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1 PENDAHULUAN

Pada tahun 2010, diterbitkan Peta Gempa Indonesia baru, sebagai antisipasi data-data
gempa baru, cara perhitungan 3 dimensi, memperhatikan efek sesar lokal, dan perioda
ulang yang menyesuaikan dengan perkembangan terkahir rekomendasi ASCE-10
[Irsyam,2010]. Sejalan dengan hal tersebut, SNI Tata cara Perencanaan Ketahanan Gempa
untuk Struktur Bangunan Gedung juga direvisi, yang  pada tahun 2012 dinyatakan telah
lolos uji publik oleh Badan Standar Nasional Indonesia dengan nomenklatur SNI 1726-2012.

Saat ini ada kecenderungan pergeseran filosofi perencanaan bangunan tahan gempa di
dunia, yang mengarah ke konsep bangunan berkelanjutan (sustainable building) yang
implementasinya adalah perencanaan berbasis kinerja (performance base design). Hal ini
disebabkan respon masyarakat terhadap kehandalan bangunan yang direncanakan dengan
konsep desain kapasitas klasik terhadap gempa kuat. Gempa kuat Loma Prieta (1989) dan
Northridge (1994) di California, serta di Selandia Baru (2010-2011) menunjukkan bangunan
yang direncakan dengan konsep desain kapasitas memang berperilaku seperti yang
diharapkan. Korban jiwa memang sedikit, namun kerusakan membuat bangunan tersebut
tidak dapat digunakan, perbaikan membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar dan
terkadang sulit dilakukan. Masyarakat lalu memprotes konsep bangunan tahan gempa
desain kapasitas “boleh rusak tapi tidak rubuh”, dan menuntut para engineer untuk
memikirkan konsep lain yang lebih baik namun tetap
ekonomis.[Pampanin,2010;Pampanin,2012]

Perencanaan berbasis kinerja secara umum menyatakan bangunan harus direncanakan
tetap fungsional sekalipun terkena beban gempa kuat selama masa layan, sesuai
dengan katagori resiko bangunan tersebut. Perencanaan berbasis kinerja membutuhkan
detail perhitungannya yang mengharuskan pemahaman lanjut tentang struktur pada kondisi
inelastik, yang diluar dari kapabilitas para engineer secara umum. Untuk keperluan
perencanaan praktis, maka disusunlah suatu tata cara perencanaan yang memuat
serangkaian prosedur perencanaan ‘sederhana’ yang mampu memberikan jaminan
terpenuhinya kriteria kinerja yang disyaratkan. Suatu proses yang disederhanakan secara
eksplisit cenderung memberikan hasil yang konservatif jika menggunakan sistem beton
bertulang konvensional.

Dari segi teknologi bangunan tahan gempa, muncul beberapa alternatif yang pada intinya
berusaha untuk mengontrol kinerja struktur. Teknologi tersebut adalah isolasi dasar, dan
berbagai sistem peredam (pasif , aktif, atau berbentuk massa) [Irsyam,2011]. Teknologi
tersebut umumnya diproduksi oleh industri yang membutuhkan bahan dan metoda canggih,
sehingga harganya investasi awalnya menjadi mahal, sekalipun dapat menjamin fungsi
bangunan selama masa layannya. Penerapan teknologi ini pada struktur juga membutuhkan
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pemahaman lanjut dari teori dinamika struktur inelastik, sehingga juga diluar kapabilitas para
engineer secara umum.

Suatu teknologi bangunan tahan gempa berbasis beton pracetak dengan sistem sambungan
kering yang terbuat dari prategang paska tarik unbonded, dikembangkan secara khusus
oleh Amerika dan Jepang (1995 – 2002) yang dikenal sebagai Teknologi PRESSS (PRecast
Structural Seismic System). Teknologi ini mampu  memberikan kinerja yang setara dengan
teknologi isolasi dasar dan redaman, dengan biaya yang ekonomis pada tahap investasi
awal, dan dapat dibuat sesuai bahan dan teknologi lokal. Penelitan teknologi PRESSS
dipimpin oleh Prof. Priestley, yang didanai oleh dana federal Amerika National Science
Foundation (NSF), asosiasi profesi Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI), dan
asosiasi perusahaan pracetak di California (PCMCAC). Penelitian ini diakhiri dengan
pengujian skala penuh 5 lantai di  University California at San Diego. Hasil penelitian ini lalu
dimasukkan menjadi  bagian khusus mandiri di peraturan perencanaan Amerika, ACI T1.2-
03.[Nurjaman,2013]

Amerika secara formal merilis peraturan perencanaan gempa (ASCE-02) dan beton dengan
konsep berbasis kinerja, dengan teknologi alternatif PRESSS didalamnya, pada tahun 2002
(ACI 318-02). Hal ini merupakan jawaban dari para ahli akan respon masyarakat terhadap
konsep perencanaan desain kapasitas, dengan juga menyediakan alternatif teknologi yang
dapat dikembangkan secara lokal agar masyarakat tidak terlalu terbebani secara ekonomis.
Konsep sistem ini lalu dikembangkan secara lokal di masing-masing daerah wilayah gempa
beresiko tinggi di benua Amerika, Jepang dan Selandia Baru [Pampanin.2010]

Sesuai dengan Amerika sebagai acuan utama SNI konstruksi di Indonesia, maka
berbarengan dengan dirilisnya SNI Gempa dengan konsep baru (SNI 1726-2012), dirilis juga
SNI teknologi berbasis pracetak untuk bangunan gedung, yaitu SNI 7832-2012 (Analisis
Biaya Konstruksi), SNI 7833-2013 (Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan), dan SNI
7834-2012 (Metoda Uji). Untuk kedua SNI terakhir, sumbernya juga peraturan Amerika,
yaitu ACI 318-08 untuk SNI 7833-2012, dan ACI 374.1-05 untuk SNI 7834-2012. Jadi
Indonesia pun sudah mempunyai dasar hukum teknis yang cukup kuat untuk
pengembangan alternatif teknologi pracetak dengan konsep PRESSS, agar dapat
meringankan beban ekonomi masyarakat akibat penerapan konsep baru dalam SNI 1726-
2012.

Di Indonesia teknologi pracetak tahan gempa untuk bangunan gedung di Indonesia
berkembang pesat sejak adanya program rumah susun massal pada tahun 1995. Sampai
saat ini ada 59 inovasi dalam cara menyambung sistem pracetak,  yang keseluruhannya
berbasis pada “emulasi monolit” dan desain kapasitas. Jadi industri konstruksi Indonesia
pada prinsipnya sudah siap untuk mengembangkan teknologi PRESSS yang berbasis
sistem beton pracetak ini.

Makalah ini membahas pengembangan konsep teknologi bangunan tahan gempa berbasis
metoda pracetak (PRecast Strucural Seismic System/PRESSS), dengan menggunakan
berbagai teknologi lokal yang ada di Indonesia. Makalah ini dimulai dari pendahuluan, yang
diikuti dengan konsep teknologi PRESSS dan penerapan berbasis teknologi lokal Indonesia.
Rencana penelitian, pengembangan, dan penerapan lalu dijabarkan, yang dilanjutkan
dengan kemajuan yang sudah dicapai saat ini. Pada bagian terakhir disampaikan penutup.
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2 KONSEP TEKNOLOGI  PRESSS DAN PENERAPAN BERBASIS TEKNOLOGI
LOKAL INDONESIA

Teknologi PRESSS adalah teknologi alternatif solusi revolusioner yang mampu
mendapatkan bangunan berkinerja tinggi (kerusakan minimal pada gempa kuat) dengan
harga investasi awal yang ekonomis, dan dapat diperbaiki untuk mengembalikan tingkat
kinerjanya dengan cara yang mudah. Kunci utama metoda ini, seperti terlihat pada Gambar
1, adalah sambungan kering antar komponen yang menggunakan sistem prategang
paskatarik unbonded. Sambungan ini bersifat seperti pegas, sehingga mampu
mengembalikan bangunan ke posisi semula (self centering), jika terkena beban gempa.
Pada komponen rangka, kolom dapat dibuat menerus, lalu balok disambungkan dengan
sistem prategang paska tarik unbonded. Pada komponen dinding, sambungan dilakukan
secara vertikal. Perubahan bentuk yang terkontrol ini membuat bangunan mempunyai
kinerja tinggi, karena dapat menghindarkan kerusakan, sekalipun itu kerusakan arsitektur
[Pampanin, 2010]

Konsep utama ini dapat dikombinasikan dengan konsep daktail klasik, yang dikembangkan
dengan membuat alat pendisipasi energi sederhana yang bisa dibuat oleh industri lokal. Alat
pendisipasi ini bisa dipasang secara eksternal maupun internal, seperti terlihat pada Gambar
2. Keunggulan dari peletakan eksternal adalah alat ini bisa diganti jika mengalami kerusakan
akibat gempa kuat dengan mudah. Jika dirasakan mengganggu tampilan, alat ini bisa
diselipkan dengan beberapa teknik sederhana, sehingga tidak terlihat. Konsep ini dikenal
sebagai konsep hibrid.  Rasio dari perilaku self centering dan daktail akan menghasilkan
spektrum histeresis konsep hibrid yang dikenal sebagai “flag shape”. Untuk mendapatkan
hasil yang ekonomis, direkomendasikan kombinasi 60 : 40 antara perilaku self centering
dan daktail.

Gambar 1 Konsep PRESSS : Self Centering dari Sambungan Paskatarik Unbonded
[Pampanin,2010]

Figure 26 Jointed precast “hybrid” frame and wall systems [13]
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Gambar 2 Konsep PRESSS : Kombinasi Self Centering + Dissipater [Pampanin,2012]

Jika dibandingkan dengan konsep desain kapasitas konvensional, maka terdapat perbedaan
signifikan dalam konsep ini. Gambar 3a menunjukkan konsep desain kapasitas klasik,
dimana kerusakan dipusatkan pada balok, yang secara teknis disebut ‘sendi plastis’.
Kerusakan ini secara fisik akan sulit diperbaiki, disamping terjadi perubahan bentuk besar
yang pasti akan mengganggu kinerja bangunan (terutama dalam aspek arsitektur).

Gambar 3a Tipikal Perilaku Konsep Desain Kapasitas [Nurjaman,2014]
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Figure 31 First multi-storey PRESSS-Building in New Zealand (2008)[13]
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Gambar 3b menunjukkan konsep desain PRESSS, dimana sampai suatu tingkat kinerja
tertentu, struktur tetap berperilaku elastik karena pengaruh efek self centering dari
sambungan paskatarik unbonded. Hal ini akan mencegah kerusakan dini pada komponen
arsitektur bangunan. Jika lewat dari batas kinerja tersebut, alat pendisipasi energi
(dissipater) akan aktif menyerap energi gempa.  Alat ini adalah berbasis pada bahan baja
daktail, sehingga perilaku histeresis mengikuti pola yang dikenal sebagai ‘Bauschinger
Effect’. Gabungan perilaku self centering + daktail membentuk perilaku histeresis unik yang
dikenal sebagai “flag shape”. Jika alat pendisipasi energi dipasang eksternal, maka jika
konstruksi terkena gempa kuat, kerusakan tidak akan masuk ke struktur, tetapi terpusat ke
alat pendisipasi energi. Alat ini akan mudah diganti jika rusak akibat beban gempa kuat,
sehingga kinerja struktur akan kembali ke tingkat semula tanpa harus mengganggu fungsi
bangunan selama masa layannya. Dissipater ini analog perannya dengan sekering (fuse)
pada sistem listrik.

Gambar 3b Tipikal Perilaku Konsep PRESSS

Beberapa konsep detail lain dari sistem ini lebih bersifat komplemen (Nurjaman, 2013).
Pada hubungan antar balok-kolom dikembangkan detail tumpuan semacam korbel, yang
berfungsi sebagai tumpuan balok pada waktu konstruksi, sekaligus sebagai memberi
kontribusi tahanan geser tambahan terhadap kuat geser join yang disumbangkan oleh gaya
prategang.  Pada hubungan pelat dan rangka, telah dikembangkan sambungan kering yang
mampu mengembangkan efek lantai kaku. Jadi secara keseluruhan, sistem rangka
disambung dengan teknik join kering, yang secara pelaksanaan jauh lebih cepat dibanding
dengan sistem pracetak dengan sambungan basah “emulasi monolit”. Sistem ini juga
menjadi tidak membutuhkan scaffolding dalam pelaksanaannya.

Pengembangan yang dilakukan di Indonesia didasarkan atas beberapa teknologi
prategang/pracetak lokal yang telah ada. Konsep prategang unbonded relatif sudah dikenal
di Indonesia, sehingga sistem prategang apapun yang ada dapat dikembangkan. Sistem ini
secara umum dikembangkan dengan komponen kolom menerus yang dibuat setinggi yang
masih mungkin ditangani oleh alat berat, lalu komponen balok dipasang dengan
menggunakan sistem paskatarik unbonded sebagai sambungan seperti terlihat pada
Gambar 4.
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Gambar 4 Sistem Konstruksi PRESSS

Konsep dissipater dikembangkan dari teknologi penyambung tulangan yang terbuat dari
spiral tulangan seperti terlihat pada Gambar 5a. Alat ini diletakkan di balok seperti terlihat
pada Gambar 5b. Desain ini sangat unik, karena merupakan gabungan konsep eksternal
dan internal dissipater. Alat ini tersembunyi dalam struktur, namun mudah untuk diperbaiki
jika rusak akibat terkena gempa kuat.

Gambar 5 Konsep Dissipater Berbasis Material dan Teknologi Lokal Indonesia

Peletakan balok ke kolom yang dikembangkan ada 2 model, yaitu menggunakan konsol baja
yang tidak terekspose seperti terlihat pada Gambar 6a, atau menggunakan konsol beton
yang terekspose seperti terlihat pada Gambar 6b.
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Gambar 6   Dudukan Balok ke Kolom

Komponen pelat pada sistem ini dapat menggunakan pelat dua arah ataupun pelat satu
arah (seperti hollow core). Beberapa sistem unik yang dikembangkan untuk pelat satu arah
adalah sistem sambungan yang menggunakan pelat dan baut baja dalam mengembangkan
efek lantai kaku dan jepit (rigid floor diaphragm) seperti terlihat pada Gambar 7a. Untuk
sistem pelat satu arah dengan hollow core dapat dilihat pada Gambar 7b.

Gambar 7   Hubungan Pelat dengan Sistem Rangka

3 PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN

Program penelitian dan pengembangan teknologi PRESSS di Indonesia lebih bersifat
konfirmasi dari hal-hal yang sudah ada dalam SNI 7833-2012. Kegiatan ini dilakukan di
Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum (Puskim
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PU) pada kurun waktu 2013-2014. Penerapan sistem dilakukan pada pembuatan mock-up
dan pada suatu Pilot Project.

Program penelitian dan pengujian adalah :

1. Pengujian konfirmasi perilaku self centering dan daktilitas sistem paska tarik unbonded
Pengujian lentur dilakukan pada 4 benda uji balok. Balok pertama (Gambar 8a) adalah
balok beton bertulang biasa. Balok kedua (Gambar 8b) adalah balok dengan sistem
paska tarik unbonded murni. Balok ketiga (Gambar 8c) adalah balok hibrid kombinasi
paskatarik unbonded dengan tulangan biasa dengan proporsi kurang lebih 50:50. Balok
keempat (Gambar 8d) adalah balok hibrid yang dibuat secara segmental. Skema
pembebanan menggunakan ASTM D1143.

(a)   Balok Beton Bertulang

(b)   Balok Paskatarik Unbonded Murni

(c)   Balok Hibrid

(d)   Balok Hibrid Segmental

Gambar 8 Uji Lentur Balok

2. Pengujian desain Spirdissipater dari teknologi Indonesia
Pengujian Spirdissipater (Gambar 9) dilakukan dengan metoda uji tarik tulangan ASTM
E8. Ciri khas dissipater adalah sambungannya justru dibuat ‘lemah’ dan daktail, agar
kerusakan dapat dipusatkan pada alat ini.
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Gambar 9 Uji Tarik Spirdissipater

3. Pengujian perilaku dissipater pada beban lentur dan kinerja perbaikannya
Pengujian lentur pada balok hybrid yang tulangannya disambung dengan Spirdissipater
(Gambar 10). Uji ini akan mengkonfirmasi kemampuan Spirdissipater sebagai pusat
kerusakan dalam beban lentur, baik di tulangan tarik maupun tulangan tekan. Jika telah
diuji, maka dilakukan perbaikan terhadap Spirdissipater, yang dilakukan pengujian lentur
kembali untuk melihat kinerja struktur setelah perbaikan.

Gambar 10 Uji Lentur Spirdissipater

4. Pengujian lentur hollow core dam koneksinya ke elemen rangka
Pengujian hollow core dilakukan dalam 2 kondisi, yaitu kondisi diletakkan sederhana
(Gambar 11a) dan pada kondisi menerus (Gambar 11b). Pengujian lentur dilakjukan
untuk melihat sifat lawan lendut balok (chamber) , tingkat pembalikkan (recovery), dan
hubungan menerus hollow core dengan sistem rangka..

Gambar 11 Uji Lentur Hollow Core

5. Pengujian join balok kolom dan kemampuan kinerja perbaikannya
Pengujian join balok kolom yang disambung dengan sistem paskatarik  unbonded dan
sambungan Spirdissipater tulangan dilakukan sesuai SNI 7834-2012 (Gambar 12).
Setelah pengujian, dilakukan perbaikan pada komponen Spirdissipater, lalu diuji kembali
untuk menilai kinerja struktur setelah perbaikan.
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Gambar 12 Uji Join Balok Kolom

6. Pengujian struktur 3 D dengan hollow core untuk uji mock-up dan pembuktian efek lantai
kaku (rigid floor diaphragm).
Pengujian struktur 3D dilakukan pada benda uji 2 bangunan lengkap sistem rangka dan
pelat hollow core (Gambar 13). Pengujian ini dari segi pelaksanaan merupakan mock up
bangunan. Secara struktural adalah menguji integritas struktur terhadap beban gempa,
terutama pada asumsi lantai kaku.

Gambar 13   Uji Bangunan 3D

4 HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TELAH DILAKUKAN

Dokumentasi dari pengujian lentur balok katagori pertama dapat dilihat pada Gambar 14.
Perilaku self-centering yang mencegah kerusakan signifikan pada struktur dapat dilihat dari
parameter beban retak balok dengan paskatarik unbonded murni adalah 5 kali dari beban
retak balok beton bertulang. Hanya saja, sesuai dengan teori, daktilitas struktur prategang
murni (μ = 11) jauh dibawah beton bertulang (μ = 17). Beban retak balok hibrid adalah 3.3
kali dari balok beton bertulang, namun ternyata daktilitasnya lebih besar (μ = 23) dari beton
bertulang (μ = 17). Balok hibrid yang dibuat secara segmental juga mempunyai kekuatan
dan daktilitas yang setara. Jadi penelitian katagori pertama ini mengkonfirmasi bahwa
kombinasi paskatarik unbonded dan tulangan daktail dalam proporsi yang hampir sama
akan menghasilkan suatu struktur yang berkinerja tinggi dan mempunyai daktilitas yang
baik. Sistem ini dapat dikatagorikan pada struktur rangka pemikul momen khusus (SRPMK).
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(a) Reinforced Concrete Beam

(b) Posttension Unbonded Concrete Beam

(c) Hybrid Concrete Beam

(d) Segmental Hybrid Concrete Beam

Gambar 14   Hasil Test Kategori Pertama : Uji Lentur (Puslitbangkim,2014)
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Dokumentasi dari pengujian kategori kedua, yaitu uji tarik Spirdissipater yang dikembangkan
dari teknologi lokal Indonesia dapat dilihat pada Gambar 15. Hasil uji menunjukkan
Spirdissipater tersebut memenuhi persyaratan dalam SNI 7833:2012.

Gambar 15   Hasil Test Kategori Pertama : Uji Tarik (Puslitbangkim,2014)

5 PROGRESS PENERAPAN

Pengujian lapangan meliputi penelitian alat-alat pendukung yang dibutuhkan seperti
teknologi prategang, alat pendisipasi, serta pembuatan mock-up. Penerapan sistem
PRESSS untuk bangunan gedung di Indonesia pertama kali dilakukan pada bangunan
perkantoran sementara di Serpong, Tangerang pada bulan Maret 2014, seperti terlihat pada
Gambar 16.

Gambar 16   Proses Pembuatan Mock Up di Serpong

Sistem ini akan diterapkan pada pilot project di salah satu gedung perkantoran 13 lantai di
Cawang, seperti terlihat pada Gambar 17.
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Gambar 17 Penerapan pada Pilot Project Gedung Perkantoran 13 Lantai di Cawang

6 KESIMPULAN

Teknologi PRESSS merupakan teknologi alternatif untuk mengikuti perkembangan dalam
perencanaan bangunan tahan gempa yang baik beban gempa dan filosofi perencanaannya
sudah berkembang akibat dari kejadian-kejadian gempa kuat dalam  20 tahun terakhir ini.
Teknologi ini mampu menjawab tuntutan msayarakat akan teknologi bangunan tahan gempa
yang berkinerja tinggi, yaitu tidak rusak signifikan sekalipun terkena gempa kuat, dengan
biaya investasi awal yang ekonomis dan peralatan pendukung dan material yang dapat
diproduksi lokal.

Saat ini para perusahaan precaster sedang melakukan penelitian dan pengambangan
gabungan yang direncanakan dalam 2 tahun (2013 – 2014), agar teknologi ini dapat segera
dapat diterapkan di Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak dalam
mendukung pembangunan di Indonesia.
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Gambar 17 Penerapan pada Pilot Project Gedung Perkantoran 13 Lantai di Cawang
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