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KATA PENGANTAR

Makalah singkat ini disusun dalam rangka Seminar Intern
rnrektorat Penyelidikan Masalah Bangunan.
Adapun isi dari Makalah ini adalah Penjelasan singkat
dari Konsep Pedoman KonstruksiPerumahan Desa Tahan Angin Puyuh
dan Keterangan singkat mengenai Angin Puyuh dan Metode
Penanggulangan Bahaya Angin Puyuh.
Mudah-mudahan Makalah singkat ini bisa menjadi bahan infonmasi
yang berguna bagi Staf Peneliti DPMB.

Bandung, September 1983
sie Konstruksi Subdit. BBK
Ir. Murdiati Munandar.
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Konsep
PEDOMAN KONSTRUKSI PERUMAHAN DESA TAHAN ANGIN PUYUH.
( TAHAN JUGA TERHAJ)ll.P GEM PJ\ )

1. ORGANISASI PELAKSANA.

1.1 Team Pengarah

1. Direktur PMB
2. Kasubdit di lingkungan DPMB
3. Pimpinan Proyek

1.2 Team Pelaksana:
l. Ir.Mu rdiati Munandar

, Koordinator + anggota.

2. Syafei Amri B.E

, Sekre taris

3. Sakti Prayitno B.Mu.E., Anggota.

4. Ir. Yasman Hadi

, Anggota.

5. Ir. Samsu Tri hadi

, Anggota.

6. Ir.Gundhi Marwati

, Anggota.

7. Tarya Suparman

, Anggota.

8. Ir. Lilyk Winarni

, Anggota.
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Anggota.

2. PENDAHULUAN •

Pada umumnya kondisi pemukiman didesa kurang memenuhi
persyaratan, baik dari segi kwalitas bahan bangunan
ataupun konstruksinya.
Oleh karena itu, banyak rumah-rumah didesa yang rusak
atau runtuh akibat angin puyuh, gempa bumi , dll.
Untuk meningkatkan mutu pembangunan perumahan rakyat
dan pemugaran perumahan desa, selain perlu dibangun
konstruksi tahan gempa, perlu dipertimbangkan pula
konstruksi perumahan desa Tahan Angin Puyuh.
Yang dimaksud adalah type konstruksi tahan angin yang
murah, mudah dilaksanakan dan memenuhi persyaratan
teknis konstruktif.
Dalam buku Pedoman Konstruksi Perumahan Desa Tahan Angin Puyuh, berisi petunjuk praktis pemakaian bahan dan
detail konstruksi.
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3. RUANG LINGKUP.
PEDOMAN KONSTRUKSI PERUMAHAN DESA TAHAN ANGIN PUYUH.
3.1. Buku pedoman -tstJ. hanya memuat persyaratan untuk rumah
yang menggunakan bahan bangunan bata, bambu, kayu, yang
merupakan unsur pokok dalam bangunan tersebut.
Pada umumnya rumah yang menggunakan unsur bahan bangu_nan

tersebut disebut Rumah Bambu ; Rumah Kayu

~

Rumah

setengah tembok ; Rumah Tembok.
3.2. Pedoman

t~b.

hanya berlaku untuk rumah yang menggunakan

bahan bangunan yang memenuhi persyaratan yang tercantum
dalam PUBI ( Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia )
serta

SII

Standar Industri Indonesia ) yang berlaku,

dan teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam buku Pedoman
t~t...

4. ANGIN PUYUH.
4.1. Angin Puyuh adalah gejala alam yang bersifat eksogen,
yang bersumber di Atmosfer.
Pada dasarnya, semua gejala alam mempunyai kecenderungan
terulang pada daerah tertentu saja.
Angin puyuh timbul karena ada selisih tekanan udara yang
terlalu besar ...
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4. 2~ Kecepatan Angi n PuyUh
Kecepatan angi n Puyuh di IndonESia sanpai saat i rri belun
pernah tercatatll-karena kenampuan a lat perek am kecepatan
angi n hanya mencapa i radi us 5 km.
Sebagai pendek atan s err:entara untuk Perencanaan di gunakan
kecepatan angi n pada Skala 10 dari SKALA BEAUFORT yang
s etaraf dengan kecepatan I kekuatan BADAl ( li hat lan pi ran).
Kekuatan Badai ini ditandai dengan terjarnnya kerusakan
bangunan dan pohon-pohon terbongkar.
Kecepatan angin puyuh ditentukan sebesar:

v = 28

m/ I dtk.

4.3. Beban Angi n = Koef.Angi n x Tekanan Ti up.
Beban angin yang bekerja pada bangunan adalah dengan
anggapan adanya tekanan POSITIP (angin tekan) dan
tekanan NEGATIP (angin hisap).
Beban angin ini bekerja tegak lurus pada bidang yang
ditinjau,Koef angin ditentukan dalam buku Peraturan
Pemb~banan

pasal 4.3 dan besarnya Tekanan

Indonesia

Tiup dihitung dengan rumus :
p =

v2
16

Untuk angin puyuh
p

5

mempunyai Tekanan Tiup
50 kg/m 2

=
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4.4. Aliran Angin.
Proses aliran angin yang bekerja pada bangunan adalah
sangat komplek dan sukar diduga, juga sangat tergantung
pada ukuran, bentuk dan letak bangunan.

5. METODE

PE~ANGGULANGAN

BAHAYA ANGIN PUYUH.

( Prinsip perencanaan Tahan angin puyuh ).
5.1. Pelindung alam:
Bangunan

memerl~kan

pelindung alam seperti bukit yang

rendah atau pepohonan, agar supaya kekuatan angin tidak
langsung menyerang bangunan.
Kalau bangunan ditempatkan atau terletak dekat bukit yang
tinggi, maka akan menyebabkan pertambahan beban angin sebesar 50%, yang berasal dari kembalinya sebagian beban
angin yang menerpa bukit.

5.2.Hubungan ikatan antar unsur bangunan harus baik.
Kekuatan bangunan bukan hanya tergantung pada mutu bahan ,
bangunan , tetapi juga tergantung pada sistim ikatan antar ·
unsur.
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Hubungan yang dimaksudkan adalah :
- Penutup atap dengan rangka atap.
- Rangka a tap dengan rangka di ndi ng.
- Rangka dinding dengan dinding dan dengan pondasi.
5.3. Bentuk geometris bangunan
- Kemiringan atap.
_Yang memberikan beban angin yang rendah adalah antara 10° - 30° . Untuk sudut yang lebih besar dati
30°, perlu perkuatan yang lebih baik dan penutup
atap yang sesuai.
- Rambu bangunan.
Yang memberikan beban angin yang rendah harus lebih
kecil dari 50 em.
Untuk rambu bangunan lebih besar dari 50 em, perlu
penguat, penahan atau langit-langit.
- Dinding Parapet.
Berfungsi mengurangi beban angin.
- Bentuk atap.
Yang baik adalah yang dapat menerima beban angin
dari segala arah sama, seperti bentuk atap yang
bulat atau polygon.
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- Ventilasi silang.
Beban angin yang masuk melalui suatu bidang dinding
harus disalurkan pada bidang dinding yang lainnya
yang berhadapan, agar tekanan yang timbul dapat berkurang.

6·. UNTUK TAHAN TERHADAP GEMPA.

1. Bentuk denah bangunan simetris dan sederhana.
2. Penempatan dinding-dinding penyekat dan lubang pintu

terhadap
jendela diusahakan sedapat mungkin simetris
I
sumbu-sumbu denah bangunan.
3. Dst.

----tf4-----

.... g_

&

LAMPI RAN
DAFTAR SKALA BEAUFORT
11

Bilangan

11

Persamaan kecepatan angin
pada:ketinggian standar10 m diatas tanah datar yang terbuka.

Uraian

Knots

Spesifikasi untuk -·
menaksir kecepatan
angin diatas daratan.

t-leter /det Km/jarr Mil/
jam
0 - 0,2

1

1

Calm.asap naik vertikal

1 - 3

0,3-1,5

1- 5

1- 3

Arah angin dapat dili hat dari condongnya a sap,tetapi belum dapat
ditentukan dengan Wind
Vane

2

Sight breeze 4 - 6

1, 6-3, 3

6-11

14-

Angin terasa pa~a muka,
daun2 bergonjang,biasanya yang mulai dapat di
gerakkan oleh angin.

j

Gentle bre!
ze.

7- 10

3,4-5,4

12-19

8- 12

Daun dan ranting2 kecil
bergerak,tetapi angin
dapat mengibarkan bend~
ra ringan.

4

Moderate
breeze

-

11-16

3,5-7,9

20-28

13-18

Debu dan kertas2 beterba
ngan, ,cabang2 kecil bergerak.

Freez bree-

17-21

8,0-10,7 29-38

19-24

Pohon2 kecil berdaun,be~
ayun,terjadi puncak gelo~
bang kecil pada permukaan
air.

1

0

Teduh

1

Light air

5

7

ze.

6

Strong bree
ze.

22-27

10,8-13,E 39-49 )5-31

Cabang2 besar bergerak,te~
dengar desingan kawat2 til
pan atau yang lain;sukarmemakai payung.

7

Ne;ar gale

28-33

13,9-17,

50-61 32-38

Seluruh pohon2 bergerak,
terasa susah berjalan melawan angin.

8

Gale

34-40

17,2-20,

62-74 39-46

Cabang2 patah dan lepas
dari pohon,biasanya men5J_
halangi gerak maju.

9

SLrong gale

41-47

20,8-24,4 75-88 47-54

10

strorn(!Jadai) 48-55 24,5-20,1 ~9-102 55-63

11

Violent
strom

12

Hurricane

-

Kerusakan2 ringan atas ba~
ngunan2(atap beterbangan).
Pohon2 terbongkar,terjadi
kerusakan bangunan.

55-63 28,5-32,6 103-)17 64-72 Kerusakan2 meluas.

64 dan 32,7 dan 118 dan 73 dan
lebih lebih.
lebih.
lebih.
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