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P E N G A N T A R.
Gempa yang merupakan suatu fenomena alam sampai saat kini belum bisa
d~ramalkan secara ilmiah, namun dia akan selalu ada bersama kita.
" Kepintaran " manusia belum kuasa untuk membendung terjadinya peristiwa alam ini. Oleh karena gempa setiap saat akan muncul ditengah
tengah masyarakat, maka seyogyanyalah kita memasyarakatka n pengetahu
an-pengetahuan yang ada sangkut pautnya dengan hal ikhwal gempa.
Hal ini dapat menyangkut tentang sebab musabab gempa, tindakan-tindakan yang perlu diaakukan kalau gempa lagi bercanda,
dan apa-apa
yang bisa kita perbuat sebelum gempa berlagak. Yang terakhir ini khu
susnya menyangkut tentang perencanaan bangunan-bangu nan maupun lingkungan kita.
Bahan-bahan untuk menyusun tulisan ini didapat dari antara lain buku
buku karangan Ir.Teddy Boen, Dasar-dasar Perencanaan Bangunan Tahan
Mr.Hideyo Totani salah seorang team ahli Perumahan Jepang ,
Pedoman Teknik Konstruksi Tahan Gempa;
Ir. Wiratman Wangsadinata,
Perencanaan Bang~nan Tahan Gempa; BIC Bali, Linuh Ring Bali dan Bina
Desa serta hasil-hasil pengamatan terhaqap akibat-akibat Gempa Bumi
Gempa;

pada tanggal 14 Juli 1976 dan 19 Agustus 1977.
Mudah-mudahan dengan uraian selanjutnya dapat membantu

~asyarakat rna
upun pemerintah dalam memperkecil malapetaka yang dapat terjadi akiB u m i.
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I. GEMPA

ITU

APA

?

1. Sebab musabab dan macam gempa.
berg~

Gempa Bumi adalah suatu gejala physik yang ditandai dengan
tarnya bumi dengan berbagai.intensitas atau kekuatannya.
Menurut Richter getaran-getaran bumi dapat disebabkan oleh

bebe

rapa hal antara lain : lalu lintas, getaran mesin, badai, percobaan-percobaan peledakan, tanah longsor, meletusnya gunung
api dan goncangan tektonik.

Getaran-getaran itu terjadi

ber
karena

ada enersi atau tenaga yang lepas dengan sekonyong-konyong.
Enersi-enersi tersebut dapat berbentuk enersi potential gravitasi, enersi kinetik, enersi kimia atau enersi elastic strain.
Dari semua enersi-enersi tersebut hanya enersi elastic strain sa
ja yang dapat menyebabkan gempa bumi yang kuat yang membahayakan
bangunan-bangunan yang dibuat manusia. Dan gempa bumi yang

dise

babkan karena terlepasnya anersi elastic strain itu disebut

gem

pa tektonik.
Melihat dari sumber terjadinya gempa dapat diakibatkan oleh

gay~

gaya akibat aktifitas-aktifitas geologis dan gaya-gaya exogeen yakni yang berasal dari luar bumi.
a. Getaran-getaran akibat gaya exogeen dapat dibedakan ;
alam
- buatan

(jatuhnya meteor, runtuhnya bukit dan lain-lain).
(percobaan-percobaan peledakan, getaran-getaran

me

sin, runtuhnya tambang dan lain-lain).
b. Getaran-getaran akibat gaya-gaya endogeen ;
1. Gempa vulkanis

akibat aktifitas gunung berapi.

2. Gempa tektonik

akibat aktifitas-aktifitas kulit bumi
yang menyebabkan timbulnya tegangan-tegangan.

2. Gempa Tektonik •....•...

- 2 2. Ggpa Tektonik.

Perkataan tektonik beraaal dari babasa Yunani tekton yang berar

t1 pembangunan. l<ata tereeJl!Ut aeolah-olah menunjukkan be.hwa g•
pa-gempa tektonik terjadi oleb _~!a-geya geology yang 'HIIIbang\.m
gunung-gunUIIg.

Apa yang terjadi kalau ada gempa tektonik ?
11

Elastic Rebound

11

Menurut

theori

yang dikemukakan oleh Prof.H.F.Reid

secara

aederhana dapat dijelaskan aebqei berikut,
Didalam kulit bum! aenantiaaa ada alctifitaa-aktifitas

geologia
yang mengakibatkan terlcumpulnya clan terkekangnya tegangan. Tega
ngan tersebut telal:a n~i'ldan beaa!'ft]fa aeh.lngga melalllpaui kelcu
atan kulit bum!, maka kulit bum! akan hancur didaerah lemah yang
diaebut patahan (fault). Kulit bum! yang bancur tersebut
akan
malepaskan sebagian atau seluruh tegangan untuk k.albali kedalam
keadaan semula yang bebd te&aftiPUl \do~ t:eneapal lceseimbanganyang baru. Lepasnya tegangan tereebut alc:an memancarkan
gelOJDbang aei11111ic (g11111pa bum!) keaegala arab,

DIAGRAM MEKANISME YANG TERJADI PADA GEMPA TEKTONIK MENURUT TEORI
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Disamping theori Elastic Rebound, pada th. 1973, C:.H.Scholz dan
A.Nus mengemukakan gagasan " Dilatancy Water Diffusion "

meka-

nismenya dapat dijelaskan sebagai berikut
Pada waktu terjadi tegangan-tegangan yang kuat dalam batu
an yang keras (karang pada kulit bumi) daya hantar listrik berkurang dan penjalaran gelombang gempa bumi agak

dipe~lambat.

Ke

dua hal tersehut disebabkan karena timbulnya celah-celah/retakretak yang sangat halus pada batuan karang akir-T dari tegangan
yang sangat

besar. Hal ini disebut sebagai

p,ej ala

"

dilatan-

cy "·
Pada waktu terjadi celah-celah, kekuatan batuan bertambah

dan

dapat menahan kehancuran; Pada waktu ini penjalaran gelombang gempa

8

gaJ<: menurun karena celah-celah tersebut.

Sementara

itu

air tanah akan mulai meresap kecelah-celah/retak-retak tersebut
maka kecepatan penjalaran akan mulai normal.
Disamping itu airpun memberikan akibat lain, karena

melemahkan

batuan sampai batuan-batuan tersebut sekonyong-konyong

han cur

dan terjadilah gempa bumi.
3. Gempa Tektonik dan Gunung Berapi.
Kita biasanya menghubungkan terjadinya gernpa bumi
tusnya suatu gunung berapi.
duanya.

dengan mele-

Di Indonesia kita mempunyai kedua-

Balk gempa tektonik maupun gempa karena aktifitas

nung api atau gempa vulkanis.

gu-

Gempa vulkanis ini dapat terjadi

sebelum, pada saat maupun sesudah letusan.
Gempa .•••...••.••.
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Gempa vukanis biasanya hanya bersifat lokal dengan getaran
yang lemah karena sebagian besar enersi yang dilepaskan dalam
bentuk suara ledakan ke alam terbuka.
Ditinjau dari segi geology, maka gempa tektohik dan gunung api adalah hasil struktur geology yang berbeda. Hubungan kedu~
nya hanyalah bahwa umumnya gempa tektonik terjadi didaerah
yang kaya akan pegunungan, tapi yang jelas keduanya bukan
rupakan hubungan sebab akibat.
4.

me

Gelombang-gelombang gempa bumi.
Kehancuran yang sekonyong-konyong yang terjadi pada fokus sua
dan
tu gempa akan menjalarkan getaran-getaran kesegala arah
jurusan dalam bentuk ge~ombang, mula-mula sebagai getaran har
monis sederhana, tapi dengan kecepatan yang berbeda-beda dan
ditandai dengan percepatan-percepatan yang relative besar.
Tapi karena bumi tidak homogeen maka getaran-getaran harmonia
sederhana itu dalam perjalanannya mencapai permukaan bumi akan mengalami berbagai perubahan akibat adanya peredaman, p~
tulan, pembiasaan, baik pada batas-batas lapisan maupun perm~
kaan kulit bumi. Dengan demikian gelombang-gelombang akan secara cepat menjadi tak beraturan, rumit serta sulit diramal kan. Gelombang-gelombang ini dapat dibedakan antara gelombang
badan terdiri dari gelombang primair yang menjalar secara lo
ngitudinal dan gelombang secundair yang menjalar transversal.
Dan gelombang permukaan yang dapat terdiri dari gelombang Re
leigh yang menjalar secara longitudinal dan transversal
dang gelombang love Q. yang menjalar secara transversal

sayang

bergetar dibidang permukaan.
5.

Pengukuran gempa.
Ada dua cara pengukuran kekuatan gempa yaitu

Ma g n i

t

u d e.

Local intensity (intensitas lokal)
Magnitude adalah suatu ukuran besarnya enersi yang dilepaskan
oleh fokus atau hypocemtrum.
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Henurut Ir. Teddy Boen dal.am bulcunya
DASAR_DASAR PERENCAHAAH BANGUNAN TAHAH GEMPA.

Magnitude ini dapat ditentukan berdaaarkan
M. •

l'II1IIWI

Log.A - Log.Ao

M. adalah magnitude, A ada1ah amplitude aaximum sedang Log.Ao
adalah korelcsi jarak epicentre ke stuion pencatat.
Sedanglcan hubWlgan antara strain eneriY (E) yang dilepas
dan
magnitude (M) pada suatu gempa dinyatakan dengan I'UIII\18
Log,E • 11,4 + 1,5 M.
Ada bebrapa skala magnitua1 tapi yang biasa dipakai dan diakui
sebagai skala internasiona1 ia1ah slcala magnitude dari Richt•'".•
ukuran kebesaran gempa seperti dinyatakan o1eh slca1a Richter hanya berguna bagi para ahli seismo1ogi, tetapi tidal< 1angsWlg
menyangkut kepentingan para insinyur yang ingin mengetahui sifat-sifat gempa yang 1angsWlg mempengaruhi lconstrulcsi.
Sedang yang langsung mempengaruhi konstruksi adalah Intensitas
lokal dar! gempa, yaitu besar kecilnya getara• permukaan dit~
pat konstruksi.
TempaT konstruksi ini dapat berada ratusan ~ dar! epicentrumgempa yang dahsyat, tetapi dapat pula berada sangat berdekatan
dengan epicentre dari gempa yang ringan, yang keduanya
dapat
memberikan pengaruh yang sama terhadap konstruksi itu.
Disamping itu jarak fokus akan mempengaruhi intensitas pada •picentrenya.
Demikian kita mengenal skala-skala intensitas dari Rossi Fore1,
dari Omeri-Siebery, dan Cancani, dari Medvedev dan lain-lain ,
tapi dewasa ini telah diterima sebagai skala intensitas stan dar adalah Modified Mercalli intensity scale, yang dinyatakandengan singkatan ~.M.
6 • Pembagian ••••••••.•••••
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6. Pembagian Geografis j alur gempa.
a. Jalur gempa bum! Circumpasific
Melintasi Chili - Equador - Amerika Tengah - Mexico - Califor
nia - British Columbia - Alaska - Aleutian Island - KamachkaJepang - Taiwan - Philipina - Indonesia (Sulawesi Utara),
Irian - Melanesia - Polinesia - New Zealand.
b. Jalur gempa bum! Trans Asiatic.
Melintasi : Azores - Mediterania dan Alpinestruetures (Maroco,
Portugal, Italia, Balkan, Rumania) - Asia kecil - Caucasus
Iraq - Iran - Afganistan - Himalaya - Burma - Indonesia ( Bukit Barisan, lepas pantai selatan P.Jawa, Bali, Nusa Tenggara,
Maluku).
c. Jalur gempa bumi Mid - Atlantic Oceanic.
Melintasi : Spitzbergen, Iceland, Atlantic Selatan.
Dari uraian tentang jalur-jalur diatas jelas Indonesia disamping
merupakan lintasan-lintasan jalur gempa didunia juga dekat dengan
pertemuan antara dua jalur di Philipina Selatan.
l<hususnya untuk Bali disamping dilintasi jalur Trans Asiatic,
ga termasuk daerah gempa III (yang paling iahsyat).
7.

j~

T r ad i s i.
Dongeng-dongeng dan h)kayat-hikayat tradisional juga banyak yang
(
menyinggung tentang gempa ini seperti misalnya bahwa bumi itu d~
topang oleh 2 ekor naga yang setiap saat dapat bergerak dan men~
getarkan bum!, demikian juga dengan hikayat
tradisiondl
yang
mengandaikan bum! itu tidak ubahnya statu Bedawang (semacam kur!_
kura berjari lima) yang dibelit oleh 2 ekor naga yang setiap saat
dapat bergerak-gerak dan menimbulkan goncangan-goncangan.
Dar! data yang sempat

di~npulkan,

Indonesia telah sering mengal
lam! gempa-gempa hebat yang tercatat sejak th.l883 di Selat Sun
da, th.l913 di Sanger, th.l~21 di Krui, th.l924 di Wobo (Jaw& Te
ngah), th •.l926 di Sumatra Barat, th,l931 Di Maluku Selatan,
th
1933 sumatra Selatan, th.l976 Irian Jaya dan untuk llali th. 1917
dengan korban sekitar + 1.500 orang dan th.l976 sekitar 552 o6aag.
Dan ••••• , •••••••••••

- 7 -

Dim teNkhir 11 Ap8tua 1177 yang IIU'II8aJc)can

s.ban, Lcllbok,

dan Jall.

Dari catatan yang pemah dilakuk&D pada th.l9311, tercatat

g~

pa aebanyak ..90 kall di aeluruh In4ooeaia. Xalau dirata-ratakan berazoti 1 hari dari 1 1/.. Jcall gempa.
Nyatalah bqJ. ki ta hahva gempa aama eekall huJum haraDI yang
huwu, dan yang sevalctu-valctu akan tetap terjadi dan muncul d.!_

antara kita.
l<ita tidak

lllllllpU

1118MrllJlli untulc melenyapkalmya tapi lcita

he!:

daya upaya \Dltulc dapat menghasillcan uaaha-uaaha yang dapat Ill!.
ngiiiii&Dkan materi maupun }'iva apahila sevalctu-valctu m\Dlcul
pa.
8.

Macam lcerugian yang diakihatlcan oleh gempa.
-

~ian

karena pecahnya tanah.

- Kerugian lcarena pergerakan tanah.
- Kerugian karena timbulDya lcehakaran.
- Kerugian lcarena terjadinya ge10111bang laut.

g~
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II. AKIBAT-AKIBAT GEMPA BUMI.
Getaran-getaran gempa dapat mengakibatkan berbagai kerigman-kerug!
an ~aik langsung maupun tak langsung.
1. Akibat goncangan/getaran gempa.
2. Akibat pecahnya tanah.
3. Akibat gelombang gempa laut (tsunami).
Ad. 1. Akibat goncangan/getaran gempa.
- Gempa dapat menggoncangkan bangunankesegala arab dalam berbagai kekuat
an. Karena itu setiap bangunan tidak
saja harua kuat berdiri untuk memikul bebannya sendiri, tetapi harus ~
kuat pula menahan dorongan-doronganmendatar.
- Bila tidak tahan menahan dorongan
mendatar atau goncangan vertical,te~
tu roboh.
- Bila bangunan terlalu rapat ( padat),
robohnya sebuah bangunan dapat merobohkan bangunan yang lainnya. Disamping itu tidak ada lagi tempat
kosong untuk mengamankan diri kecualikejalan.
- Robohnya bangunan terlalu cepat, ka
rena konstruksi yang tidak memenuhiaturan, tidak member! peluang
untuk menyelamatkan penghuni.

waktu

Kebakaran dapat menyuaul, apabila !.
pi dapur, lampu minyak dan aliran
listrik tidak segera dikuasai
pada
bangunan-bangunan yang runtuh.
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- Tembok itu ibarat baju. Gempa yang lc!!_
at mungkin saj a merobohkan tembok, t!_
pi bangunan hendaknya tetap berdi~i kokoh melindungi penghuni, seperti K!.
banyakan bangunan tradisional Bali.
Ad. 2. Akibat pecahnya tanah.
Disamping goncangan, gempa juga dapat mengakibatkan pecah nya kulit bum!.
Pecahnya tanah dapat mengaldbatkan putusnya pondasi, pecah
dan nail< turunnya lantai dan akan mempengaruhi konstruksi badan bangunan.
Ad. 3, Ak!bat gelombang gempa laut (tsunami).
Banyak gempa bumi yang terjadi dibawah laut dan suatu gone~
ngan yang kuat serta dangkal dapat menyebabkan suatu gelombang laut at au tsunami. Kadang-kadang gemp.a bum! yang kuat
d!darat juga dapat mengakibatkan tsunami.
Tsunami adalah bahasa Jepang untuk gelombang gempa laut.
Tsunami menJahr ketempat-tempa t yang jauh serta dapat men!!!!_
bulkan kerusakan-keru sakan didaerah-daera h yang tidak tah~
menahu tentang gempa yang menyebabkan tsunami tersebut.
Ditengah-tenga h laut tau nami tidal< begitu terasa, meskipun
menimbulkan gelombang yang puluhan meter tingginya karena
panjang gelombaqsnyapun besar.
in! lebih cepat pada laut-laut

rr a, (aul s urul
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III. BAGAIMANA SIKAP DAN TINDAKAN KITA BILA GEMPA BERCANDA ?
Secara umum tindalcan-tincn.kan kita alcan berkisar kearah pengamanpengamanan jiwa dan benda-benda.
Untuk pengamanan jiwa ini kita harus bisa bersukap tenang tapi s.!_
gap jangan sampai kita menjadi celalca karena kita panik.
Pengamanan-benda-benda dapat maliputi pangamanan terhadap perala!
an-peralatan yang dapat mengakibatkan bertambahnya musibah ;
se
parti kompor-kompor yang sedang menyala, setrika, lampu-lampu mi
nyak dan aliran listrik.
1. Bila gempa sianghari.

Aktifitas siang hari dirumah-rumah berkisar antara lain
- Memasak, mensetrika, anak-anak/bayi tidur, aliran listrik
terpasang dan lainsebagainya.
Gempa tektonik yang timbul biasanya terdiri dari 3 fase, yaitu
~etaran-getaran primeir, sekunder dan susulan,
1.

Getaran primeir sebagai gelombang badan dengan rambatan longitudinal terasa paling awal dan biasanya belum begitu ku
at.

b. Dengan pertanda primeir ini kita secara tenang dan sigap b.!_
rusaha mengamankan anak-anak yang sedang tidur, membunuh ko!!!_
por-kompor, mematikan skring listrik dan mengamankan (dibawa keluar) s~trika arang.
c. Carllah tempat yang aman dari kemungkinan-kemungkinan kejatuhan bangunan maupun tembok-tembok.
untuk
Tunggulah diluar sampai kurang lebih 10 - 15 manit
menjaga kemungkinan adanya getaran sekunder dan getaran-getaran sus ulan.
2, Bila gempa malam hari (pada jam-jam tidur).
Begitu terj adi getaran yang primeir ( pertama kali).
a. Selamatkan/amankan anak-anak dan bayi.
b. Keluarkan
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b. Keluarkan lampu-lampu minyak tanah, kemudian dibunuh.
c. Matikan skring listrik kalau anggota keluarga sudah keluar
rumah semua dari luar (skring biasanya disebelah luar atau
dekat dengan pintu keluar).
d. Lakukanlah selanjutnya seperti pada no. lc diatas.
B. Bila kita sedang berkendaraan.
Kalau kita berkendaraan sedang berada diantara

bangunan-bang~

nan yang kemungkinan dapat runtuh, sebaiknya kita cari tempat
terbuka yang aman dulu, baru kemudian berhenti dan tak usah turun dari mobil, mesin dimatikan dan pasanglah rem tangan

~

tau voersneling.
4. Bila kita berada dipantai.
Untuk pengamanan kita lakukan seperti pada no.l, dan no.2, d!
atas dan untuk berlindung berusahalah menjauh dari pantai karena gempa yang berpusat (hypocentrumnya) dibawah laut maupun
didarat sama-sama dapat menimbulkan tsunami atau gelombang la
ut.

Akan terjadinya gelombang laut ini biasanya ditandai

ngan surutnya air laut secara berlebihan.

de
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IV. APA USAHA KITA SEBELUM GEMPA BERLAGAK

?

Dengan menyadari aJdbat-alcibat gempa terha.dap berbagai konatrukai
bangunan, bagaimana kita memperaiapkan bangunan-bangunan kita

••!:.

ta apa usaha-usaha preventif kita terhadap bangunan-bangunan yaug
terlanjur tiiak memenuhi aturan/perayaratan bangunan tahan gempa.
A. Mempersiapkan rencana,
Dalam membangun kita tidak dapat lepas dari segi-segi perencanaan dan pelaksanaan.
Rencana itu sendiri dapat menyangkut

p~rencanaan

arsitektur ba

ngunan itu sendiri dan tata lingkungannya.
dengan

Disamping perencanaan arsitekturnya dalam hubungannya

gempa bumi perencanaan konstruksi memegang peranan yang sangat
penting. Bentuk suatu rencana tahan gempa pada dasarnya harussederhana. Kita harus mengusahakan sebanyak mungkin adanya
keaaruan, keseragaman dan simetri.
- Kesatuan

Struktur bangunan harus diikat satijsama lain da
lam segala arab sedemikian sehingga

bangunan-

tersebut akan bekerja sebagai satu kesatuan
suai dengan anggapan yang diambil dalam

se

perenc~

naannya.
- Keseragaman: Bagian-bagian struktur bangunan harus diasaha kan sebanyak mungkin sama, antara lain ;

ukura~

ukuran sejenis, bentang-bentang, tinggi langitlangit, bukaan-·bukaan pintu dan jendela

dalam

tembok dan lain-lain.
- Simetri

Bagian-bagian struktur bangunan harus diusaha kan seimbang ·terhadap sumbu-sumbu utama bangunan. Jadi diusahakan simetri dalam denah,

massa

dan kekakuan.
Kenyataan kita jarang sekali dapat memenuhi ketiga persyaratan
diatas dengan sempurna, namun demikian kita harus selalu berusaha mendekati persyaratan tersebut.
1. Perencani!!

.-....... .
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1. Perencanaa n Denah Bangunan.
Denah bangunan harus sederhana dan teratur baik.
Sebaiknya
berbentuk bujur sangkar, segi empat panjang, atau yang simetris lainnya seperti bulat dan segi banyak.
Denah-dena h dengan bentuk huruf T, L, U, sedapat mungkin dihindari, mengingat hal-hal sebagai berikut
Kalau gelombang- gelombang gempa menggetark an bumi, maka sayap suatu bangunan dengan denah huruf L yang tegak lurus pada arab gerakan bumi, akan menderita pelenturan yang
lebih besar dari sayap bangunan yang ~ejajar llengan ar·ah u.rakan bumi. Waktu getar yang tidak sama antara sayap yang te
gak lurus dan sejajar arah gerakan akan mengakiba tkan timbul
nya gaya-gaya torsi yang akan merusak sambungan kedua sayap
tersebut.
Walaupun demikian bukan berarti kita tidak dapat merencanak an
bangunan semacam itu ( L, U, T dan lain-lain ).
Hal ini dapat saja dilakukan untuk batas-bata s tertentu
dL
ngan memperhitu ngkan akibat torsi tersebut, tetapi perhitungan eemacam itu sangat rumit dan memerlukan seorang
akhli
yang berpengala man.

+-- a -+-- a-+-- a---.+~~~;;Cft===f'r~

===*_ _J

I~

-t
T
C!

B a i k

- As-as konstruks i teratur.
- Bentuk denah sederhana.
- Modul teratur.

J e 1 e k.

I

t1

'b
I
I

+-

- As konstruks i tidak tertur,
- Denah terlalu rumit.
- Modul tidak teratur.
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Untuk aengatasi masalah yang demikian itu yang terbaik .adalah
memisahkan bagian-bagian sayap bangunan tersebut secara kon struksi dan membuat sambungan-sambungan istimewa agar pada
waktu gempa, masing-masing sayap dapat bergetar menurut waktu
getarnya masing-masing dan pergeseran-pergeseran yang timbul
walaupun akan merusakkan sambungan tapi akan dengan mudah da
pat dibuat lagi, sedangkan konstruksi pokok dari sayap itu
akan terhindar. Sambungan-sambungan istimewa itu diusahakan dapat menerima pergeseran sampai

2. M a s s a

B

T

20 Cm.

a n g u n a n.

Pembagian massa suatu bangunan hendaknya dibuat seseragam mun~
adanyakin, dalam arti kata menghindarkan sebanyak mungkin
bermacam-macam massa yang berbeda pada suatu bangunan sebagai
satu kesatuan.
Misal
Massa bangunan A,B, dan C yang
berbeda-beda akan bergetar
ngan waktu getar yang

de

berbeda

beda juga.
Akibatnya ialah akan terjadi kerusakan akibat

tumbukan pa-

da sambungan-sambungan antaramassa yang berbeda-beda tersebut.
Kalau terjadi perencanaan sepertiini maka cara penanggulangan
konstruksinya adalah sebagai berikut
maasa
a. Membuat sambungan yang sedemikian kuatnya, sehingga
A, B, C, dipaksa untuk bergetar sebagai satu kesatuan.
b. Memisahkan sama sekali A, B, dan C secara konstruksi sehin~
ga masing-masing akan dapat bergetar bebas bila terjadi ge~
pa.
Cara ••••••••••••.

-

]_S

-

Cara (a} sangat sulit dilaksanakan terkecuali untuk bang~
an-bangunan yang kecil. Sedangkan cara (b) sangat mudah dilaksanakan

~an

jaminan keselamatannya lebih pasti.
Sambungan lhusus untuk menghubungkan massa yang dipisahkansecara konstruksi seperti pada cara (b) di Amerika disebut

11

Crumple Section

11

dan dibuat dari bahan-bahan yang mudah

hancur.
3. Perencanaan Bukaan-bukaan ( lubang-lubang}.
Bukaan-bukaan disini dimaksud adalah pelubangan-pelubang an
dinding konstruksi untuk penempatan-penempa tan pintu, jendela,
lubang angin dan lain-lain.
Untuk bangunan dengan dinding yang konstruktif (dinding memikul beban} cara pengaturan dan besaran lubaag-lubang ini
sa
ngat besar pengaruhnya.
Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelubangan ini
a. Letak pembukaan harus.cul(up jauh dari sudut-sudut.
b. Bukaan diatur seimbang, bahkan kalau mungkin simetris.
c. Bukaan-bukaan yang besar harus dibantu dengan konstruksi konstruksi khusus.
Simitri menghendaki letak titik berat massa sedekat
dengan pusat kekakuan.

mungkin-

Dapat disimpulkan bahwa bentuk suatu rencana tahan gempa
ha ·
rus sederhana, balk denah, pembagian m~~~~ bangunan dan keka~ bagian-bagian bangunan.
B. Mempersiapkan Konstruksi Tahan Gempa.
Bangunan tapat dibedakan dalam tiga bagian pokok yakni bagian-~
gian kaki (termasuk pondasi dan lantai), bagian padan ( termasuk
kerangka badan dan dinding), dan bagian kepala (konttruksi kap).
Ketiga bagian ini haruslah merupakan suatu kesatuan dan saling ~
bekerja sama dengan balk. Pada saat terjadi gempa, bumi yang men
jadi tempat berpijaknya bangunan bergetar.
Jelas
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Jelas

get•ran~getaran

ini baik horizontal maupun

~rtikal

akan

diteruskan oleh pondasi ke bagian-bagian lain dari bangunan.

De

ngan demikian masing-masing bagian maupun hubungan-hubungan ant~
ra bagian bangunan harus cukup kokoh untuk men~n gaya-gaya.
1. Tinjauan keadaan tanah.
Keadaan subsoil atau tanah tempat berpijaknya pondasi sangat
mempengal'Uhi dalam menentukan konstruksi pondasi ( substructure) maupun konstruksi badan (superstructure) dari bangunan.
Keadaan tanah ini dapat dibedakan menurut kekuatannya yaknitanah lnnak dan tanah keras.
Menurut penyelidikan yang pernab dil~ukan diluar negeri, kb~
susnya di U.S.A. dan Jepang, pada umumnya dapat dikatakan ba!!_
wa ma.kin lunak keadaan tanab makin banyak kerusakan yang

te!:_

jadi untuk bangunan dengan waktu getar panjang, dan makln baik atau keras keadaan tanab makin besar karusakan

bangunan-~

nguaan dengan waktu getar pendek.
Pada waktu gempa antara bangunan dan tanah, terjadi Quasireso
~·

Itulah sebabnya mengapa bangunan-bangunan rendan!kecil
meskj.pun kelihatan lemah, karena berdiri ditanah yang lunak kadang-kadang tidak mengalami kerusakan sama sekali pada wa~
tu terjadi gempa bumi. Kadang-kadang gempa sampai memecahkantanah bawah (subsoil).
a, Bangunan yang langsung berdiri pada tanah yang sifatnya keras kalau hancur sifat kehancurannya total.

b. Bangunan yang berdiri

dia-

tas tanah yang lunak, secaP
ra kwantitatip lebih banyak
yang roboh, tapi sifat kehancurannya adalah setenga!!_
nya.

- 17 2. Konatrukal kaJd. l?llyuD!! (poodaai atau substructure).
a.

P8DU'U811D

pya-pY!•

Gaya-gaya hol'hloatal YIIDI dltmbullcan oleb lemp& b..U. dapat
meau•u biiDgunan dalalll arab IHDdatu daD b!rputar.
PertJmblm&an utama dalam IIIU'e»CaDakan pondaa! ialah mencegah keclua pergerekan-pergeralcan tenaebut atau aetldaJc-ti~
nya IIIUibatul serakan-geral<an hingga IN&tu beaaren yang dapat

dipU't~~DgUDg jawabk~m. ~

bum! hallya menimbulkan g.!

raJc~m-geNJcan d!tanah, yang

pU-t... kena ialah pondaal auatu ballgunaD. Gaya-gaya pada pcmdu.l tuaebut ael.aujutnya ai<

Jean d!tC'\lBkan ~elaplaan ataa dar! bangunan, dan aebagal dz
nam!c reaponae.bangunan tU'IIebut timbullah gaya-saya geau

dilapiaan-lapiaan ataa itu.
b. Tugas dan persya!'lltiiD pcmdaai.
Pondaai banguDan bertugas untuk meneruakan dan membagi gaya
gaya pada daaer bangunan kelapiaan ataa melalui unaur penahan vertlkal aepertl kolom, shear wall dan lain-lain.

Setiap unaur penahan vertikal tersebut mendapat dan menerus
kan · suatu beaaran gaya dari daaar bangunan kelapiaan
atas
seauai dengan kakakuan maaing-masing unsur. Balk tidaJcnya
penaruaan gaya-gaya itu tergantung pada pcmdaai
bangunantersebut, apakah dapat membagi secara merata. Untuk itu po!!.
dasi harus merupakan satu kesatuan sehingga akan dapat men.!
ruakan gaya-gaya horizontal tanpa mengalami perubahan bentuk
yang berarti.
Kesatuan in! dapat dicapai dengan jalan.
- Membuat pondaai yang ·menerus, balk pasangan maupun

beton

/beton bertulang.
- Kalau menggunalcan pondasl setempat atau ,!ndlvidual/spread
footing, maka aatu sama lain harus dllkat aecara kaku dengan balok-balok pengikat pondasl (tlebeam).
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Dapat jua:a peqikat W

berupa lantai betcm yang bekerja secara

integral den&an footiD&-fOotin& tersebut · dan tulangan-tul.anganlantai ·baru dijankar 1ce footiD&.
Pcmdaai yana ~- tiana pancaq untulc tanah-tanah

yang

sangat lembek, rawa-rawa cUl,; anuapan-aJl&lapan yang dlpakai

-

bahwa. gaya-aa.ya da:te pad& ti&ng pondaai, tarja4inya oleb perge
rakan tanah, •edan&)cm inertia baJl&unan IID&ban p&I'Ierakan ter-

sebut.
Pad& paqahallan a•ra-&•:ra hadl dari dyu!ic response bangunan ke pcmcSUi, 4iaJl&l&p J:lahwa gaya-gaya horiacmtal pad&

super

structure biuanya diterulcan ke tanah oleb aeseran tiang

dan

ketab&Dannya terbadap lantur (bencU.na resistance).

e.

KonatruJcd Pondaai.
Pada tanah yang keraa bangunan sendlri barua tahan terbadap g~
pa aedanl pad& tanab yang lunak bangunan dapat turun aecara tid&k merata. Pondaai barus sed&pat JIIUDI]cln aampai pad& tanah keras, kalau tanab keraanya tid&k terlalu d&lam.

r

pondasi

-.r-·

- Tanah keras cukup kuat tidak usah dipergunakan puir dan atau
batu kosongan dibawa.b pondasi.

,.. Tanah lunak cukup dalam dibawah
pondasi barus diperkuat dengan
pasangan batu kosong.
- Tanab San&at iunak dan cukup ~
lam, dipergunakan Hang pondasi :

J<alau mulca i!lr tanah cukup ting
gi, aebingga tiang pondasi

ma-

auk kedalam ketinggian air

ta-

nab, untuk tiang dapat diguna kan kayu.
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3. KopcrtnJ1csi Badan (Superstructure)
Konstrukai Badan ini_~pat

di~daJcan

menurut fuogai dan aiatim

peabebanannya adalah
a. Konstrukai DiDdiDg M•ilcul. ( tanpa_,, )ce~~Jca) •
Behan atap l.allgaung didulamg I. dipilcul oleb dinding melalui
)?alok talbok ~ Ka~u- dind~~- ini :t~daJc culcup alot (kuat dan
liat) , . kal,.au
t~adl g-pa maJca dinding akan retak karena'· . ..
:
..
'
.
·•
getaran gempa maupun Jcarena mendapat, g@SaJcan dari konatruk
si Jcap. Kalau getaran cukup kuat, taabok akan g•pal

yang
diikuti dengan terje~ya atap. Dianjurkan untuk tidak
menggunakan konatruksi inl •.'.

• Konstrukai atap yang: hanya didukung oleb dinding.
- Dinding tanpa kerangka
beton maupun kayu

lab

get as (mudab

ada

rapuh

dan patah) .•

-. Karena

gaya~gaya/getaran

get aran mendatar yang ku
at dinding akan retak dan

hancur.

-

D inding,..~..a.tap

terjerembab

s iap mer enggut nyawa .
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b. Konstruksi Kerangka Tiang.
Kerangka tiang dapat: dibuat dari kayu, beton bertulang,
baja maup\Dl bambu.
Fungsl dinding disini

dapat:

- Hanya sebagai pemisah ruangan.
- Dapat sebagai pengisi kerangka, sehingga akan membant:u
mengakukan konst:ruksi disamping unt:uk keamanan dinding
itu sendiri.
Sedangkan kerangka tiang sebagai struktur pokok yang memikul ))elDan-beban akibat gempa maup\Dl angin.
Dinding-dinding dapat diluar kerangka (a), diant:ara

ke

rangka (b), didalam kerangka (c) • maup\Dl kombinasi-kombi·
nasi · diant:ara ket:iganya (d).

•

•

•

•

•

•

•

•

I l.Ll
•

a

•

•

•

•

•

•
(!

b

•

r.n

..

~~

~d
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Keeangka badan itu sendiri harus kokoh dapat bertahan terha
dap gaya-gaya apapun yang bekerja padanya.
Sistim pengokohannya tergantung pula dari bahan kerangka ini.
Segala pembebanan yang timbul diusahakan agar tersalir melalui konstruksi.

Pada bangunan-banguna yang bertingkat diusa

hakan agar tiang-tiang/kolom-kolom menerus dari tingkat

ke-

tingkat atasnya. Kalau terpaksa terjadi penyimpangan-penyimpangan lantai tempat tumpuan kolom harus betul-betul dapat dijamin kekuatan dan kekakuannya.
- Dari Bahan Kayu.
Kekokohannya terhadap gaya-gaya, khususnya yang horizontal
pengokohannya dapat berupa skoor-skoor vertikal (vertikal
truus) maupun skoor-skoor mendatar (horizontal truus).
Tugas dari skoor-skoor vertikal itu sendiri dapat diganti
kan oleh konstruksi sunduk-sunduk yang diperketat

dengan

pasak seperti banyak dijumpai pada konstruksi tradisionil
Bali.
Sunduk-sunduk ini sendiri dapat disebelah atas maupun sebe
lahbawah.
Sunduk (balok pengaku) yang disebelah bawah ini banyak di
jumpai pada bangunan-bangunan tradisionil Bali yang memakai bale-bale langsung (rongan : Bali).
Hubungan antara kerangka badan ini dengan pondasi dapat me
rupakan hubungan sendi (engsel) atau tertwjpu
pak).

bebas ( U!D-

PCI'lgokol, ftang dengan $Urduk
dan skur hori son-ta L

f'engokd, ker.n::m9ka-hong ckngoVt
skur- skUir hov-i5Drtlal 8 vev-.J.,kol
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Hubungan tiang dan pondasi se
cara tradisionil banyak dijum
pai pada bangunan-bangunan tra
disionil Bali dengan memakaipurus tiang.

Penggunaan umpak pada kebanya
kan konstruksi lumbung pad! di Bali.

Jaman modern ini hubungan eng
sel tersebut terdiri dari ang
ker, neut dan pondasi.
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- Kerangka Beton Bertulang.
Untuk tetap dapat dipertahankan suatu kekohan lconstrukai
Jcerangka beton, malc:a kerangka itu harua sallng terikat secara sempurna aehingga alc:an merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kerangka itu sendiri terdiri dari tiga kompo
nen pokok, yakni balok aloof dibawah , kolom-kolom dan ring
balok yang mengilcat dibagian atas.
Pengurangan salah satu komponen sudah alc:an mengurangi lee
satuannya dan juga berarti menguraugi kekokohannya.

ranglca penuh

tanpa pengikat

ba~-r

wah (sloof).

tanpa pengikat atas
(ring balok) •

-

2~

-

c. Dindiw l<onstru1csi dengan Xerangka.
Xonstruksi dinding memilcul sebetulnya masih bisa dilaksana
kan asal dapat diusahalcan agar dinding itu berfungsi seba-

gai dinding konstruJcsi yang memenuhi beberapa persyaratan.
Persyaratan-persyar atan tersebut menyangkut ketahanan

~

han,

mutu perekat , kekalcuan dinding karena adanya bingkai
atau kerangka, luas dinding didalam bingkai dan lubang -lu

~

yang ada pada dinding.

- Dinding Xonstruksi Xerangka

Xayu.

Dinding konstruksi kerangka kayu ini banyalc dijumpai pada bangunan-bangunan peninggalan jaman Belanda dan juga
beberapa bangunan tradisionil.
Sebagai unsur yang membantu memperkalcu dinding dapat ter
diri dari
a. Dinding bata sebagai dinding pengisi diantara

ke

rangka.
- A,B,C,D,E sebagai

din-

ding pengisi.
- Luas dinding pengisi ini
terbatas.
- Berdasarkan pengalamanpengalaman • luas dinding
.A :. ·.

konstruksi dianjurkan se
bagai berikut
D

I.

-.~ ·~::.· ·.

Xerangka kayu :
maximum 9 m2
Xerangka beton
maximum 11 m2.

b. Kaitan diagonal tegaJc dari
sudut kesudut.
- Tambah kecil segitiga -se
gitiga yang terjadi aJcibat kaitan diagonal

ini

maJcin kaku dinding.

c. Kalau digunaka n papan-pa pan
penutup dipasang diagonal .

d. Panil-pa nil dari playwood ,
wood wall cement, particle
board dll, lang sung beker-

ja membentuk dinding tahan
gaya (bearing wall).

- Dinding Konstru)s si l<erangka Beton Bertulan g.
Untuk dinding konstruk si kerangka beton bertulan g hampir
sama dengan dindirig kayu.
Perbedaa nnya terletak pada sistim konstruk si dan unsur pe
ngaku diagonal .
Pada konstruk si kerangka dinding beton bertulan g
hampir
tidak dijumpai adanya pengaku diagonal . Dinding dibingka i
atau dibatasi oleh kerangka beton bertuiang yang terdiridari ••••••••• •••••

- 26 dar! balok tembok (sebagai ring) diatas, kolom-kolom peugu
at (vertikal) atau balok-balak pondaai (sloof).
Kalau luas bidang temhok pengisi cukup lebar melebihi stan
dard yang dianjurkan dapat diatasi dengan menambah kol.ompenguat (vertikal) atau balok-balok mendatar misalnya ba-

lok latai.

Balok latai juga berfungsi untuk mendukung be
ban tembok pengisi apabila terjadi bukaan-bukaan
dinding
yang lebar.
1. ring balok

2. kolom penguat
3. lantai

h

4. sloof.
h

.,f----

X

b'X

I ----+

b

J

)

11M2

j

"'

11M2

> 1/2 f.

d. Dinding Batuan Tahan Gempa.
Dinding pemisah dar! bahan batuan (batu kali, bata, cadas,dll)
agar dapat berfungsi sebagai konstruksi tahan gempa harus me
ngikuti beberapa persyaratan menyangkut kekuatan material, mu
tu speci, panjang dinding dan ketebalannya.
Dengan mutu material dan speci yang sama, kekuatan teJJbok seimbang dengan tebalnya dan berbanding terbalik dengan 2 x pan
jang dinding.
Jadi kalau panjang dinding
kekuatan tembok

=

t x

.!.

dan tebal

1
2Jr
x

.!

malca

c. (c adalah suatu konstante).

Makin tebal dan male in pendek tembok alcan bertambah kuat.
Mr. Hideyo Totani seorang anggota team ahli perumahan Jepang
mengusulkan beberapa standard konstruksi dinding batu
gempa antara lain sebagai berikut

tahan

- Material •••••••

- 27 - Ma1:erial tembolc baiJc untulc bangunan tidak bertinglcat mau
pun bertinglcat dua 50 kg/au2.
- Campuran adulcan untulc morte1/apesi
1 semen : 2 paair a1:au 1 semen : 2 Jcapur : 5 pasir.
- Panjang dinding dengan jarak tlDDpuan maxim\DD 7 m.
- Teba1 dinding :
sampai dengan 3,5 m minimal

1. Untulc tidak bertingkat

20 em,

3,5 sampai 5 m.

t:

sedang l.ebih dar:· o m

'4' 20 em.
t

7/

30 em,.

2, Untuk dua tingka1: sampai dengan 3, 5 m minimum

3,5 sampai 5 m,

t

~

t

lo

CJL,

= 2- - 30 em. sedang 1ebih dari :> '

40 em.

- Lebar bukaan maximum 1/2 lebar dinding dan j\DDlah bukaanbukaan maximum 1/3 1ebar dinding.
- Ukuran amoang ,
s/d 2 m

kayu 8

X

9 em2

•

bet on bertulanv,:

8

~!

_.__.

s/d 3 m

kayu 8

X

14 cm2,

bet on bertulanP:

L1

)·

.J.. ..

s/d 4 m

kayu 8

X

18 cm2,

bet on bertulang

Fi

:X

Untuk men)aga kekakuannya. sesuai dengan bentu.Y.u.va ada hebe
rapa cara
Bentuk 1urus dan u]ung-ujungnya bebas harus dibatasi

atac•

dibinglcai o1eh pondasi, penguat t:egak dan men data,~·.

Bentuk dengan pat:ahan-patanaL
pada ujung-ujungnya, ta11pa bing
kai tegak dan datar, culcup Jcua-.:
menahan goncangcm.

- 28 -

.. • Kepala Bangunan ( atap) •
Beban tetap konstruksi atap ini dapat terdiri dari bahan penutup beserta konstruksi penyangganya, kuda-kuda, penggantung
dan penutup plafond dan alat-alat instalasi.
Menyadari beban atap ini cukup besar, dalam penyaluran

gaya

gaya haruslah berhati-hati. Disamping beban-beban tadi ada la
gi beban-beban tidak tetap yang timbulnya sewaktu-waktu

yang

diakibatkan oleh angin, hujan, gempa dan lain-lain.
Konstruksi kap harus mempunyai suatu kesatuan yang balk, anta
ra bagian-bagiannya.
Konstruksi kap ini dapat dibedakan dalam 2 sistim, yakni
sistim modern dengan sistim kuda-kudanya dan sistim tradisio-

nil.
a. Sistim kuda-kuda.
Hal-hal yang harus dipenuhi
- Perletakan kuda-kuda pada konstruksi kerangka tiang

di-

usahakan tepat pada kolom. Hal ini dapat diatur dari

pe

rencanaan modul as-as tiang.
- Kalau tak memungkinkan demikian, maka balok-balok

peno-

pang yang menjadi tumpuan kuda-kuda harus diperhitungkan
agar kuat menerima beban kuda-kuda.
- Ikatan-ikatan angin harus diperhitungkan agar kuat menenerima beban kuda-kuda.
- Konstruksi/kerangka kap ini harus dijangkar pada badan bangunan.
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Kuda-kuda dan konstruksi tiang ka
yu. Tumpuan kuda-kuda tepat

pada

tiang.

Kuda-kuda dan konstruksl kerangka
beton bertulang.
Turnpuan kuda-kuda tepat pada kolom.

Tumpuan kuda-kuda pada ring balok.
Balok harus lebih kuat.

Perletakan kuda-kuda tepat pada
kolom,ada ikatan-lkata n angin.

- 30 -

b. Atap Tradisionil.
Atap tradisionil Bali terdiri dari kerangka utama yang ter
diri dari unsur-unsur tada paksi/pementang/leg ungan sebaga
1 balok-balok tarik, pemade yang dapat bekerja sebagai kaki kuda-kuda,

~em~ yang menstabilkan kerangka
terkadang
perubahan-perubahan bentuk akibat gaya-gaya yang bekerja ,
sineb/lambang seragai ring peneikat dan tempat bekerjanya

gaya-gaya akibat beban atap secara merata untuk disalurkan
ketiang, tugeh sebagai pembantu penyokong langit-langit ,
langit-langit/petak a/dedeleg sebagai tempat kunci (key) ko
kohnya konstruksi dan uauk-usuk yang membersatu
menambah
kokohnya seluruh konstruksi kap.
Balok-balok pengikat tiang (lambang) dan balok-balok pengi
kat kap ( sineb) merupakan sepasang susunan balok yang seolah-olah memplDlyai fungsinya masing-masing, namun merupakan satu kesatuan dalam menahan gaya-gaya yang bekerja pa
danya.

~"'------\11~~----"~--- peme.nfQnq

~~===9'i~====~~~""-

sineb

Susunan balok sineb dan lambang ini kalau ditinjau tampang
:-:ya akan menghasilkan suatu inertia yang besar balk hori~ontal

maupun vertikal.
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c. Bangunan Tradision il Bali Tahan Gempa.
Dari basil pengamatan akibat-ak ibat gempa bumi yang pernah
melanda Bali jelas terlihat bahwa hampir seluruh bangunan
tradision il Bali luput dari kerobohan. Kalaupun ada yang roboh itu hanyalah karena kondisi material yang sudah lapuk
ataupun karena menyimpang dari aturan-atu ran tradision il.
Bangunan tradisiona l Bali abarat manusia yang tegap, lincah
dan alot, walaupun digasak gempa kemungkinan temboknya roboh, ibarat baju yang rapoh tapi tubuhnya akan tetap tegak.
- Pembagian antara kaki, badan dan kepala sangat harmonia dalam perbanding an yang serasi.
- Masing-ma sing baglan merupakan kesatuan yang baik dan ketiga bagian saling dihubungka n dengan persendian yang sesuai sehingga merupakan kesatuan yang kokoh.
- Denah masing-ma sing bangunan sederhana , simetris denganmasa yang tidak besar. Hal ini juga sesuai dengan persyaratan-pers yaratan pengetahua n modern tentang bangunan ta
han gempa.
- Badan bangunan dengan kerangka tiang yang diperkokoh
ngan sunduk-sun duk, skoor-skoo r maupun bale-bale yang

de
me

nyatu dengan tiang.
- Modul-modul as tiang teratur.
- Rumah Tradision il Bali terdiri dari susunan bangunan - ba
ngunan dengan fungsinya masing-ma sing dimana terdapat na
tah yang cukup luas untuk menghinda rkan diri dari reruntuhan-reru ntuhan dinding-di nding.
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- Kaki, Badan, Kep$ dengan hu
bungan yang harmonis.

II
Q

a

Denah yang sederhana, persegi,
simetris dan dengan modul yang
teratur.

Q

- Badan diperkokoh dengan adanya
sanggawang, sunduk, atau bale2.

- Susunan bangunan Bali dengan na
tah ditengah-tengah.

- Dinding-dinding depgan padurak
sa-paduraksa (pilar-pilar) penguat.
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V. SARAN SARAN TINDAK.
1. Bagaimana dengan Bangunan yang terlanjur ?

Terlanjur disini dimaksudkan ialah bangunan-bangunan yang sudah ja
di tapi tidak memenuhi aturan-aturan konstruksi tahan gempa.
Banyak jalan dapat ditempuh asalkan kemauan berusaha ada. Tinggal
mengamati kelemahan-kelemahan nya kemudian diatasi sesuai dengan
persya~atan

yang ada.

2. Bagaimana dengan bangunan yang cedra karena gempa ?
Periksalah bangunan anda mul-i dari bagian kaki, badan dan kepala.
a. Pemeriksaan pondasi dan lantai.
- Apakah pondasi ada yang patah, terputus atau mengalami penu runan.
- Apakah lantai bengkah atau turun naik.
b. Pemeriksaan Badan Bangunan.
- Apakah ada tembok-tembok yang bengkah atau retak.
- Apakah kuda-kuda menimpa pada bagian-bagian yang retak
pada bidang tembok yang cedra ?

a tau

- Kalau memakai kerangka baik beton maupun kayu adalah bagian bagian yang kelihatan cedra ?
- Apakah tembok-tembok yang retak itu berada diantara kerangka ?.
c. Pemeriksaan Atap.
Kalau a dan b baik biasanya c jarang sekali cedra kecuali bahan
nya betul-betul sangat lapuk dan kurangnya ikatan-ikatan pengokoh. Tapi kalau sudah satu a atau b cedra kemungkinan besar mem
pengaruhi kap.
3. Bagaimana kalau membangun Baru.
Pembangunan menyangkut segi-segi perencanaan dan pelaksanaan.
Untuk hal-hal ini sebaiknyalah menyerahkan kepada orang atau badan
badan yang mempunyai keahlian dalam bidang bangunan.
a. Untuk
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a. Untuk bangunan tradisionil kita memiliki perencana/pelaksana
tradisionil (undagi-undagi) yang telah memahami naskah-naskah
tentang bangunan tradisionil (astha kosala-kosali) dan berpengalaman dalam pelaksanaan praktisnya.
b. Untuk bangunan-bangunan sederhana untuk pedesaan cukuplah menerapkan prinsip-prinsip bangunan tahan gempa balk tradisio nil maupun modern disertai dengan pelaksanaan yang agak teliti dan cermat.
c. Untuk bangunan-bangunan yang bertingkat baik dari beton mau pun kayu mintalah bantuan kepada orang-orang, instanai-instan
si teknis seperti Dinas P.U. atau badan-badan yang mempunyaikeahlian dalam bidang bangunan.

B.I.C. ( Building Information Centre ) atau Pusat Informasi Teknik Pembangunan, Direktorat Perumahan, Direktorat Jendral Cipta
Karya, Departemen P.U. , yang berkedudukan di Sanur akan dengan senang hati bila dapat membantu anda dalam hal bangunan.
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KONSTRUKSI DINDING PENDUKUNG•
TANPA PERKUATAN DAN TIDAK MEM
PERHITUNGKAN FAKTOR GEMPA
MENGALAMI KEHANCURAN TOTAL.
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KAB. TABANAN.
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DINDING PENDUKUNG DAN TIDAK ME
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NGALAMI KEHANCURAN TOTAL.
LOKASI :
SERIRIT
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DE
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LOKASI :
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9. BAGIAN DINDING MENDUKUNG
SEBUAH RUMAH YANG TANPA BINGKAI
PENGUAT (SEPERTI : KOLOM,
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DAN SLOEF), MUDAH RETAK YANG SE
GERA DAPAT ROBOH DAN DIIKUTI DE
NGAN JEBOLNYA ATAP.
LOKASI
DAERAH JEMBERANA.

KONSTRUK~TRADISIONAL.

10. BANGUNAN-BANGUNAN YANG LUPUT
DIANTARANYA
ADALAH BANGUNAN-BANGUNAN TRADISIONAL BALI YANG MERUPAKAN PRO
DUK AHLI-AHLI BANGUNAN TRADISIONAL.
TAMPAK SEBUAH PELINGGIH PADMASA
NA , BERDIRI DENGAN MEGAH DIANTARA RERUNTUHAN BANGUNAN-BANGUN
AN MODERN YANG HAMPIR RATA TANAH, Dl KOTA SERIRIT.

11. LUMBUNG-LUMBUNG PAD!
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RERUNTUHAN.
LOKASI :
DESA KALAPAKSA,
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RANGKA TIANG KAYU DENGAN SISTIM
YANG SEDER~NA, TAP! MASIH DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN.

14. PELAKSANAAN LAPANGAN
RUMAH - RUMAH BANTUAN BENCANA
ALAM ATAS PENGAWAS~N TEAM B.I.C
DENPASAR DENGAN MEMANFAATKAN TE
NAGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA.
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SEBUAH RUMAH SUMBANGAN
KORBAN BENCANA GEMPA DI BALI SU
DAH RAMPUNG DAN SIAP DIHUNI .
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DESA PUJUNGAN,
KAB. TABANAN.
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