧｾｬＩ

Ｍ ｾｹｳｴ

Ｍ ｾｳｓＺ＠

ｳｹｴｾｭ

ｾ

Ｍｾ＠

［ｾｊＮＬＭＺＧＡ｜

-

｟＠
｡ｰｵｲ

Ｍｾ

_ ｐ･ｭｧ
PT VSL Indonesia

Cina

Lise_nsi

PT_F reyssit}et Tot_al Te_chnol9gy
PTL& M
ｾ

｟ ｬｮ､ｯ

Jerman
--------·-- _PI_P3!ta ｓｹｳｴ･｣ｨ
Australia

ｾ ｮｧ＠

ｳ ｟Ａｾ＠

___

_

_!'! _Dina_r:Tlika Struktur ｓｹｳｾ･ｭ＠
PT Multistrand Engineering

Pada dunia beton prategang, dikenal dua cara

tahun 1979 telah menggunakan sistem pracetak

pemberian gaya prategang, yaitu sistem pratarik

dalam rusunawa, namun baru berkembang secara

dan paskatarik.

pesat sejak tahun 1995. Bebagai instansi seperti
Otorita Batam, PT Jamsostek, PT Pelindo II, Pemda

Penerapan sistem pratarik cukup luas di Indonesia,
yang

biasanya

diimplementasikan

dalam

bentuk industri komponen, misalnya pada tiang

DKI, Pemkot Tarakan pada perioda 1999 - 2005
lalu mengikuti langkah Perum Perumnas untuk
menerapkan sistem pracetak.

pancang, turap, gelagar jembatan, bantalan rei
dan pelat lantai. Pada sistem paskatarik, banyak
komponennya seperti angkur, jack, serta tendon
merupakan sistem yang mempunyai paten . Di
Indonesia sampai saat ini seluruh paten/lisensi
sistem paska tarik yang digunakan berasal dari luar
negeri, seperti terlihat pada Tabel 1. Penerapan
sistem paskatarik antara lain pada bangunan
dengan bentang besar (balok, pelat, cangkang),

Sampai

tahun 2006, rumah susun sederhana

yang dikembangkan adalah berbentuk bangunan
bertingkat sedang (4 - 6 lantai). Jumlah ratarata pembangunan selama Gerakan Nasional
Pengembangan

Rumah

Sejuta

(GNPSR)

dicanangkan pada tahun 2003 adalah 50 blok/
tahun. Pada program Kabinet Indonesia Bersatu,
ditargetkan dalam Rencana Jangka Panjang dan
Menengah (RJPM)

dibangun sebanyak 60.000

gelagar jembatan, cable stayed, heavy lifting,

unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

ground anchor dan lain-lain .

dan 25 .000 unit rumah susun sederhana milik

Pada masa mendatang, melihat besarnya pasar

(rusunami). Pada media tahun 2006, Pemerintah

infrastruktur, diharapkan para inventor, ahli, dan

menggagas

pelaksana Indonesia termotivasi untuk mencoba

susun sederhana yang dikenal dengan program

membuat paten send iri di bidang ini.

1000 tower, yang dituangkan dalam Keputusan

percepatan

pembangunan

rumah

Presiden (Keppres) No. 22 tahun 2006. Ditargetkan

2.1.1 Pengembangan Sistem Pracetak dalam sisa waktu sampai 2009 dibangun rusunawa
untuk Rumah Susun Sederhana

berupa bangunan bertingkat sedang sekitar 150
blok/tahun dan (rusunami) berupa bangunan

Pengembangan sistem bangunan pracetak untuk
gedung dimulai dari adanya program rumah susun

bertingkat tinggi sebanyak

300 blok sampai

tahun 2011. Jumlah ini adalah luar biasa, sehingga

sederhana pemerintah yang ditujukan kepada

perlu ada usaha sistematis agar pembangunan

masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota

dapat dilakukan secara efisien dengan tetap

besar.Tipikal bangunan ini adalahgedungbertingkat

memenuhi persyaratan teknis dalam perencanaan,

medium antara 3- 61anta i. Perum Perumnas sejak

pelaksanaan dan pengawasan.
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Gambar 2 Sistem Pracetak Brecast di Rusuna Sarijadi Bandung (1979)

Gambar 3 Sistem Pracetak Cortina di Rusuna Klender Jakarta

Dengan memperhatikan keberhasilan penerapan

didominasi sistem luar negeri seperti Sistem

sistem pracetak pada rumah susun sederhana

Cortina dari Meksiko di Rumah Susun Klender,

bertingkat sedang, maka diharapkan sistem ini juga

seperti terlihat pada Gambar 3. Pada tahun 1995,

dapat diterapkan dengan baik dan ekonomis pada

Perum Perumnas mulai secara besar-besaran

rumah susun sederhana bertingkat tinggi. Dengan

mengembangkan pengadaan rumah susun. Para

adanya program 1000tower, yang mengamanatkan

perintis inventor telah melihat visi kebutuhan

bahwa jumlah lantai rumah susun sederhana

rumah susun sejak awal 1990-an sehingga secara

adalah sampai 20 lantai, maka pada tahun 2007

dini telah melakukan serangkaian penelitian dan

dilakukan penelitian dan pengembangan sistem

pengembangan.

pracetak untuk bangunan bertingkat tinggi.

Permasalahannya padawaktu itu belumada sumber

Penggunaan sistem pracetak untuk rumah susun di

daya manusia yang mengenal perencanaan dan

Indonesia pertama kali di Rusun Sarijadi Bandung

pelaksanaan dengan baik. Jadi langkah pertama

(1979) dengan Sistem Brecast dari lnggris, seperti

yang harus dilakukan adalah melakukan proses

terlihat pada Gambar 2. Perkembangan sistem

transfer teknologi. Survei yang dilakukan pada

pracetak di era 1980 sampai mid 1990 masih

saat itu menunjukkan sistem pracetak memang
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Tabel 2 Sistem Pracetak untuk Bangunan Bertingkat Medium yang sudah Dikembangkan

No

Pemegang Lisensi

Pemegang Paten

Nama Produk

Tidak aktif
-·· ---------· ----- -·------Tidak aktif
PT Nusacipta Etikapura

Meksiko
Waffle Crete International

1981
1995

----- ----- ｪｬＩｾ＠

- - -- - - - - --- ----- -

Australia
1997
--JH Simanjuntak
1997

1998
__
_ ＱｾＹＸ＠
1999
1999
1999
2000
2002

2003

__Ｒｾ

ｾｔ＠

PT _Adhi Karya
Adhi Karya
Ha!iandja &_Sjafei ｾｭｲｩ＠
ｾｩｮｳｬｊｲ＠

__ _ ____ _
｟ ｋ｡ｲｹ＠
AITl_r_!_ _ Ｍ ｾｔ ｟ ＡＺｬｾｭ｡
｟ Ｆ＠ ｓｪＨｬ｟ｦｾｩ＠
!3Jns_a_r ｈｾ｡Ａｬ､ｪ
_ _
Tidak ｡ｾｴｩｦ＠
Brycon lnt':_rnasional {UK)
PT Pembangunan Perumahan
Lutfi Faisal, Arief Sabarudin,
Binsar Hariandja, Sjafei Amri
PT Paesa Pasindo Engineering
Binsar Hariandja,Sjafei Amri,
Samsu Trihadi, Moresende,
Jendri
PT Waskita Karya
PT Pacific Prestressed
Indonesia

Ｍｾ Ｍ
2004
2004
2005

_£>!:_ ｾ ｾ ｫ｡＠

2005
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2009

Prijasambada & PT lstaka ｾ｡ｲｹ＠
_
_
ｙｵＢＧＺ｡ｾｩｫ＠
__ｓｬＺｊ ｟ ｴＨｬ｟､ｪｩ ｟
PT Pacific Prestress Indonesia

!3ealty
Lutfi Faisal
Prijasambada, Andy K ｍｾｮｫ＠
Edenta Sinuraya

-

22
23
24
25
26

PT Citra Ratu Mulia
--PT JHS Precast Concrete
lndustri
Indonesia
Adhimix Precast
PT ·PT Adhimix Precast Indonesia
_____ _
Karya
PT ｾＡ｡ｫ＠

｟ ｢｡､＠
ｐｲｩｪ｡ｾｭ

PT Nindya Karya
PT Limadjabat Jaya
PT Ultra Jasa Prima Persada
- -

-

ｐＡｩ｡ｾｭ｢､＠

Handoyo W
Junaedi
PT Victory Sen a Utama

PT lstaka Karya
Permukiman _
ｐｵｾｬｩｴ｢｡ｮ［＠
PT Pacifiic Prestress Indonesia
PT Pembangunan Perumahan
PT Mextron Eka Persada
PT Dantosan Precon
PT Borneo Sakti
Bumi Raya
PT ｔ｡ｴｾ＠
PT Victory Sena Utama

telah berkembang pesat di negara maju, namun

pakar dan pelaksana dalam negeri ini diterapkan

umumnya mereka memanfaatkan peralatan berat,

pada pembangunan rumah susun sederhana di

teknologi tinggi, reduksi tenaga kerja untuk yang

Perumnas Cengkareng (1995).

kurang cocok dengan kondisi Indonesia . Sistem
Waffle Crete dari Amerika merupakan salah satu
sistem yang dinilai sesuai dengan kondisi Indonesia
seperti cukup sederhana, tidak perlu alat berat

Proses transfer teknologi ini sangat berhasil.
Sejak itu para inventor, peneliti dan pelaksana
Indonesia dapat mengembangkan sendiri sistemsistem pracetak buatan dalam negeri. Pada tahun

yang tak terlalu besar, dapat disesuaikan dengan

2009, telah lahir sekitar 29 sistem pracetak untuk

kondisi transportasi Indonesia yang terbatas.

bangunan bertingkat medium seperti terlihat pada

Sistem ini lalu dipilih untuk proses transfer

Tabel 2, dan masih akan terus akan berkembang

teknologi, dan dengan melibatkan keterlibatan

pada tahun-tahun selanjutnya.
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2.1.2 Pengembangan Sistem
Pracetak untuk Rumah
Sederhana Sehat (RSH)
Untuk Rumah Sederhana Sehat (RSH),
(a) Bata dan panel dinding ringan untuk dinding pembatas unit

｢ｾｮｹ｡ｫ＠

cukup
telah

sistem

dikembangkan,

pracetak
namun

yang
secara

signifikan relatif baru tampil di pasaran
pada tahun 2005. Ha l ini disebabkan
persaingan

yang sangat

ketat

dalam

segi harga dengan sistem konvensionat
yang sering tidak mempunyai standar
kualitas yang sejajar. Beberapa sistem
(b) Panel sandwich untuk dinding facade

yang

dikembangkan

misalnya

Sistem

RISHA yang dikembangkan Puslitbangkim,
Sistem WR yang dikembangkan PT Wijaya
Karya Realty, Sistem Panel Prategang,
dan beberapa sistem berbasis material
komposit baja, kayu dan beton yang
dikembangkan baik oleh pihak dalam
negeri maupun luar negeri.

(c) Panel beton pracetak untuk dinding facade

2.1.3 Pengembangan Sistem

Gam bar 4 Sistem pracetak untuk komponen arsitektur

Pracetak untuk Komponen
Arsitektur Gedung
Bahan-bahan pracetak untuk komponen
arsitektur banyak dikembangkan sebagai
alternatif dari bahan konvensional yang
saat ini dirasakan sudah tidak efisien
lagi untuk bangunan bertingkat tinggi.
Bahan-bahan ini umumnya terbuat dari
bahan ringan antara lain batu bata ringan,
panel dinding ringan dan panel sandwich
seperti terlihat pada Gambar 4. Khusus
untuk dinding luar (facadeL diharuskan
menggunakan
pracetak atau

Gambar 5 Perkerasan Kaku yang Dibuat Pracetak

panel
panel

beton

bertulang

sandwich

untuk

mencegah merembesnya air hujan ke unit
hunian.
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2.1.4 Pengembangan Sistem Pracetak
di Bidang lnfrastruktur
Pada saat ini komponen infrastruktur utama di
Indonesia, yaitu jalan raya sedang mengalami
kerusakan yang cukup parah, seperti terlihat pada
GambarSa. Penanganan masalah ini membutuhkan
biaya yang besar namun sangat perlu dilakukan
dengan segera . Konstruksi perkerasan kaku {beton)
saat ini telah mulai menggeser perkerasan lentur
{aspal) mengingat aspek ekonomis, pelaksanaan

Gambar 6 Sistem Sambungan yang Menggunakan
Bahan Baja Prategangi

yang lebih sederhana, dan usia layan yang lebih
baik. Permasalahan utama adalah masa konstruksi
perkerasan kaku membutuhkan waktu yang jauh
lebih panjang {+/- 2 minggu) dibandingkan sistem
perkerasan lentur yang memerlukan waktu 1
hari. Hal ini sangat mengganggu terutama pada
perbaikan jalan di kota besar.
Departemen
telah

Pekerjaan

melempar

Umum

tantangan

ini,

cq

Balitbang

dan

sekilas

sistem pracetak mempunyai kemampuan untuk
menjawab tantangan ini. Produksi komponen

Gambar 7 Bahan Komposit Baja-Beton pada Sistem
Dinding Pemikul

dapat dilakukan secara cepat dan massal di pabrik,

antara lain penggunaan kabel prategang {yang

seperti terlihat pada Gambar Sb dengan kualitas

tidak di prestress) sebaga i bahan sambungan

indeks perkerasan yang standar dan baik, serta

di titik kumpul balok-kolom sistem pracetak

pelaksanaan di lapangan hanya membutuhkan

berbentuk rangka seperti terlihat pada Gambar

waktu satu hari. Hal-hal yang perlu dikaji adalah
standar perencanaan {dimensi dan sambungan),
aspek pelaksanaan {alat-alat), dan besar biaya.

6, serta bahan komposit baja-beton pada sistem
pracetak dinding pemikul seperti terlihat pada
Gambar 7. Penelitian terutama ditekankan pada
kemampuan system sambungan tersebut dalam

2.2 Penelitian

menahan beban gempa. Penelitian dilakukan di

2.2.1 Penelitian Sistem Sambungan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman,
Balitbang,

Pada saat ini banyak penelitian yang dilakukan

Departemen

Pekerjaan

Umum

di

Cileunyi, Bandung.

untuk mengembangkan sistem sambungan untuk
gedung pracetak.

Penelitian

dilakukan

untuk

Para inventor, peneliti, dan perusahaan yang

menemukan sistem baru, maupun penyempurnaan

selama

dari sistem yang telah dikembangkan sebelumnya.

bangunan pracetak untuk bertingkat medium

Beberapa inovasi yang unik dalam penelitian

pada tahun 2007 lalu mengarahkan perhatiannya
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ini

sudah

mengembangkan

sistem

ke sistem pracetak untuk bangunan tinggi. Pada
tahun 2007- 2009 telah dilakukan pengujian tahan
gempa terhadap 8 sistem pracetak yang disiapkan
untuk bangunan bertingkat tinggi, seperti terlihat
pada Gam bar 8.
Secara sistem struktur, untuk bangunan bertingkat
tinggi sistem rangka tidak efiesien jika berdiri
sendiri, sehingga umumnya selalu dikombinasikan
dengan sistem penahan lateral yang lebih efektif
seperti dinding geser, rangka perimetral

atau

bracing bracing. Jadi jika sistem pracetak berbentuk
rangka ingin diterapkan pada bangunan tingkat
tinggi, maka harus dikombinasikan dengan salah
satu sistem penahan lateral tersebut.

2.2.2 Pengembangan MateriaiGrouting
untuk Sambungan
Pada banyak sistem pracetak yang dikembangkan,
dibutuhkan

suatu

materia l

khusus

untuk

Gambar 8 Pengujian tahan gempa sistem pracetak
untuk bangunan tinggi

penyambungan antar komponen. Bahan tersebut
harus mempunyai sifat mengeras dengan cepat,
mutu yang tinggi dan tidak susut. Bahan ini
umumnya

cukup

mahal,

sehingga

dilakukan

beberapa penelitian untuk mendapatkan formula
campuran antara bahan dasar dengan bahanbahan yang mudah didapat dan murah seperti
pasir screening untuk mendapatkan campuran
yang lebih ekonomis namun tetap memenuhi
persyaratan material penyambung, seperti terlihat
pada Gam bar 9.

2.2.3 Penelitian Efisiensi Aktual Sistem
Pracetak
Pad a penerapan di lapangan, dilakukan serangkaian
penelitian untuk mendapatkan efisiensi aktual
dari sistem pracetak di lapangan . Penelitian di
lakukan pada Proyek Uji Cona Rusunawa Ditjen
Perkim 2003-2004 dan Proyek rusunawa Pemda

Gambar 9 Bagian Sambungan yang Memerlukan Bahan

DKI tahun 2005.

Grouting
KONSTRUKSIINDONESIA 2009 1153

Tabel 3 Sist em pracetak unt uk banguna n tinggi
No

Nama Sistem

Pemegang Paten

Pemegang Lisensi

Tigor Simanjuntak
Oscar ｓｩｭ｡ｮｪＡＺｬｾ＠
Prijasambada

PT Tribina Prima
Lestari
--------PT Waskita Karya

- - - - - - · ---- --· --- -Prijasambada

--

-

·- - -

-- ---

Sutadji Yuwasdiki

PT JHS Precast
Concrete Industry

------

PT Hutama Karya

-

---

Sugeng Wijanto
Susanto
Wonomihardjo
ｓｵ､ｪｾｮ｡＠
Danubrata
Dedy P. Putra
PT Total Boanerges
Indonesia

-

------·
Ｍｾ＠

2007- Baru
2007-

PT Rang Pratama

Pengembangan
Slstem CS
-2007- Baru

PT Hutama Karya

2007- Baru

PT Dantosan
Precon Perkasa

2007- Baru

PT Buana
Construction
-PTTotal
Boanerges
Indonesia

2008- Baru

------

Tipe Struktur
Rangka Beton

___
- - --------- _ ｟ｲＺｴｵｬｾＡＲ｛＠
2007- Baru
Rangka Beton

-

PT Java Perkasa

JH Simanjuntak

Tahun Publikasi/
Status
-----2007- Baru

-

2009- Baru

___ Ｍ ｾｲｴｵｬ｡ＡＵ＠
__
Rangka Beton
__!!_ertulang
Rangka Beton
Bertulang

--------

-

Rangka Beton
｟ ｂ･ｲｴｾ＠
lang
Rangka Beton
Bertulang_
Dinding Pemikul
Beton Bertulang

Rangka Beton
Bertula!2!L._
Rangka Beton
Bertulang

--

1) Penelitian di Proyek Uji Coba Rusunawa
Ditjen Perkim 2003-2004

Nunukan, dan Tanjung Balai) .
Jika dilihat dari aspek harga real, terdapat variasi

Tujuan penelitian yang utama adalah memantau

efisiensi sehubungan dengan kondisi yang tidak

efisiensi perencanaan sistem pracetak secara

ideal tersebut. Efisiensi maksimal yang didapat ±

obyektif, menilai efisiensi biaya secara real,

10% dari harga sistem konvensional pemberi tugas.

melakukan pemantauan kecepatan pelaksanaan

Jika dilihat dari aspek kecepatan pelaksanaan,

di lapangan serta memantau kualitas SDM dan

kecepatan

hasil pekerjaan di lapangan.

rusunawa Gresik dimana pekerjaan struktur dapat

Pengalaman dalam proyek ini menunjukkan walau
desain bangunan bervariasi serta sering ditemui
volume yang sedikit di satu lokasi, dan ditambah
lagi lokasi terkadang terpencil sistem pracetak
terbukti efisien dari sistem konvensional di hampir
semua lokasi, sekalipun dalam kondisi yang kurang
ideal, yaitu kondisi desain yang tidak seluruhnya
modular dan sangat variatif, volume yang relatif

terbaik

yang

dicatat

adalah

di

diselesaikan dalam waktu 2.5 bulan dan pekerjaan
total dalam 4 bulan . Pada proyek ini memang
banyak permasalahan kesiapan lokasi serta sosial
di lapangan sehingga banyak yang tidak dapat
diselesaikan secara tepat waktu.

Keunggulan

nyata yang sangat membantu adalah komponen
pracetak dapat terus diproduksi walau di lapangan
ada gangguan non teknis.
Sebagai kelanjutan dari penelitian di tahun 2003

kecil di satu lokasi (misalnya 1 blok di satu lokasi),
lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan

-

bahkan di tempat terpencil (misalnya di Entikong,

gempa di Yogyakarta (2005) dan Sumatera Barat
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2004,

dan pengalaman beberapa kejadian

(2006- 2007), dikembangkanlah beberapa desain
prototype agar pelaksanaan rusunawa mempunyai

2)

Penelitian

pad a Proyek

Rusunawa

Pemda DKI

standar kualitas yang setara dan lebih mudah
dikontrol pelaksanaannya . Beberapa hal penting

Penelitian dilakukan sejak diterapkanya sistem

yang menjadi konsensus dalam perencanaan

pracetak pada tahun 2003 di Proyek rusunawa

struktur rusunawa adalah :

Tipar Cakung sebanyak 10 blok rusunawa tipe

1.

2.

3.

Perencanaan struktur dibagi sesuai tingkat

yang dipakai. Pada aspek pelaksanaan, karena

(zone 3 & 4), serta gempa kuat (zone 5 & 6) .

banyak kendala non teknis maka tidak dapat

Pemilihan Tipe Struktur, yaitu (a) Gempa

diambil kesimpulan yang baik. Pada aspek biaya

ringan: SRPMM (R = 5.5); (b) Gempa sedang:

diperoleh penghematan sebesar 15% dari sistem

SRPMK (R = 8.5); serta (c) Gempa kuat: SRPMK

konvensional.

(R =8.5).
Denah bangunan harus simetri ganda, dengan

Penelitian yang lebih komprehensif dilakukan
Proyek Rusunawa Pemda DKI tahun 2005, dimana

3 (L/B < 3)
Bangunan rumah susun direncanakan lantai

dibangun 14 blok rusunawa di 61okasi di DKIJakarta.

dasarnya terbuka sehingga untuk tingkat

tercatat adalah pada rusunawa di Pondok Bambu

resiko gempa sedang dan tinggi, perhatikan

dimana struktur 5 lantai dapat diselesaikan dalam

Pasal 4.2 SNI 03-1726-2002 tentang gedung

1 bulan . Penelitian yang lebih mendalam dilakukan

beraturan dan tidak beraturan terutama

di Rusun Marunda, dimana dilakukan pengukuran

tentang

keseragaman

kekakuan

lateral.

Perhatikan kekakuan akibat dinding pengisi,
sehingga pengaku tambahan harus dipasang
di lantai dasar dengan koordinasi dengan
arsitektur. Pengaku tambahan harus membuat

5.

diarahkan pada pengkajian teknis sistem pracetak

resiko gempa dalam SNI 03-1726-2002, yaitu
gempa ringan (zone 1 & 2), gempa sedang

rasio panjang terhadap Iebar tidak lebih dari
4.

36 @ 100 unit . Pada saat itu penelitian lebih

Pada aspek pelaksanaan, kecepatan tertinggi yang

waktu untuk sampel pemasangan tiap komponen
sehingga diperoleh beberapa masukan penting
bagi penyusunan Standar Nasionallndonesia (SNI)
untuk aspek pelaksanaan dan rencana anggaran
biaya. Pada aspek biaya, diperoleh efisiensi

kekakuan lateral dasar minimal75% kekakuan
lantai tipikal. Pengaku berupa dinding geser

yang lebih signifikan, yaitu 7% - 20% dari sistem

dipasang di ujung bangunan, dan di batas

konvensional mengingat kota Jakarta mempunyai

tangki air.

infrastruktur yang baik. Keseluruhan penelitian

Desain modular kelipatan 30 em, dengan
bentang . optimal 3.9 m atau 4.2 m atau

ini menjadi dasar bagi penyusunan SNI tentang

4.5 m yang disusun berdasarkan kompilasi

Rancangan Anggaran dan Biaya Sistem Pracetak
untuk Bangunan Gedung.

perencanaan yang telah dilakukan.

6.

Tidak ada balok anak. Dimensi kolom dan
balok dibuat sama,

namun tulangannya

berbeda untuk setiap zone gempa, agar
produksi elemen pracetak dapat dilakukan
-

secara massal.
Penyesuaian di lokasi untuk struktur adalah
dibagian pondasi, disesuaikan dengan data tanah

2.3 Penerapan
2.3.1 Penerapan Sistem Pracetak pada
Rumah Susun Sederhana
Sistem pracetak telah banyak diterapkan untuk
pembangunan rusunawa di Indonesia. Pada tahun

setempat.
KONSTRUKSIINDONESIA 2009
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Gamb r 10 Beberapa rafik hasil penelitian penerapan sistem pracetak di Proy k Ujicoba 2003 -2004

1--

rl

w

u

2003 pembangunan rumah susun sederhana
dikelola sebagian besar oleh pemerintah pusat cq.
Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Pada tahun 2003 - 2004 telah dilakukan proyek
uji coba diberbagai daerah di Indonesia, dengan
jumlah lantai bangunan antara 4 hingga 6 lantai.
Sejak tahun 2004, dibawah ·Kabinet Indonesia
Bersatu, pembangunan rumah susun sederhana
yang dikelola oleh pemerintah pusat dilakukan
lewat dua instansi, yaitu Departemen Pekerjaan
Umum cq. Direktorat Jendral Cipta Karya dan
Kementerian
Kedeputian

Negara

Perumahan

Perumahan

Formal

Rakyat
dan

cq

Pusat

Pengembangan Perumahan. Sehingga, selama
kurun waktu 1979- 2009 tercatat telah dibangun
404 blok rusunawa dengan total38,892 unit rumah
dengan sistem pracetak. Jika pada 4 tahun pertama
sejak GN-PSR, pembangunan rumah susun adalah
rata-rata 3,000 unit/tahun, maka pada tahun
2009, telah tercapai produksi kurang lebih 10,000

Gambar 11 Kawasan rusunami Perumnas Pulogebang

unit/tahun, yang 99%nya dibangun dengan sistem

ini rencananya akan dijadikan kawasan hunian

pracetak dan terse bar ke seluruh wilayah Indonesia

yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi lain seperti

dari Banda Aceh sampai Jayapura.

fungsi

Pembangunan rusunami bertingkat tinggi dimulai
pada tanggal 5 April 2007 di kawasan milik Perum
Perumnas di Pulogebang Jakarta Timur. Kawasan

komersial

sebagaimana

terlihat

pada

Gambar 11.
Seluruh

persyaratan

teknis

dalam

pedoman

teknis rusuna bertingkat tinggi telah dipenuhi
Tabel 4 Pengukuran Waktu Penggunaan Tower Crane untuk Erection
Kolom
1

Lt

Rata-rata

2
3

13,31
------10,85
11,19

Balok Lt

Rata-rata

.....

St.Dev.

<

Kolom Lt
1
ｾ＠

-

Covarian

Covarian
｟ｑ

ｾ｟＿Ｔ＠

0,47
Covarian

7,04

2,87
3,81
3,08

Ｍ ｾＱ＠
0,38
--0,35

Ｍ

8,77

--·--

Catatan: waktu, dalam menit

Sistem

pracetak

yang

digunakan adalah sistem

ＱｾＬＲＳ＠
-·
95%
Handa!
- -·- - · _ ._

__｟ＹＬｾ＠

St.Dev.

__ ＱｑＬ｟ｾ

ｾ＠

15,52

Rata-rata

----

95% Handa!
ＱＶＬ

_ 2,!0 - - - 0,16
2,84
0,26
_1,90__
0,17

------5,73
- -- 2,62
_ _7,80
_?,69
7,23_ _ - 3,41

1
2
3

2
·3

St.Dev.

dalam desain bangunan.

___

10,02
12,22
--___!2,§3
95% Handa!

-11,75
16,37
13,83

rangka modified Beam
Column Slab d?ri JHS,
sistem pelat lantai full
slab dan dinding geser

·-

konvensional. Kronologis
pembangunan

dapat

dilihat pada Gambar 12.
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Gambar 12 Pembangunan rusunami bertingkat tinggi
Perumnas Pu logebang

Pada awal tahun 2008, para pengembang besar
yang biasa membangun Apartemen kalangan
menengah ke atas mulai berminat membangun
rusuna untuk kalangan menengah ke bawah
seperti Agung Podomoro Grup sebanyak 14 tower
di Kelapa Gading, Bakrie Grup sebanyak 6 tower di
Pulogebang, Ciputra Grup, dll seperti terlihat pad a
Gambar 12. Hal ini sangat positif bagi pemenuhan
target rumah susun sederhana milik melalui skema
kerjasama pemerintah -swasta yang digagas dalam
Program Percepatan Pembangunan Rumah Susun
Sederhana. Para pelaku industri pracetak dalam
hal ini telah siap untuk mendukung percepatan
pembangunan melalui berbagai sistem, teknologi
dan material yang telah dikembangkan.

2.3.2 Penerapan Sistem Pracetak pada
Rumah Sederhana Sehat

Gambar 14 RSH di Yogyakarta dan Su mat era Ba rat
dengan Sistem Praceta k

Sistem pracetak untuk bangunan RSH mulai untuk

luar negeri. Jumlah rumah yang diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan perumahan di Aceh dan

terbangun sebesar 40000 unit, suatu hal yang

Nias sebagai akibat bencana tsunami 26 Desember

terdengar sangat optimistik walau seluruh potensi

2004. Fasa tanggap darurat dan rehabilitasi

precaster Indonesia dikerahkan.

telah dilewati pada tahun 2005, dan saat ini
pembangunan telah memasuki tahap rekonstruksi.
Pad a tahap rekonstruksi dibutuhkan pembangunan
rumah permanen dalam jumlah puluhan ribu

Sistem pracetak dengan berbagai variasinya juga
telah diterapkan dalam pembangunan perumahan
paska bencana gempa di Yogyakarta dan Sumatera
Barat seperti terlihat pada Gambar 14.

unit dalam masa yang singkat, sehingga sangat
cocok untuk dipenuhi dengan sistem pracetak.

2.3.3
Kehandalan
Bangunan Pracetak

Aktual

Sistem

Sebagian besar pembangunan pada tahun
2005 dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, disamping

Sejak

badan ini juga mengkoordinasikan pembangunan

2004 di Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia

yang didanai oleh berbagai lembaga donor dari

mengalami serangkaian gempa kuat di berbagai
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adanya

gempa

tanggal

26

Desember

Gam bar 13 Pembangunan rusuna bertingkat tinggi

daerah. Pengamatan menunjukkan banyak korban

Bandung {1999- 2005) . Struktur-struktur tersebut

harta benda dan jiwa yang diakibatkan runtuhnya

dibangun dengan teknologi pracetak/prategang

bangunan tempat man usia tinggal dan beraktifitas.

yang paling mutakhir seperti Cable Stayed dan

Pengamatan

Precast Segmental, yang hampir seluruhnya telah

juga

menunjukkan

keruntuhan

disebabkan oleh rendahnya kualitas bangunan
yang pasti disebabkan tidak kompetennya para
pelaku pembangunan yang terlibat. Gambar 15
menunjukkan beberapa bangunanyangmengalami
keruntuhan di Yogyakarta akibat gempa tanggal 26
Mei 2006 dan Gambar 16 di Padang akibat gempa
tangga l 30 September 2009

Pada tahun 2005 dikembangkan penerapan sistem
jembatan pracetak menerus di Proyek Jalan Tal
Cipularang. Pada jembatan bentang medium {10
m- 40 m), umumnya digunakan gelagar pracetak/
prategang yang diletakkan seca ra sederhana di
pilar jembatan, yang secara struktural merupakan

Pada ku run waktu 2004 - 2008, te lah dibangun
beberapa rusunawa yang terkena gempa kuat
seperti di Yogyakarta, Surakarta, Padang dan
Manado seperti terlihat di Gambar 17. Bangunanbangunan te rsebut bertahan dengan baik, yang
membuktikan bahwa hal -hal yang dipe rsiapkan
selama perencanaan, pengujian tahan gempa
di laborato ri um, dan pelaksanaan di lapangan
terbukti mampu menghasil kan bangunan yang
handa l meski terkena gempa kuat.

2.3.4 Penerapan

ditangani oleh SDM dalam negeri Indonesia.

Sistem

struktur statis tentu.
Pada sistem yang baru diterapkan ini, gelagar
pracetak/prategang

tetap

menjadi

struktur

uta ma, namun pada perletakan dibuat detail
khusus seh ingga keselu ruhan komponen menyatu
menjad i struktur porta l. Struktu r ini seca ra teoritis
lebih efisien dan mempunya i ketahanan gempa
yang baik, namun pada pelaksanaannya perlu
pengawasan khusus mengingat pentingnya detail
sambungan dan belum dikenal secara luas oleh

Pracetak

Prategang pada Bangunan lnfrastruktur

para pelaksana di Indonesia.
Bangunan infrastruktur geoteknik juga telah lama
mengenal sistem pracetak dan prategang, seperti

Bangunan infrastruktur seperti jembatan dan jalan

pondasi tiang pancang, turap sert a angkur tanah

layangdi Indonesia sudah sejak lama menggunakan

prategang seperti terlihat pada Gam bar 20.

- teknologi
struktur

pracetak dan
yang

prategang. Beberapa

spektakuler

adalah

lnovasi terbaru yang dikembangkan antara lain

jembatan-

adalah Sistem Cerucuk Matras Beton (Cermaton)

jembatan bentang panjang di Batam {1995 -1997)

[untuk Perkuatan Tanah Lunak] serta Cermaton

serta jalan layang dan jembatan Pasteur-Surapati di

{1999) serta sistem pracctak segmental dengan
KONSTRUKSIINDONESIA 2009
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Gambar 15 Beberapa bangunan di Yogyakarta yang rusak berat akibat gempa 2006

Gam bar 16 Beberapa bangunan di Padang yang rusak berat akibat gempa 2009

Gam bar 18 Jembatan dengan Teknologi Pr.ategang/Pracetak Terkini

konsep reinforced earth untuk dinding penahan

3. Rekomendasi

tanah. Sistem cermaton dikembangkan dari sistem
tradisonal perkuatan tanah lunak di Indonesia,

Konstruksi beton pracetak dan prategang telah

yaitu cerucuk dan galar kayu. Teknologi pracetak/

mengalami perkembangan yang sangat pesat

prategang digunakan untuk mensubstitusi cerucuk

di dunia, termasuk di Indonesia dalam dekade

kayu menjadi cerucuk beton pracetak. Cerucuk
beton ini dapat disambung sampai kedalaman

terakhir ini, karena sistem ini mempunyai banyak
keunggulan diband ing sistem konvensional.

yang diinginkan. Matras beton pracetak digunakan
untuk mensubstitusi galar kayu . Sistem ini telah

Pada bidang perumahan, sistem pracetak telah

diterapkan pada beberapa proyek perbaikan tanah

te rbukti dapat mendukung pembangunan rumah

lunak di Indonesia seperti perbaikan oprit Kali

susun dan rumah sederhana yang berkualitas,

Sentiong Ancol {1999), apron Jalan Layang Paspati

cepat dan ekonomis. Sinergi antara pemerintah,

Bandung {2002), dan Perbaikan Kestabilan Lereng

perguruan tinggi,

Kereta Api di Ciganea {2003}.

penelitian, dan industri pada bidang ini telah

Sistem dinding penahan tanah pracetak dengan
konsep reinforced earth diterapkan pertama kali
di Jembatan Layang Sudirman . Konsep ini sangat
menarik baik dari segi perencanaan maupun

peneliti, penemu, lembaga

menghasilkan puluhan sistem bangunan baru hasil
karya putra-putra bangsa yang telah dipatenkan
dan diterapkan secara aktif. Sehubungan dengan
adanya Program Percepatan Pembangunan Rumah

pelaksanaan. Pada aspek perencanaan, konsep

Susun yang digagas Pemerintah pada tahun 2006,

ini menggunakan tanah yang harus ditahan

para pihak yang terkait dengan industri pracetak

dinding sebagai pemberi ketahanan struktur,

pada tahun 2007 telah mengembangkan dan

dibanding hanya sebagai beban dalam struktur

menguji tahan gempa sistem pracetak untuk

dinding penahan tanah konvensional. Pada aspek

rumah susun sederhana bertingkat tinggi yang

pelaksanaan, sistem pracetak jelas lebih cepat

telah siap digunakan untuk mendukung program

dengan kualitas lebih baik, dan dapat dilakukan

tersebut.

secara simultan dengan penimbunan tanah. Pada

Untuk

saat ini konsep in i sudah banyak diterapkan pada

dengan sistem pracetakdi bidang peru mahan, perlu

abutment jembatan di Indonesia.

diusulkan penggunaan desain prototype sebagai

lebih

mengefisiensikan

pembangunan
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Gambar 19 Jembatan Pracetak Menerus

standardisasi

ukuran

bangunan

rusuna

yang

teknologi,

kegiatan

sosialiasi

dan

pelatihan

merupakan kompilasi dari seluruh proyek uji coba

perlu dilakukan pelatihan para seluruh tingkat

dengan pertimbangan akan memperpendek waktu

stakeholder,darimulaipejabatpublik,pengemlilang,

perencanaan, tetap dapat mengadopsi desain lokal

perencana, pengawas, pelaksana sampai tingkat

untuk memberi nilai tambah dalam perencanaan,

mandor dan tukang. Penguasaan teknik-teknik
dalam sistem pracetak secara
luas

pada

masyarakat,

akan

meningkatkankan kualitas dan
percepatan

pembangunan

perumahan dan infrastruktur di
Indonesia .
Di bidang standar formal, perlu
Gambar 20 Sistem Pracetak/Prategang untuk Konstruksi Geotekni

dibuatkan

dan

disosialisasikan

Standar Nasional Indonesia yang
terkait dengan sistem pracetak, ·
Pedoman Teknis yang dapat mengintegrasikan
efisiensi biaya, serta pro<llusen industri pracetak
dapat secara kontinu memproduksi komponen
bangunan tanpa terlalu banyak variasi.
Pada
162

bidang penyebaran

informasi dan alih
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SNI terhadap peraturan daerah, serta Standar
Kompetensi Kerja Nasionallndonesia (SKKNI) yang
terkaitdenga n sistem pracetak, agar pengemba ngan
dan penerapan sistem ini dapat masuk dalam

.....
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., ,.
.,.__,
ｾ

ｾ
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Gambar 21 Sistem Cerucuk Matras Beton
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PENDAHULUAN
Sebagian besar wilayah Indonesia berada pada
daerah rawan gempa bumi. Hanya Kalimantan
Barat dan Kalimantan Tengah saja yang tidak
termasuk berpotensi gempa . Hal ini disebabkan
lokasi Indonesia yang berada pada pertemuan
lempeng Australia yang bergerak ke arah utara,
lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat !aut,
dan lempeng Eurasia, sebagaimana diperlihatkan
pada Gambar 1. Jalur gempa di Indonesia terletak
pada sepanjang bagian barat sampai selatan

Gambar 2. Lokasi Episenter, Magnitude, dan Kedalaman
Gempa di Indonesia pada Tahun 1900-2003 (BMG)

Sumatera, sepanjang selatan Jawa, Nusa Tenggara
Barat, NusaTenggara Timursampai Papua. Terdapat
pula jalur gempa di Sulawesi dan sekitarnya, serta
sebagian Kalimantan. Karena pergerakan lempenglempeng tersebut, sering terjadi gempa . Rata-rata,
terjadi gempa kuat antara dua sampai tiga kali per
tahun di Indon esia. Data kegempaan berupa peta
yang menggambarkan lokasi, magnitude (besaran
gempa), dan kedalaman pusat gempa di Indonesia

Gambar 3. Wilayah Gempa Indonesia Berdasarkan

dari tahun 1900-2003 diperlihatkan pada Gambar

Percepatan Puncak Batuan Dasar dengan

2.

Indonesia

Periode Ulang 500 Tahun (SNI 03-1726-2002

dalam SNI 03-1726-2002 Tata Cara Perencanaan

Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk

Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung

Rumah dan Gedung)

Wilayah

berpotensi

gempa

diperlihatkan pada Gambar 3.

di

Pada kejadian gempa di Yogyakarta, tanggal 27
Mei 2006, sedikitnya, 5.749 orang meninggal,
38.568 orang terluka, dan sebanyak 600.000 orang
kehilangan tempat tinggal di Bantui,Yogyakarta .
Lebih dari 127.000 rumah hancur, dan 451.000
rumah

rusak

di

daerah

tersebut,

dengan

total kerugian diperkirakan 3,1 triliun rup iah .
Kebanyakan korban meninggal akibat keruntuhan
bangunan,

terutama

bangunan

rakyat

atau

bangunan Tanpa Rekayasa Struktur. Bangunan
dengan Rekayasa Struktur yang tidak memenuhi
ketentuan
Gambar 1. Lokasi Indonesia di Antara
Beberapa Lempeng Tektonik (USGS)

166
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I

kaidah Standar Nasional Indonesia

yang mengatur tentang bangunan tahan gempa
dan kegempaan juga mengalami kerusakan tingkat

ringan sampai dengan berat. Bangunan dengan

gravitasi). Maka, gempa Yogyakarta dikategorikan

Rekayasa Struktur yang dibangun sesuai kaidah

sebagai gempa berkekuatan sedang.

struktur tahan gempa mampu menahan beban
siklik dinamik gempa sehingga hanya menga lami
kerusakan nonstruktural atau kerusakan ringan .

DATA GEMPA Dl
YOGYAKARTA
Data gempa pada tahun 2006 di Yogyakarta adalah
seperti yang tertera pada Tabel 1. Lokasi episenter
gempa di Yogyakarta dan Shake Map berturut-

Gambar 4. Lokasi Episenter Gempa Yogyakarta

turut diperlihatkan pada Gambar 4 & Gambar 5.

Tektonik

Percepatan

dapat

lempeng ke arah utara-timur laut Australia di

dihitung dengan persamaan 1 (Donovan) dan 2
Tabell. Data Gempa Yogyakarta

bawah lempeng Sunda dengan kecepatan relatif

tanah

MAGNITUDE

(a)

akibat

gempa

di

Jawa

didominasi

------------------------------------------6,3 Skala Richter (Surface Wave, USGS) atau
5,9 Skala Richter (Body Waves, BMG)

oleh

subduksi

sekitar 6 em/
tahun . Lempeng
Australia

Sabtu, 27 Mei 2006. Pukul 05.54.02

menyusup

Waktu setempat di episenter gempa

arah

7 .97rLS, 110.318. BT

ke

utara-

timur Iaut Pu lau

35 km atau 21,70 mil

Jawa, mencapai

Pulau Jawa, Indonesia
20 km Selatan-Tenggara kota Yogyakarta, Jawa, Indonesia

kedalaman

115 km Selatan kota Serna rang, Jawa, Indonesia

100-200 km di
bawah

Sumber: United States Geological Survey (USGS).

Jawa .
(Esteva). Dengan data dari Tabel1, diperoleh jarak
Yogyakarta dari hiposenter (R) adalah
(20 2 + 35 2) 0•5 = 40,31 km.

Pulau
Gempa

pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi pada lempeng
Australia di kedalaman yang dangkal.
Dari data yang ada, tidak bisa dipastikan adanya

(R+25)1·32 ............... (1)

hubungan tegas antara gempa pada tanggal 27
Mei 2006 dengan erupsi gunung Merapi yang saat

a

=

1080 e o,sM I

a

=

5600 e o,sM 1 (R+40)2,o ............... (2)

itu sedang terjadi pada beberapa puluh kilometer
Dengan persamaan (1), diperoleh percepatan

ke arah utara dari pusat gempa. Terjadinya gempa

tanah 101,31 gal. Dari persamaan (2 ), diperoleh

dangkal di dekat gunung berapi adalah' hal yang

percepatan tanah 134,12 gal. Maka, percepatan

lazim. Kadang, hubungan antara gempa dan erupsi

tanah akibat gempa di Yogyakarta adalah antara

gunung berapi sangat dekat, baik dalam hal lokasi

101,31 gal sampai dengan 134,12 gal atau antara

maupun waktu kejadian, sehingga bisa dipastikan

0,10 g sampai dengan 0,13 g (g = percepatan

bahwa gempa dipicu oleh

proses magmatik
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Bangunan dengan Rekayasa Struktur yang telah
memenuhi kaidah bangunan tahan gempa secara
umum struktur bangunannya masih utuh dan
hanya mengalami kerusakan nonstruktural.

Bangunan yang Mengalami
Kerusakan Struktural
Beberapa bangunan dengan Rekayasa Struktur
yang mengalami kerusakan akibat gempa di
antaranya adalah STIE Yogyakarta, BPKP, lnstitut
Seni Indonesia, dan gedung Kanwil Departemen
Agama. Berikut ini adalah penjelasan penyebab
ketidaktahanan konstruksi bangunan tersebut
terhadap beban gempa sehingga

mengalami

Gam bar 5 . Shake Map Gempa Yogyakarta

kerusakan tingkat berat berserta foto kondisi

yang menyebabkan erupsi. Dalam banyak kasus

bangunan pasca gempa.

gempa yang terjadi di sekitar gunung berapi,
bagaimanapun, tidak terdapat hubungan tegas

Bangunan STIE Yogyakarta

dengan erupsi vulkanik. Pada kasus ini, hubungan

Pada bangunan STIE Yogyakarta, terdapat ruang

antara gunung berapi dengan gempa mungkin

terbuka tanpa dinding pengisi di lantai terbawah.

dipengaruhi

Dimensi kolom lantai paling bawah terlalu kecil

oleh

aktivitas

kegempaan

dan

untuk menahan beban gempa. Sehingga, kolom

fenomena magmatik.

tidak kuat menahan massa bangunan beberapa
lantai yang berada di atasnya. Hal ini menyebabkan

KONDISI BANGUNAN
DENGAN REKAYASA

soft story effect {Gambar 6a).

STRUKTUR SETELAH GEMPA

patah pada bagian atas dan bawah {Gambar 6b).

sambungan

balok-kolom

menyebabkan

Bangunan dengan Rekayasa Struktur di Yogyakarta
kebanyakan terdiri dari beton bertulang rangka
terbuka.

Bangunan

beton

bertulang

yang

mengalami kerusakan tingkat sedang sampai
dengan tingkat be rat, bahkan runtuh akibatgempa,
disebabkan

pembangunan

strukturnya

tidak

memenuhi kaidah struktur bangunan tahan gempa
seperti yang telah dijabarkan dalam SNI Tata Cara
Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan
Gedung dan SNI Tata Cara Perhitungan Struktur
Beton
168

untuk Bangunan

Gedung.
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Sedangkan,

Kelemahan join

6a. Soft Story Efect (Tampak Depan)

kolom

Lemahnya sambungan join menyebabkan balok
lepas dari kolom (Gambar 6c). Soft story effect
menyebabkan kolom lantai paling bawah patah
sehingga lantai terse but hampir rata dengan tanah
(Gambar 6d).
Bangunan Gedung BPKP
Bagian barat (kanan) gedung runtuh akibat beban
torsi dan soft story effect. Bagian terbuka di sisi
barat, dan tingkat di atasnya yang lebih kaku

6b. Kelemahan Join Sambungan Balok-Kolom

serta berat, mengakibatkan kolom-kolom di lantai
bawah menahan beban massa bangunan terlalu
berat. Sehingga, saat terjadi gempa, kolomkolom tersebut harus menahan beban geser yang
terlalu besar. Selain itu, kerusakan pada kolom
disebabkan jarak sengkang yang jauh sehingga
menurunkan kekuatan kolom terhadap beban
geser dan menurunkan daktilitas kolom (Gambar

7) .

6c. Balok Lepas dari Kolom

Gambar 7. Foto Kerusakan Bangunan
Gedung BPKP Yogyakarta

6d. Soft Story Effect (Tampak Sam ping)
Gambar

6.

Foto

Kerusakan

Bangunan

STIE

Yogyakarta
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8a. Struktur Lantai Bawah Runtuh Total (Tampak Depan)

8b. Struktur Lantai Bawah Runtuh Total (Tampak Belakang)

Gambar 8. Foto Kerusakan Bangunan Gedung lSI Yogyakarta

9a. Compression Block Failure

9b. Compression Block Failure

9c. Compression Block Failure

pada Kolom di Pojok Bangunan
Gambar 9. Foto Kegagalan Bangunan Gedung BPKP Yogyakarta

lnstitut Seni Indonesia (lSI)

Gedung Kanwil Departemen Agama

Bangunan lSI mengalami kegagalan pada kolom lantai

Pada

bawah akibat kurangnya sengkang penahan beban

kerusakan yang terjadi adalah jatuhnya sebagian

geser, terutama pada ujung kolom dan kurangnya
tulangan longitudinal. Kolom terbawah tidak mampu
menahan beban massa bangunan di atasnya saatterjadi
gempa (Gambar Sa dan 8b) .

gedung

Kanwil

Departemen

Agama,

dinding pengisi dari pasangan bata merah dan
semua kolom di lantai dua. Keruntuhan ini
disebabkan oleh kolom-kolom di lantai dua terse but

Kolom di beberapa lokasi tidak mampu menahan
gaya tekan sehingga terjadi compression block

dibebani oleh ornamen yang melekat pada setiap

failure {Gambar9) yang disebabkan oleh kurangnya

Keruntuhan bangunan di lantai dua juga akibat

sengkang penahan gaya geser dan kurangya
tulangan longitudinal. Sengkang yang terlepas

tidak sempurnanya ikatan kuda-kuda atap baja

menyebabkan tulangan longitudinal bengkok dan
beton yang ada di bagian dalam sengkang hancur.

terdapat kerusakan dinding pengisi akibat beban
geser {Gambar lOb). Secara keseluruhan, hanya

Kolom memendek dan bangunan runtuh pada
lantai terbawah .

lantai satu bangunan yang masih bisa digunakan
setelah pelaksanaan perbaikan dan perkuatan.
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kolom yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

dengan kolom {Gambar lOa). Pada lanta i satu,

lOa. Kolom Lantai Dua Runtuh

lOb. Tampak Depan Gedung

Gam bar 10. Foto Kerusakan Bangunan Gedung Kanwil Depag Yogyakarta

Bangunan yang Tidak
Mengalami Kerusakan
Struktural
Bangunan dengan Rekayasa Struktur yang hanya
mengalami kerusakan ringan nonstruktural akibat
gempa, di antaranya adalah bangunan Masjid
Kampus Terpadu di Universitas Islam Indonesia,
di daerah Kaliurang, Yogyakarta (Gambar 11a
dan 11b). Struktur bangunan masih utuh. Tidak

llb. Area Tepat di Bawah Kubah

ditemukan adanya retak rambut pada komponen
balok, kolom, pelat, maupun kubah masjid yang
terbuat dari beton bertulang. Kerusakan yang
terjadi hanya berupa lepasnya plesteran pada
dinding dan terpisahnya pasangan bata pengisi
dengan kolom di beberapa lokasi seperti yang
diperlihatkan dalam Gambar 11.

llc. Retak Akibat Lepasnya Plesteran Dinding
Ketahanan konstruksi bangunan terhadap gempa
dimungkinkan dengan adanya detil sambungan
elemen struktur (fondasi, balok, kolom, pelat),
dimensi elemen struktur, mutu tulangan baja
dan mutu kekuatan beton yang mencukupi, serta
sistem strukturyang didesain sebagai portal rangka
lla. Tampak Depan Masjid
KONSTRUKSIINDONESIA 2009 1171

SNI Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk
Bangunan Gedung. Proses konstruksi dari tahap
pemasangan fondas.i sampai dengan atap kubah
beton secara umum diperlihatkan pada Foto 21
s.d. Foto 26.

lld. Terpisahnya Pasangan Bata Pengisi dengan Kolom

12a. Pekerjaan Pembuatan Fondasi

llf. Lokasi Retak di Atas Jendela
Gambar 11. Foto Kerusakan Ringan pada Bangunan
Masjid Kampus Terpadu Ull
terbuka dengan kekakuan tertentu yang memenuhi
syarat ketahanan struktur terhadap beban gempa
dan dan beban lain, yaitu beban gravitasi dan
beban angin. Perencanaan konstruksi bangunan
masjid menggunakan SNI Tata Cara Perencanaan
Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung dan
172
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2c. Pembangunan Bagian Balok Kubah

Perbaikan dan Perkuatan
Bangunan
Bangunan yang mengalami kerusakan tingkat ringan
sampai dengan sedang, masih dapat diperbaiki dan
diperkuat. Sebagai contoh, bangunan dengan kerusakan
tingkat sedang pad'a kolom seperti yang diperlihatkan
pada Foto 27 s.d. Foto 29, dapat diperbaiki dengan
cara mendongkrak bagian bangunan yang turun pada
bagian kiri dan kanan kolom. Selanjutnya, selimut kolom
12d. Kubah Masjid yang Baru Selesai Dicor

12f.- Bangunan MKT-UII Setelah Pekerjaan Arsitektural
Selesai
Gambar 12. Foto Pembangunan Masjid Kampus

Gambar 13. Foto Bangunan dengan Tingkat Kerusakan

Terpadu Ull

Sedang
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dikupas sampai tulangan sengkang terlihat. Tulangan

Joint, bukan Strong Column Weak Beam. Desain

longitudinal ditambah untuk memperkuat tulangan

bangunan yang menempatkan rangka terbuka

longitudinal asli yang telah mengalami leleh. Tulangan

tanpa dinding pengisi pada bagian lantai paling

sengkang dipasang, dan beton dicor dengan kekuatan

bawah menyebabkan struktur bangunan runtuh

tekan yang harus lebih tinggi dari kekuatan beton asli.

akibat soft story effect.

Sebaiknya, kekuatan beton tambahan adalah di atas 40
MPa.

Untuk mencegah kerugian jiwa dan harta benda

Untuk menjamin ketahanan bangunan gedung

akibat gempa di Indonesia, diperlukan sosialisasi

terhadap gempa, terdapat beberapa upaya yang

cara perancangan dan pelaksanaan konstruksi

bisa dilaksakan, yaitu:

tahan gempa. Di antaranya adalah dengan cara

Memperkuat bangunan yang sudah ada pada
bagian-bagian lemah aga r kuat terhadap gaya
gempa

yang

akan

terjadi.

Sebagai

contoh :

pemasangan bracing atau pengaku pada portal.

mensosialisasikan SNI Tata Cara Perencanaan
Ketahanan

Gempa

untuk

Bangunan

Gedung

dan SNI Tata Cara Perhitungan Struktur Beton
untuk Bangunan Gedung yang disertai dengan
kedisiplinan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

Memperbaiki dan memperkuat bangunan telah
mengalami

kerusakan

tingkat

ringan

sampai

Daftar Pustaka

dengan sedang akibat gempa sebelumnya, agar
kekuatan dan kekakuannya dapat dikembalikan
seperti kondisi semula, atau menjadi lebih kuat/
kaku.
Membuat bangunan baru yang memenuhi syarat

Penutup
umum,

kerusakan

Badan Standardisasi Nasional. 2006. SNI 03-2847-2006
Tata Cara Perh itungan Struktur Beton untuk Bangunan
Gedung. BSN, Jakarta.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan
Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Departemen
Pekerjaan Umum, Prof. Suwandojo Siddiq. 2006. Laporan
Studi Kerusakan Bangunan Rumah dan Gedung Akibat
Gempa Yogyakarta/Jateng 27-5-2006. Puskim, Bandung.

ketahanan terhadap beban gempa.

Seca ra

Badan Standardisasi Nasional. 2002. SNI 03-1726-2002 Tata
Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan
Gedung. BSN, Jakarta.

pada

bangunan

beton bertulang rangka terbuka akibat gempa
berkekuatan sedang di Yogyakarta adalah akibat
menyebabkan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Badan
Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Departemen
Pekerjaan Umum, Tim Peneliti Puslitbang Permukiman .
2006. Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Negara dan
Rumah Ti nggal Pasca Gempa di Provin0 Dl Yogyakarta .
Puskim, Bandung.

w ww.bmg.go.id. Diakses tanggal30 September 2009.
www.usgs.(ffov. Diakses tangga l 28 Mei 2006.

KESELAMATAN BANGUNAN SEMI
TEKNIS TERHADAP GEMPA
Kontributor:

SARWIDI
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PENDAHULUAN
Wilayah

Indonesia

merupakan

wilayah

yang

(Center for Earthquake and Volcano Engineering

rawan dari berbagai macam bencana alam,

and Disaster Studies), telah mengirimkan tim-tim

seperti banjir, gempa, angin, dan gunung api.

rekonaisans atau tim-tim investigasi lapangan

Agar kehidupan penduduknya lebih aman dan

ke beberapa kerusakan gempa di Indonesia,

nyaman, maka bangunan yang didirikannya harus

diantaranya

mempertimbangkan faktor atau tanggap terhadap

Banggai 2000, Bengkulu 2000, Sukabumi 2000,

potensi bencana yang ada. Makalah ini berfokus

Banjarnegara 2000, Pandeglang 2000, Majalengka

pada bangunan yang mempertimbangkan faktor

2001, Pacitan 2003, Bali-Lombok 2004, Aceh 2004,

akibat bencana oleh goncangan gempa. Mengacu

Yogyakarta (Jogja-Jateng) 2006, Bengkulu-Padang

pada sejarah seismisitas dan menganalisis kondisi

2007, Jawa Barat 2009, Sumatra Barat 2009, dan

geologisnya, sebagian besar wilayah Indonesia

Jambi 2009 (Adenan and Sarwidi, 2000; CEEDEDS,

adalah

2007,

rawan

terhadap

goncangan

gempa

gempa-gempa

CEVEDS

International,

Blitar

11998,

2009) . Tim-tim

(Erickson, 1988; Fauzi, 2001; Kertapati, 2000;

tersebut bermaksud untuk menggali lebih jauh

Naryanto and Tejakusuma, 1999; lrsyam et. al.,

mengenai kond isi riil bangunan, t erutama struktu r

2007; Natawidjaja, 2007) . Hal ini harus menjadikan

rumah masyarakat, di wilayah-wilayah kerusakan

perhatian semua fihak, karena sebagian wilayah

terse but.

yang rawan gempa tersebut merupakan wilayah
yang sangat padat penduduknya, misalnya di Jawa
dan Sumatera.

Kesimpulan secara umum dari serangkaian studi
kerusakan

bangunan pada beberapa wilayah

kerusakan

gempa

tersebut

adalah,

bahwa

Secara ekstrim, bangunan dapat dikelompokkan

bangunan sederhana dengan dinding tembokan

sebagai bangunan teknis dan non-teknis. Bangunan

mendominasi jumlah bangunan bangunan yang

teknis adalah bangunan yang di rencanakan,

rusak, sehingga menjadi penyebab paling besar

dibangun, dan diawasi oleh tenaga ahli secara

adanya korban jiwa dan harta benda. Bangunan

profesional.

semacam itu umumnya dihuni oleh masyarakat

Sebaliknya,

bangunan

non-teknis

adalah bangunan yang dibangun oleh tenaga lokal
atau pemiliknya menggunakan cara kebiasaannya .
Diantara kedua kelompok ekstrim tersebut, ada
kelompok bangunan yang berada diantaranya,
yaitu bangunan semi-teknis. Untuk memudahkan
pembahasan, seringkali penyebutan kelompok
bangunan non-teknis adalah termasuk bangunan

menengah ke bawah yang merupakan mayoritas.
Karena

berbagai

kelebihannya,

bangunan

sederhana tembokan (non-engineered houses
using masonry walls) cenderung semaki n popular
di masyarakat. Apabila tidak dibangun dengan
semestinya, maka bangunan semacam itu dapat

semi-teknis, yaitu kelompok bangunan selain

berubah menjadi pembunuh keji apabila terjadi

bangunan bangunan teknis.

gocangan gempa kuat.

Universitas Islam Indonesia (UII) melalui CEEDEDS

Dengan . pertimbangan yang demikian, maka

(Center for Earthquake Engineering, Dynamic

makalah

Effect, and Disaster Studies) yang beberja dengan

bangunan sederhana tembokan, yang meliputi

banyak fihak antara lain CEVEDS International

analisis kerentanan dan ketahanan bangunan

ini

difokuskan

pada

pembahasan

di wilayah-wilayah kerusakan akibat goncangan

Untuk

memudahkan

pembahasan,

bangunan

pengembangan

rumah tinggal yang rusak akibat gempa-gempa

bangunan yang tahan gempa yang mampu dimiliki

kuat tersebut dikatagorikan kedalam tiga katagori,

oleh masyarakat..

yaitu (1) bangunan teknis (engineered building),

gempa dan perlunya tidakan

(2)

EVALUASIKERUSAKAN
YANG DITIMBULKAN OLEH
GONCANGAN GEMPABUMI
Dl BEBERAPA WILAVAH Dl
INDONESIA
Evaluasi

perilaku

tergoncang

dunamika
dapat

gempa

bangunan

secara

dilakukan

kuantitatif maupun secara kualitatif.

yang

Evaluasi

bangunan

non-teknis

(non-engineered

building), dan (3) bangunan setengah teknis (semi
engineered building). Bangunan teknis adalah
bangunan yang didesain, dibangun, dan diawasi
dengan menggunakan teknik dan menerapkan
teknologi yang cukup, serta melibatkan elemenelemen pengelola yang profesional. Bangunan
non-teknis adalah bangunan yang desain secara
tradisional

beraabad-abad,

oleh

dibangun

tenaga lokal ataupun oleh pemilik bangunan,
serta

menggunakan

material

setempat,

dan

secara kuantitatif memerlukan data rekaman

tanpa adanya pengawasan proses pembangunan

gempa pada bangunan. Cara semacam ini sudah

secara profesional. Bangunan semi teknis adalah

umum difasilitasi di beberapa negara maju . Contoh

bangunan yang berciri diantara dua kutub ekstrim

evaluasi kerusakan secara kuantitatif adalah studi

tersebut, yaitu di antara bangunan teknis dan

yang dilakukan oleh Sarwidi (1999, 2001d, 2002a,

bangunan

2002c, 2003a, 2003b, 2004) atau Sarwidi dan

pembahasan, seringkali bangunan hanya dibagi

Papageorgiou (1996). Berbeda dengan evaluasi

menjadi dua kelompok, yaitu bangunan teknis

secara kuantitaif yang sangat rinci, evaluasi secara

dan bangunan non-teknis saja. Dengan demikian,

kualitatif dapat dilakukan secara global dan dengan

seringkali

peralatan yang cukup sederhana, yaitu hanya

dalam bangunan non-teknis, karen a tidaktermasuk

dengan metode observasi dan wawancara.

bangunan teknis.

Evaluasi

perilaku

dinamika

bangunan

dalam

Kerusakan

non-teknis.

bangunan

pada

Untuk

memudahkan

semi-teknis digabungkan

bangunan-bangunan

teknis,

makalah ini dilakukan secara kualitatif dengan

dengan prosentasi yang relatif kecil, dijumpai pada

menganalisis kegagalan (kerusakan) dan ketahanan

Gempa Banggai, Gempa Bengkulu, Gempa Aceh,

bangunan dari beberapa kali bencana gempa

Gempa Yogyakarta, dan Gempa Sumatera Barat

di Indonesia, yaitu gempa-gempa Blitar 1998,

(Adenan dan Sarwidi, 2000; BAPPENAS, 2006;

Banggai 2000, Bengkulu 2000, Sukabumi 2000,

CEEDEDS, 2007; CEVEDS International, 2009).

Banjarnegara 2000, Pandeglang 2000, Yogyakarta · Kerusakan pada bangunan teknis hampir tidak
2001, Majalengka 2001, Pacitan 2003, Bali-Lombok

dijumpai pada gempa-gempa lainnya. Kerusakan-

(Jogja-Jateng)

kerusakanyangditemui antara lain adalah patahnya

2006, Bengkulu - Padang 2007, Jawa Barat 2009,

kantilever beton, hancurnya tingkat paling bawah,

Sumatera Barat 2009, dan Jambi 2009 (Adenan

kehancuran kolom karena kurangnya sengkang/

and Sarwidi, 2000; Sarwidi, 2001a, 2001b, 2001c,

dan lepasnya dinding non-struktur karena kurang

CEEDEDS, 2007, CEVEDS International, 2009).

angker pada struktur. Analisis dan penyebab

2004,

Aceh

2004,

Yogyakarta
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kerusakan dapat dilihat lebih detail misalnya pada

perkuatan

Boen dan rekan (2000), Pribadi (2000}, Sarwidi

rangka .

{2000}, Widodo {2000}, Tanaka (2006}, EERI {2006},

rangka yang cukup kuat adalah bersifat getas dan

EHC {2006}, dan PUSBIKTEK PU (2009}.

berat, ditambah dengan atap genting yang berat,

Sebagian

besa r

masyarakat

menengah

ke

bawah mendiami bangunan rumah tinggal yang
termasuk dalam katagori semi-teknis dan nonteknis. Kerusakan bangunan-bangunan non-teknis
(trad isional, sangat sederhana} yang dijumpai
pada

peritiwa

gempa-gempa

kuat

tersebut

rangka

maupun

tanpa

perkuatan

Bangunan

tembok

tanpa

perkuatan

akan sangat rentan terhadap goncangan tanah
yang kuat. Bangunan semacam itu dapat berubah
menjadi pembunuh yang keji manakala runtuh
akibat tergoncang getaran yang kuat. Sebagian
besar bangunan yang mengalami ke rusakan adalah
bangunan jenis ini.

umumnya karena perawatan yang kurang dan

Banyak korban j iwa dan terluka pada peristiwa

kurang kuatnya sambungan pada pertemuan-

gempa-gempa

pertemuan antar elemen strukturyangterbuat dari

Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi, karena

kayu atau bambu . Apabila perawatan dilakukan

tertimpa reruntuhan bangunan semacam itu.

dengan cukup dan sambungan pada pertemuan

Dengan demikian, penerapan konsep bangunan

elemen struktur dibuat cukup kuat, penggunaan

tahan gempa sangat perlu untuk menghindari

bahan kayu dan bambu sangat baik ditinjau dari

pengulangan kegagalan yang demikian. Berikut

sifat ketahan-gempaan, karena liat dan ringan .

ini akan dipaparkan secara lebih rinci mengenai

Secara keseluruhan, jumlah kerusakan bangunan

analisis kegagalan dan ketahanan bangunan semi-

tradisional sangat kecil prosentasinya .

teknis yang harus menjadikan perhatian, karena

Kerusakan yang paling banyak dijumpai adalah
pada bangunan-bangunan semi teknis. Bangunan

Blitar,

Banggai,

Yogyakarta,

tingkat resiko gempa yang tinggi namun sangat
popu ler.

semacaminimerupakanperkembangandarikonsep
bangunan tradisional yang telah mengakar dan
beradaptasi selama berabad-abad menuju konsep
bangunan modern yang diadopsi dari negara maju
yang relatif rendah aktifitas seismisitasnya. Yang
disayangkan adalah bahwa pembuatan bangunan
terse but tidak mengadopsi penuh esensi teknologi,
yang seharusnya perlu disesuaikan dengan kondisi

ANALISIS KEGAGALAN DAN
NAN BANGUNAN
SEM -TEK IS
Bangunan

semi-teknis,

yang

ditemui

dalam

berbagai tinjauan lapangan ke wilayah-wilayah

wilayah yang berseismisitas tinggi (wilayah rawan

yang mengalami kerusakan akibat gempa,
umumnya terdiri atas pondasi, elemen perkuatan

gempa}. Fenomena semacam ini juga disoroti oleh

(tidak selalu dipasang},

Tanaka {2000), Watanabe {2000} dan Sarwidi dkk

(tidak selalu dipasang), struktur pendukung atap,

(2007}. Hal ini bisa dianalogikan dengan "ambil

dan atap. Analisis berdasarkan observasi adalah

kulitnya, buang isinya".

sebagai berikut ini.

Bangunan semi teknis yang biasa ditemu i adalah

Pondasi yang dibuat dari batu kali yang direkatkan

berdinding tembok dengan atap genting atau

dengan spesi menggunak<:m semen portland

seng. Dinding tembok yang ditemui adalah dengan

adalah yang paling populer. Kerusakan yang cukup

dinding,

langit-langit

serius terjadi pada pondasi yang tidak mempunyai

Elemen atau struktur pendukung atap terbuat dari

sabuk perkuatan pondasi dan berada di atas tanah

kayu atau bambu biasanya berperilaku memuaskan,

yang kurang stabil, misalnya yang terjadi pada

kecuali yang tidak dipasang dan dirawat dengan

kasus Gempa Pandeglang atau Gempa Yogyakarta.

baik. Dengan bertambah mahalnya harga dan

Sebuah contoh jelas dari peran penting sabuk

diperlukannya perawatan yang lebih berat untuk

pondasi adalah pada kasus Gempa Banjarnegara,

kayu dan bambu, niaka tembok menjadi lebih

yaitu sebuah bangunan yang didirikan di atas

populer akhir-akhir·ini, yang biasa disebut tembok

tebing sungai ternyata dapat terhindar dari

gunung-gunung. Tembok gunung-gunung tanpa

keruntuhan total.

rangka perkuatan dan tanpa pengankeran yang

Dinding bambu dan kayu biasanya berperilaku
memuaskan saat tergoncang gempa, sebagaimana
pelajaran yang diperoleh dari bencana gempa
Sukabumi, Banggai, Bengkulu, Pandeglang dan

cukup menjadi sangat berbahaya ketika terjadi
goncangan

kuat.

Keruntuhan

gunung-gunung

semacam itu seringkali menyebabkan korban jiwa
atau cacat bagi penghuninya.

dilakukan

Asbes dan seng bergelom ba ngsa ngat liat dan ri nga n,

perawatan semestinya. Dinding tembok (baik dari

namun beberapa fihak tidak setuju penggunaanya,

batu bata maupun dari batako) tanpa perkuatan

karena ditengarai dapat menyebabkan kanker.

rangka yang semestinya berperilaku sangat tidak

Sebaliknya, genting tebal yang getas dan berat

karena

dapat meningkatkan beban bangunan, sehingga

getas dan berat. Perilaku dinamika yang tidak
memuaskan juga terjadi pada dinding yang

bangunan menjadi kurang tahan terhadap gempa.

Yogyakarta,

memuaskan

kecuali

apabila

tidak

saat tergoncang gempa,

dibangun menggunakan material yang kualitasnya
rendah. Sebagian besar korban jiwa dan korban
cacat

adalah

karena

kegagalan

bangunan

Atap dari genting yang berat dengan peletakan
yang tidak semestinya dapat membahayakan
penghuninya. Contoh kerusakan bangunan rumah
tembokan dapat dilihat pada Gambar 1.

tembokan semacam ini. Bangunan dengan dinding
batu merah ataupun dengan batako yang diouat
se.cara benar dapat bertahan walaupun bangunan
di

ｳ･ｫｩｴ｡ｲｮｹｾ＠

banyak-yang mengalami kerusakan.

-

Bagi perumahan yang sangat sederhana, langitlangit biasanya tidak dipasang. Rumah tinggal
yang memasaang langit-langit biasanya dipasang
dengan bantuan struktur penggantung. Langitlangit yang dipasang dengan gantungan yang tidak ..
selayaknya dan terbuat dari bahan yang getas
menjadi sangat raw an kerusakaan sa at tergoncang
gempa Langit-langit dari anyaman bambu lebih
baik performansinya dibandingkan dengan bahan ·
yang getas, salah satu contoh adalah kasus gempa
Sukabumi.

Gambar 1: Kerusakan Bangunan akibat ｾｭｰ｡＠ｇ
.
..
Jateng 2006 {CEEDEDS, 2007)

JOgra.,,,,"

bahwa bangunan yang semakin getas dan berat

GENGSI PEMILIK DAN
BANGUNANNVA

akan semakin rentan terhadap keruntuhan, dan
hal yang demikian sudah terbukti dari pantauan

Hubungan khusus antara pemilik dan bangunannya
juga

diamati

wilayah

dalam

kerusakan

investigasi
gempa

di

tersebut

wilayahdengan

kesimpulan sebagai berikut ini. Dipacu dengan
motivasi untuk meningkatkan gengsi atau status
sosial dan mengikuti mode serta kepraktisan,
termasuk juga untuk meningkatkan keamanan

kerusakan di wilayah-wilayah yang dilanda gempa
kuat. Namun demikian, mereka merasa nyaman
dan aman menghuni rumah yang demikian itu.
Untuk menjamin ketahanan terhadap gempa,
sebenarnya bangunan yang demikian itu harus
dibuat

dengan

menggunakan

material

dan

penambahan perkuatan struktur yang semestinya.
Sebetulnya, masyarakat sangat ingin mempunyai
bangunan yang tahan gempa namun dengan
biaya yang terjangkau.

INOVASI BANGUNAN SEMITEKNIS TEMBOKAN
Bangunan

sederhana

tembokan

dengan

atap berat yang cenderung semakin populer
semacam itu pada dasarnya getas dan berisiko
tinggi saat terjadi goncangan gempa, namun
bangunan

semacam

sedemikian

rupa

itu

dapat

berdasarkan

direkayasa
evaluasi

perilaku dinamika bangunan di lapangan serta
Gambar 2: Model dasar BARRATAGA (Sarwidi dkk,
2007)

dengan simulasi komputasi dan simulasi fisik
sehingga menjadi bangunan yang lebih tahan
terhadap gocangan gempa. Salah satu rekayasa

banguRan terhadap kriminalitas, banyak dari

bangunan semi-teknis tembokan tahan gempa

anggota masyarakat yang memaksakan dirinya

adalah BARRATAGA yang merupakan bangunan

membangun hunian yang bertembok dan dan

kaku, menyatu, dan berisolasi dasar yang cukup

bahkan bergenting berat, tanpa menggunakan

di bawah pondasi (CEEDEDS, 2004; Sarwidi, 2009;

material dan perkuatan struktur yang semestinya.

Sarwidi dkk, 2007). Model dasarnya dapat dilihat

Disisi lainnya, b,anyak kasus yang juga · perlu

pada Gambar 2. Bangunan tersebut tidak hanya

mendapatkan perhatian adalah adanya

｢｡ｮｾｵ＠

tahan .gempa,

ｮｾｭｵ＠

juga tahan terhadap angin

perumahan yang sudah dibangun menggunakan

kencang. 8ARRATAGA juga lebih tahan terhadap

konstrU!ksi perkuatan, namun masih tidak lengkap

longsoran atau hempasan air, apabila dibandingkan

dan kurang m.emenuhi syarat. Dengan demikian,

dengan bangunan kayu, bambu, atau bangunan

bangunan yang seP.erti itu bersifat ｧｾｴ｡ｳ＠

berdinding ringan lainnya seperti seng, gips, dan

atau

tidak cukup daktail/ulet. Pada}1al telah diketahui

asbes.

Gambar 3: lnovasi penulangan perkuatan tembok (CEEDEDS, 2007)

api

peraga, antara lain dengan SIMUTAGA (Gambar

dibandingkan dengan bangunan berdinding kayu,

4) . Kolaborasi dalam sosialisasi tersebut diperluas

bambu, seng, dan baja. Kosep dasar BARATAGA

dengan berbagaifihakdalam dan luarnegeri. Fihak-

(Bangunan Rumah Rakyat Tahan Gempa) pernah

fihak dalam negeri antara lain ATAKI, ISEI, HAKI,

dikembangkan dan dimodifikasi menjadi RULINDA

Pll, Pemda Sleman, Pemda NTB, Pemda Bantul,

Merapi, atau Ruang Lindung Darurat Merapi,

Pemda Klaten. Fihak-fihak luar negeri adalah

Bangunan

yaitu

tersebut

bangunan

lebih

juga

atau

ruangan

tahan

perlindungan . Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan Australia.

terhadap hembusan awan panas Merapi yang
menjangkau

pemukiman

(Sarwidi,

penduduk

2005). Untuk menekan biaya bangunan tanpa

Contoh hasil dari serangkaian sosialisasi adalah
penerapan o eh masyarakat untuk bangunanny
sebelum kejadian Gempa Yogyal<arta 2006 yang

ｾ＠

mengurangi

sebagian

kekuatannya,

tulangan

lalu, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.

baja diganti dengan bambu atau kayu yang cukup
berkualitas (Gambar 3), dan bahkan pernah dicoba

,
ｾ＠

KESIMPULAN DAN SARAN

dikombinasikan dengan konsep Meguro di lmogiri,
hasil

investigasi

lapangan

ke

wilayah-

Yogyakarta pada tahun 2006.

Dari

Konsep dasar BARRATAGA disosialisasikan secara

wilayah yang dilanda bencana gempa, beberapa .
kesimpulan dapat di tarik sebagai berikut ini.

khusus oleh CEEDEDS bekerjasama pada awalnya
dengan Masyarakat dan Pemerintah Jepang pada

Dengan pertimbangan berbagai aspek, ternyata

tahun 2004. Solsialisasi kepada tenaga konstruksi

pembuatanbangunanrumahtinggalbertembokdan

terutama kepada para mandor dilakukan dengan

bahkan bergenting berat semakin populer. Namu

menggunakan

berbagai

macam

inovasi

alat

demikian, sebagian besar korban dan kerugian
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harta benda adalah diakibatkan oleh keruntuhan
bangunan yang demikian itu. Bangunan semacam
itu harus dibangun dengan menerapkan konsep
bangunan tahan gempa agar mengulang kegagalan
semacam itu akibat goncangan gempa yang akan
datang. Agar bangunan semacam itu menjadi
bangunan yang tahan gempa, maka diperlukan
perkuatan rangka sederhana secukupnya dengan
material yang cukup kuat. Ada beberapa contoh
model bangunan yang menggunakan perkuatan
semestinya (IAEE Committee, 1986; FTS Ull, 1979;
IUDMP, 2000a, 2000b, 2000c; Puskim, 2000a,
2000b).

Gambar 5: Dua contoh penerapan konsep BARRATAGA
oleh para mandor yang dilatih secara khusus. Dua
buah bangunan tersebut berdiri utuh hampir tanpa
kerusakan di kelilingi bangunan lainnya yang rusak
Gambar 4: Pelatihan khusus BARRATAGA kepada
para mandor menggunakan berbagai macam peraga,

berat dan hancur akibat goncangan gempa YogyakartaJawa Tengah 2006 (Sarwidi dkk, 2007)

termasuk SIMUTAGA SWD-lBM untuk mempelajari

bangunan relatif mahal, untuk menekan biaya

perbedaan perilaku dinamika dengan model bangunan

tanpa mengurangi kekuatari · konstruksi dapat

skala kecil. (Sarwidi dkk, 2007)

dilakukan melalui penggantian sebagian tulangan

Salah satu jenis bangunan yang masih tegak

dengan bahan lain yang berkualitas memadai atau
setara, misalnya dengan bambu (Gambar 3), kayu,

berdiri dengan hampir tanpa kerusakan walaupun

tali Meguro (PP Band), atau inovasi bahan lainnya

bangunan di sekitarnya rusak berat atau roboh

dengan menggunakan keahlian. lnovasi dalam

adalah bangunan-bangunan yang dibangun oleh

bahan bangunan, sistem struktur, cara sosialisasi,

para mandor: dengan menerapkan pengetahuan

dan metode konstruksi sangat diperlukan· agar

dari hasil sosialisasi BARRATAGA secara khusus

masyarakat. dapat memiliki bangunan yang tahan

(EERI, 2006; EHC, 20C>6; NHK, 2006·; Sarw1di dkk,

gempa namun dengan biaya yang terjangkau oleh

2007; Janaka, ｾＰＶＩＬ＠

mereka.

sebagaimana contoh yang

terlihat pada Gambar 5.

ｾ･ｮｧｩ｡ｴ＠

harga tu angan

｢ｾｪ｡＠

untuk perkuatan

Mengingat cakupan sosialisasi dan penerapan
bangunan yang tahan gempa dan · tanggap

terhadap bencana lainnya memerlukan tenaga

OAFTAR PUSTAKA

dan biaya yang besar, maka untuk mempercepat
proses terse but harus dilakukan melalu i kerjasama
yang baik dari sebanyak mungkin fihak.
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PENUTUP
Konstruksi merupakan suatu sektor ekonomi

(conformity of a set of requirements) baik

kelima dari sembilan sektor ekonomi pembentuk

proses maupun produk konstruksi. Sedangkan

produk domestik bruto (BPS, 2007) dan bahkan

keselamatan konstruksi adalah ketiadaan bahaya

dipertegas dalam Barret (2005) konstruksi adalah

(hazards) baik man-made maupun natural made

suatu meso-economic system. Dalam perspektif

yang membahayakan orang-orang yang bekerja

ini, konstruksi adalah sektor atau industri yang

menyelenggarakan konstruksi, masyarakat umum

menghasilkan jasa atau barang berbentuk wujud

(public) dan properti serta lingkungan. Dengan

fisik bangunan menyatu dengan tanah dimana

demikian, menjamin kualitas konstruksi berarti

bangunan tersebutdibuat. Secara sederhana, maka

sekaligus menjamin

konstruksi dapat dikonsepsikan sebagai pelaku

bekerja (safe for people), keselamatan masyarakat

(people), proses penyelenggaraan (process) dan

(safe for public), keselamatan properti (safe for
property) dan keselamatan lingkungan (safe for
environment).

produk(product)pembentuklingkunganterbangun
(Suraji, 2008). Dalam perspektif ini, konstruksi
memiliki posisi strategis baik sebagai suatu sektor
atau industri yang akan membentuk gross fixed

capital formation melalui investasi bangunan
(property) dan infrastruktur (infrastructure) serta
fasilitas fisik (artefacts) lainnya yang dibutuhkan
bagi

kapitalisasi

selanjutnya
terbangun

pembangunan

maupun

(built

perekonomian

pembentuk

environment)

lingkungan
dari

suatu

ekosistem .

Selanjutnya,

keselamatan

paradigma

orang yang

tersebut

di

atas

ditunjukkan oleh kompilasi berbagai gagasan,
teknologi dan produk karya anak bangsa bagi
upaya

mencapai

konstruksi
Indonesia

kualitas

dalam

dan

bentuk

2009.

Berbaga i

keselamatan

Buku

Konstruksi

gagasan

tentang

pentingnya kualitas dan keselamatan konstruksi
dijelaskan oleh pemikiran tentang pembangunan
kota yang menjamin keselamatan masyarakat

Berdasarkan konsepsi tersebut di atas, maka

dan lingkungan. Prinsip-prinsip penerapan local

visi Konstruksi Indonesia adalah kenyamanan

based resources dalam suatu penyelenggaraan

'lingkungan terbangu n (the finest built environment)

konstruksi melalui teknologi tepat guna, ruang

melalui misi menciptakan nilai tambah secara

t erbuka

hijau,

ber.kelanjutan engan profesionalisme, daya saing

dalam

konsep

dan sinergi (LPJK, 2007: Suraji (eds)). Visi dan misi

melalui sistem "one region, one planning, one

ini dapat dicapai dan dfjalankan hanya jil<a semua

management for competitive products". Secara

lokal

diformulasikan

manajemen

kebersamaan

pemangku kepentingan dan khususnya pelaku

ringkas

konstruksi dari seluruh ranta i pasok konstruksi

kemitraan melibatkan pihak swasta, masyarakat

dari hulu hingga hilir dapat menghadirkan dan

dan pemerintah . Konsep in i sedang direfleksikan

(value)

konsep

budaya

ini

mengedepankan

konsep

sehingga

dan ditransformasikan dalam suatu rekomendasi

konstruksi menjadi bernitai bagi kesejahteraan,

pembangunan perkotaan Yogyakarta. Gagasan

keberadaban

ini

mengintegrasi

setiap
dan

nilai

kedaulatan

suatu

bangsa.

Dalam raAgka mencapai nilai-nilai ini, kualitas dan

juga

diperkuat

keselamatan

dengan

konstruksi

proposisi

sesungguhnya

bahwa
harus

diletakkan pada multifaset dan multidimensi,
baik pap a ranah

individual orang-perorangan

yang tedibat dalam penyelenggaraan konstruksi
manajemen

dan

Keselamatan

organisasi
konstruksi

bukan hanya dikonsepsikan sebagai subyek dari

konstruksi

oleh

proses produksi suatu bangunan (gedung dan

perbaikan

sistem

infrastruktur), tetapi setiap tahapan dari life cycle

penyelenggaraan

asset development. Prinsip ini juga dibuktikan

tidak saja untuk bangunan-bangunan dengan

dengan

teori-teori

kecelakaan

pemerintah
perijinan

dibutuhkan
dan

konstruksi.

bagi

pengawasan

Kebijakan

ini

konstruksi,

perhitungan rekayasa (engineered buildings) tetapi

bukan hanya kecelakaan kerja, dan pengalaman

juga yang nir-rekayas.a (non-engineered buildings) .

empirik kasus penyebab kecelakaan konstruksi .

Bukti empirik menunjukan bahwa keselamatan

Teori

masyarakat yang 'menghuni rumah-rumah semi

dan

bahwa

pengalaman empirik menunjukkan

keselamatan

konstruksi

bukan

hanya

teknis sangat rentan terhadap bencana gempa.

urusan downstream ketika kegiatan pembuatan

Produk

bangunan dilaksanakan, tetapi juga upstream

penduduk yang dibuat dengan prinsip-prinsip dan

sejak awal konsepsi sampai pembongkaran dan

kualitas bangunan tahan gempa menunjukkan

pembuatan kembali. Oleh karena itu, perencanaan

memberi jaminan keselamatan penghuninya dari

konstruksi,

misalnya

rumah-rumah

keselamatan harus sudah dimulai semenjak pra

bahaya gempa. Sebagai upaya menjamin kualitas

konstruksi. Dimensi keselamatan (safe for people,

dan

safe for public, safe for property dan safe for
environment) harus ditunjukkan oleh komitmen

teknologi

lnovasi material

konstruksi,

semua pihak dari seluruh rantai pasok konstruksi.

concrete

perkerasan

Keselamatan

bangunan tahan gempa untuk rumah rakyat

publik

dan

lingkungan

juga

keselamatan

konstruksi,

konstruksi
untuk

pengembangan

menjadi sangat penting.
misalnya precast
jalan,

teknologi

menjadi perhatian penting ketika suatu produk

sederhana,

konstruksi dirancang dan kemudian dioperasikan.

pracetak dan prategang adalah upaya menjamin

penerapan

komponen

konstruksi

Konsep LID (Low Impact Development) dalam

kualitas bangunan agar mampu memberikan

penyelenggaraan

rasa selamat dan kenyamanan bagi pemilik dan

konstruksi

juga

ditawarkan

sebagai upaya menjaga lingkungan agar selamat
dari degradasi akibat kehadiran suatu artefak
bangunan . Teknik pemeliharaan produk konstruksi
yang tepat, misalnya bendungan kecil tipe urugan
tanah,

juga

sangat

penting

diadopsi

dalam

rangka menjamin tidak terjadi kegagalan produk

pemanfaat bangunan tersebut.
Kompilasi

gagasan,

konstruksi

untuk

teknologi
kualitas

dan

dan

produk

keselamatan

konstruksi ini diharapkan menjadi sala

satu

upaya menstimulasi para pihak, baikPemer<inta

konstruksi · (construction's product failure) yang
mengakibatkan

bahaya

bagi

masyarakat dan

lingkungan.
Kualitas

menerus

dan

keselamatan

konstruksi

sudah

berbagai teknologi juga

semestinya menjadi isu utama dalam rancang

konstruksH5erkua Iitas untukmenja min keselamata n

bangun properti dan infrastruktur. Prinsip-prinsip

orang,

perencanaan struktur suatu bangunan tidak saja

ｾ｡ｲｵｳ＠

'

､ｩｳ･ｭｾｵｲｮ｡ｫＬ＠

perlu diapli asikan serta apreasi terhadap produ
masyarakat,

properti

dan

lingkungan.

Selanjutnwa, prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi

j pemicu a

n pemacu kesadaralil semua pihak untuk

oleh alam (natuml made) seperti gempa tetapi

mewuju

an kenyamanan lingkungan terbangun

juga

(the finest built environment) atau hamemayu
ha

memperhatikan bahaya yang dibangkitka
;;;.

oleh

kesalahan

Penerapan

teknologi

menjamin

keselamatan

akibat gempa

manusia

(mpn-made).

membutuhkan

seluruh masyarakat
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Beberapa buku teks telah dihasilkan antara lain

dan ko-promotordi Program DoktorTeknikSipil

Keselamatan Kerja untuk Teknik Bangunan, tahun

Universitas Diponegoro. Disamping mengajar,
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KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PIMPINAN DAN PEGAWAI Dl SEMUA UNIT KERJA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BERSEPAKAT
MENCIPTAKAN DAN MEMELIHARA LINGKUNGAN KERJA YANG SELAMAT DAN SEHAT DENGAN
KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT:

e

MEMASTIKAN SEMUA PERATURAN PERUNDANGANTENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DITEGAKKAN SECARA KONSISTEN OLEH SEMUA PIHAK,

e

MEMASTIKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENJADI NILAI UTAMA PADA SETIAP
PENYELENGGARAAN KEGIATAN,

e

MEMASTIKAN SETIAP ORANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA MASING-MASING, ORANG YANG TERKAIT DAN ORANG YANG BERADA Dl SEKITARNYA,

e

MEMASTIKAN SEMUA POTENSI BAHAYA Dl SETIAP TAHAPAN PEKERJAAN BAlK TERKAIT
DENGAN TEMPAT, ALAT, MAUPUN PROSES KERJA TELAH DIIDENTIFIKASI, DIANALISIS, DAN
DIKENDALIKAN SECARA EFISIEN DAN EFEKTIF GUNA MENCEGAH KECELAKAAN DAN SAKIT
AKIBAT KERJA,

e

MEMASTIKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
GUNA MENGELIMINASI, MENGURANGI DAN MENGHINDARI RESIKO KECELAKAAN DAN SAKIT
AKIBAT KERJA,

e

MEMASTIKAN PENINGKATAN KAPASITAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PARA
PEJABAT DAN PEGAWAI SEHINGGA BERKOMPETENSI MENERAPKAN SMK3 Dl LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM,

e

MEMASTIKAN KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INI DISOSIALISASIKAN DAN
DITERAPKAN OLEH PARA PEJABAT, PEGAWAI DAN MITRA KERJA DEPARTEMEN PEKERJAAN
UMUM.

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA INI AKAN SELALU DIMUTAKHIRKAN SEHINGGA
TETAP RELEVAN.
Jakarta, 12 Februari 2009
MENTER! PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

RUMUSAN HASIL DISKUSI PUBLIK TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI

Setelah ditandatangani kebijakan dan pakta komtimen ini Dep. PU harus
segera menindaklanjuti :
1. Perhatian dari semua dirjen dan eselon 1 lainnnya untuk menyusun
petunjuk petunjuk kerja bagi pelaksana K3 setiap sektor yang ada di
Dep. PU
2. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan terhadap SMK 3 konstruksi
dan kesadaran K3 Konstruksi untuk dilaksanakan oleh senua jajaran
Dep.PU dan mitra kerja
3. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengurangi biaya
biaya yang tidak efektif dalam setiap kegiatan di Dep. PU yang
terintegrasi menyangkut mutu, lingkungan dan K3
4. Melakukan monitoring dan evaluasi keberlangsungan K3 konstruksi di
setiap tahapan kegiatan, perencanaan, perancangan, pelaksanaan,
pengawasan, pemanfaatan, dan pembongkaran.
5. Pihak jamsostek menyediakan dana untuk pelatihan dan pendidikan
bagi pekerja konstruksi terhadap kesadaran K3 Konstruksi.
6. Komitmen dari Dewan Pengurus LPJK sebagai mitra kerja Dep. PU
untuk membina para anggotanya (kontraktor dan konsultan) untuk
menerapkan SMK 3 Konstruksi dalam melaksanakan kegiatan
konstruksi.
7. Budaya K3 dapat dilaksanakan apabila semua pemangku keperitingan
mengetahui dan memahami K3 harus dilaksanakan dalam setiap
kegiatan konstruksi. K3 bukan hanya tanggung jawab dari kontraktor
saja, tetapi semua pihak termasuk pengguna jasa juga bertanggung
jawab.
8. BPKSDM mempunyai alat yang sistematis untuk memonitor peformance
K3 untuk rhengetahui terjadinya kecelakaan dan aspek aspeknya.

