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ABSTRACT
Currently there are two major concepts in the design of earthquake-resistant buildings. In the first concept,
earthquake forces, detained by the structure. In the second concept, earthquake forces isolated, in order
not to get into the structure. In the first concept, the most popular method now is, the capacity design
concept, where the structure is designed to be damaged in certain areas, in order to create ductile collapse
mechanism. In the first concept, the building, when hit by minor earthquake hit, should not be damage,
whereas if hit by a major earthquake, may be heaviliy damage, but should not collapse. In the second
concept, earthquake forces insulated, with materials and or special equipment, i.e base insulation and as
well as passive or active damping system. In the second concept, the structure can be designed remain
elastic, during major earthquake. In the second concept, the big investments on the material / equipment
isolation and damping, is needed at the beginning of construction, but the building is still functioning well,
over the life of the building. A precast connection concept, which has the ability equivalent to the concept
of isolation, but at a much more efficient, developed in PRESSS (Precast Seismic Structural System)
Program (1995-2002) in United States. This concept uses a connection, with unbonded post-tension
prestressed system, which works to restore the structural deformation to the nitial position when exposed
to earthquake loads. This concept has been applied to the precast buildings as high as 39 floors in San
Francisco in 2004, and in some buildings in New Zealand. On February 22, 2011, there was a major
earthquake in the city of Christchurch, New Zealand. The building is designed with this concept proved
no damage to the structure. The building, which was designed with the capacity design concept, severely
damaged and causing problems on the way to repair. Based on this experience, the research and
development of this concept of precast connection, is done in Indonesia in 2 years research (2013 – 2014),
through confirmatory testing, and implementation of the construction began on one of the low cost
housing in Jakarta in 2013. It is expected from these activities, can be obtained an alternative precast
system, which is reliable for earthquakes during the service life of the building, at an economical cost.

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-07. 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.
Saat ini ada kecenderungan pergeseran filosofi perencanaan bangunan tahan gempa di dunia, yang
mengarah ke perencanaan berbasis kinerja (performance base design). Hal ini disebabkan respon
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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.

Makalah ini membahas konsep teknologi bangunan tahan gempa berbasis metoda pracetak (PRecast
Strucural Seismic System/PRESSS), yang dapat menjadi “one stop slolution” terhadap peta gempa, SNI
gempa serta konsep desain berbasis kehandalan yang baru. Makalah ini dimulai dari pendahuluan serta
latar belakang, yang diikuti dengan sejarah dan konsep teknologi PRESSS. Contoh penerapan dalam
desain dan tinjauan ekonomis lalu disampaikan, yang lalu diikuti dengan rencana penelitian,
pengembangan dan penerapan. Pada bagian terakhir disampaikan penutup.

LATAR BELAKANG
Ilsmu seismologi dan perencanaan bangunan tahan gempa mulai dipikirkan secara serius setelah gempa
kuat yang menghancurkan kota San Francisco tahun 1910. Pada masa awal, dilema yang terjadi adalah
penentuan besar gaya gempa rencana serta tingkat kinerja bangunan yang ingin dicapai. Beban gempa
dapat sangat besar, namun waktu kedatangannya tidak dapat diduga. Jika bangunan ingin direncanakan
secara konservatif, yaitu tidak rusak jika sekalipun terkena gempa kuat, maka dipastikan biaya untuk
membuat bangunan dengan tingkat kinerja tersebut adalah sangat mahal.

Pada perioda 1960 – 1980, berkembang dua konsep penting dalam perencanaan bangunan tahan gempa
yaitu konsep analisis resiko gempa (seismic design hazard) dan konsep desain kapasitas. Gempa
dianggap sebagai fenomena acak, sehingga dapat digunakan statisik untuk mendeskripsikan fenomena
tersebut, dan teori probabilitas dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di Selandia Baru,
berkembang konsep desain kapasitas - oleh tiga pakar utama Paulay, Park, dan Priestley -, yang secara
prinsip struktur dapat direncanakan untuk berperilaku “daktail”, yaitu dapat mempertahankan
kekuatannya secara stabil walaupun mengalami perubahan bentuk yang besar. Jadi dapat dibuat strategi
perencanaan : pada gempa beresiko kecil (gempa ringan ber perioda ulang kecil) bangunan tidak boleh
rusak, dan pada gempa beresiko besar (gempa kuat berperioda ulang besar) bangunan boleh mengalami
kerusakan namun tidak boleh rubuh.

Pada gempa kuat, dapat diatur suatu mekanisme keruntuhan “sway mechanism”. Gaya gempa rencana
tidak diambil sebagai gaya gempa kuat, namun diambil dengan mereduksi gaya gempa kuat tersebut
dengan suatu faktor yang bergantung pada tingkat daktilitas struktur yang ditentukan. Kerusakan struktur
lalu diatur agar terjadi di tempat tertentu yang tidak mengakibatkan keruntuhan total bangunan,
sedangkan elemen struktur penopang utama harus direncanakan agar tidak boleh mengalami keruntuhan.
Tempat kerusakan tersebut pada struktur rangka direncanakan terjadi pada balok dan kolom dasar
(disebut sendi plastis), yang harus direncanakan secara khusus agar mampu memancarkan energi gempa.
Konsep desain kapasitas lalu diadopsi Amerika, terutama karena strategi desainnya yang sesuai dengan
sifat kepragmatisannya. Penggunaan gaya gempa yang lebih kecil, yang walaupun harus dibarengi dengan
pendetailan khusus agar tidak sampaikan terjadi keruntuhan yang menimbulkan korban jiwa, merupakan
strategi yang memenuhi prinsip kehandalan dan keekonomisan.

 
Figure 18 Capacity design concept [13] 

Fig. 1: Capacity Design Concept
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Konsep desain kapasitas lalu menyebar secara luas ke seluruh dunia setelah diadopsi Amerika, kecuali di
Jepang. Jepang adalah suatu negara maju yang banyak kotanya, yang penduduk dan bangunannya padat,
terletak di daerah yang sering terjadi gempa dalam intensitas yang besar. Konsep desain kapasitas yang
mengijinkan bangunan boleh rusak jika terjadi gempa menjadi tidak menarik bagi Jepang, karena
kerusakan akan mengakibatkan kegiatan bisnis di gedung terhenti, serta diperlukan perbaikan gedung
yang lama, mahal, dan sulit untuk mengembalikan fungsi bangunan tersebut. Jepang secara fanatik
memegang konsep “elastik”, yaitu bangunan tidak boleh rusak walaupun terkena gempa kuat. Strategi
khas yang dikembangkan di Jepang adalah “menghindarkan” gaya gempa agar tidak masuk ke konstruksi,
dengan membuat peralatan seperti isolasi dasar dan sistem peredam (Cuadra,2012;Islam,2011)

Konsep desain kapasitas mengalami ujian berat pada Gempa Loma Prieta (1989) dan Gempa Northridge
(1984) di California. Korban jiwa memang sedikit, namun kerusakan bangunan yang dirasakan oleh
masyarakat, membuat bangunan tersebut tidak dapat digunakan, perbaikan membutuhkan waktu yang
lama, biaya yang besar dan terkadang sulit dilakukan. Kerusakan yang bersifat arsitektural pun menjadi
masalah yang tidak sederhana. Kerusakan ini secara teknis berbanding lurus dengan tingkat perubahan
bentuk, yang sampai pada waktu itu tidak menjadi pertimbangan dalam peraturan perencanaan yang
berbasis konsep desain kapasitas. Masyarakat lalu menuntut para engineer untuk memikirkan konsep lain
yang lebih baik namun tetap ekonomis.

Tanggap pertama dari komunitas engineer setelah kedua gempa tersebut adalah memasukkan syarat
kinerja struktur pada perencanaan bebasis gaya klasik yang umum digunakan. Syarat kinerja tersbut
adalah berupa syarat drift, yang terdiri dari syarat drift pada tingkat kinerja layan untuk menghindarkan
kerusakan arsitektur dan syarat dirft pada tingkat kinerja batas. Tanggap lain dari komunitas engineer
adalah berkembangnya konsep berbasis kinerja, yang detailnya merupakan perencanaan berbasis
perpindahan. Perencanaan berbasis kinerja sebenarnya merupakan alternatif yang menarik, namun detail
perhitungannya yang mengharuskan pemahaman lanjut tentang struktur pada kondisi inelastik,
menyebabkan metoda ini belum mampu tersosialisasi dengan baik di para engineer secara umum. Sampai
saat ini metoda ini masih lebih sering menjadi alternatif saja dalam peraturan perencanaan utama.

Dari segi teknologi bangunan tahan gempa, muncul beberapa alternatif yang pada intinya berusaha untuk
mengontrol perubahan bentuk struktur. Teknologi tersebut adalah isolasi dasar, dan berbagai sistem
peredam (pasif , aktif, atau berbentuk massa). Teknologi tersebut umumnya diproduksi oleh industri yang
membutuhkan bahan dan metoda canggih, sehingga harganya menjadi mahal. Penerapan teknologi ini
pada struktur juga membutuhkan pemahaman lanjut dari teori dinamika struktur inelastik, sehingga belum
mampu tersosialisasi dengan baik di para engineer secara umum. Sampai saat ini metoda ini juga masih
lebih sering menjadi alternatif dalam peraturan perencanaan utama.

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 teknis
dan peralatan yang dapat diproduksi lokal. Cara perencanaan metoda ini sudah dibuatkan standardnya,
dan sudah masuk dalam bagian mandiri dalam peraturan perencanaan utama. Saat ini di Indonesia, sudah
cukup banyak perusahaan yang mampu melakukan pekerjaan pracasting, sehingga sangat potensial untuk
dikembangkan untuk mengantisipasi peta gempa dan peraturan perencanaan gempa baru, dengan
alternatif teknologi yang mampu memberikan kinerja setara teknologi isolasi dasar dan peredam, namun
dengan harga yang ekonomis.

SEJARAH TEKNOLOGI PRESSS
Teknologi PRESSS berbasis pada metoda beton pracetak, yang dikenal sebagai metoda yang mempunyai
keunggulan intrinsik kualitas, kecepatan dan harga yang lebih baik dari sistem konvensional. Sistem ini
berkembang pesat di Amerika, Belanda, Italia, Finlandia, negara-negara Mediterania serta Eropa Timur.
Penggunaan sistem beton pracetak di daerah gempa sangat terbatas sampai akhir dekande 1990 karena
tidak adanya ketentuan yang rasional dan fleksibel pada peraturan perencanaan bangunan utama, serta
sering karena kurangnya pengetahuan dan keyakinan tentang kinerjanya di daerah gempa. Pada
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pendekatan terdahulu, yang secara tipikal dikenal sebagai “emulasi monolit”, komponen pracetak
disambung dengan teknik cor di tempat (join basah) yang secara signifikan mereduksi keunggulan
konstruksi pracetak..

Pada tahun 1990an, telah berkembang banyak sistem pracetak dengan berbagai detail sambungan tahan
gempa berbasis “emulasi monolit” di Selandia Baru dan Itali. Salah satu komentar penting dari
perkembangan ini adalah berbagai desain tersebut sangat variatif yang tergantung dari kemampuan lokal
dan peralatan penemunya, sehingga sulit untuk dilakukan standardisasi, yang berarti juga sulit untuk
disosialiasikan secara luas. Penelitian Teknologi PRESSS di Amerika diinisiasi untuk merespon
keinginan masyarakat akan adanya teknologi bangunan tahan gempa yang kinerjanya “tidak rusak” jika
terkena gempa kuat dengan harga yang ekonomis. Basis metoda yang dipilih karena secara intrinsik
ekonomis adalah metoda beton pracetak. Ketahanan gempa sistem pracetak yang sering menjadi
pertanyaan lalu dikembangkan secara teliti, dengan suatu usaha akhir untuk melakukan standardisasi, agar
dapat disosialisasikan dengan baik.

Penelitan teknologi PRESSS dipimpin oleh Prof. Priestley, yang dibajak dari Selandia Baru ke Univertas
California di San Deiego (UCSD). Penelitian ini berlangsung selama 8 tahun (1995 – 2002), yang dengan
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 UCSD. Hasil penelitian ini lalu
dimasukkan menjadi bagian khusus mandiri di peraturan perencanaan Amerika, ACI T1.2-03. Sistem ini
lalu diterapkan pada berbagai bangunan di California. Salah satu yang paling spektakuler adalah Gedung
Paramount 39 lantai di San Francisco (2002 – 2004). Hal yang menarik dalah biaya struktur pracetak
sangat ekonomis, yang jika dikurs adalah Rp 1.4 jt/m2.

Teknologi PRESSS ini dipantau secara serius di Selandia Baru oleh Prof Park, yang lalu membajak
seorang peneliti utama Teknologi PRESSS pada tahun 2005, yaitu Stefano Pampanin, untuk melakukan
pengembangan lanjut Stefano Pampanin adalah asistan dari Prof Priestley pada waktu pengembangan
Teknologi PRESSS, yang mempunyai latar belakang Selandia Baru dan Italia, yang dikenal mempunyai
tradisi beton pracetak yang kuat. Prof Park sudah menyadari bahwa konsep desain kapasitas yang sampai
saat itu masih dianut oleh Selandia Baru, sudah harus ditingkatkan, walau sampai saat itu belum terjadi
gempa kuat di kota-kota besar. Usaha awal yang dilakukan adalah memasukkan konsep Teknologi
PRESSS di peraturan perencanaan Selandia Baru, NZS3101:2006, yang dilanjutkan dengan beberapa
penelitian, pengembangan dan penerapan untuk dapat diterapkan pada berbagai bangunan umum
(bangunan tidak bertingkat sampai bangunan bertingkat sedang). Pada tahun 2010, berhasil disusun suatu
dokumen penting yang dinamakan PRESSS Design Handbook.

Gempa kuat yang dikhawatirkan Prof Park, benar-benar terjadi pada tahun 2010 – 2011, dimana terjadi
serangkaian gempa kuat yang diakibatkan oleh pergerakan sesar dangkal. Magnitude gempa berkisar M 5
– 6, namun kedalaman gempa dangkal yang berkisar 10 km mengakibatkan kejadian dahsyat yang belum
pernah dialami masyarakat kota besar modern Selandia Baru. Secara teknis, bangunan “modern’ di
Selandia Baru sudah direncanakan dengan desain kapasitas, sehingga jumlah korban jiwa memang sedikit
(hanya 5 orang, bandingkan dengan gempa di Yogyakarta yang setara, ada 6000 korban jiwa), namun
banyaknya bangunan yang rusak, membuat masyarakat membuat komplain yang sama (bisnis terhenti,
perbaikan lama, mahal, dan sulit) kepada engineer. Pada kejadian gempa tersebut, bangunan yang
direncanakan dengan Teknologi PRESSS, terbukti menunjukkan kinerjanya yang “tidak rusak” walaupun
terkena gempa kuat.

Di Indonesia teknologi pracetak tahan gempa untuk bangunan gedung di Indonesia berkembang pesat
sejak adanya program rumah susun massal pada tahun 1995. Ada sekitar 30 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.
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KONSEP TEKNOLOGI PRESSS
Teknologi PRESSS adalah teknologi alternatif solusi revolusioner yang mampu mendapatkan bangunan
berkinerja tinggi (kerusakan minimal pada gempa kuat) dengan harga yang murah. Kunci utama metoda
ini 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.

 
Figure 26 Jointed precast “hybrid” frame and wall systems [13] Fig. 1: PRESSS Concept : Full Recentering with posttension unbonded connection

Konsep utama ini dapat dikombinasikan dengan konsep daktail klasik, yang dikembangkan dengan
membuat alat pendisapasi energi sederhana yang bisa dibuat oleh industri lokal. Alat pendisipasi ini bisa
dipasang secara eksternal maupun internal. 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
histersis konsep hibrid yang dikenal sebagai “flag shape”. Untuk mendapatkan hasil yang ekonomis,
direkomendasikan kombinasi 60 : 40 antara perilaku self centering dan daktail.

 
Figure 31 First multi-storey PRESSS-Building in New Zealand (2008)[13] 

 
Figure 31 First multi-storey PRESSS-Building in New Zealand (2008)[13] 

Fig. 2: PRESSS Concept : Full Recentering + dissipater equipment
Pada hubungan antar balok-kolom dikembangkan detail tumpuan semacam korbel, yang berfungsi ebagai
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.
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Fig. 3: PRESSS Concept : Corbel for beam and slab to frame connection

Penggunaan sistem prategang yang kinerjanya lebih baik dari beton bertulang, juga membuka peluang
untuk mengembangkan variasi desain yang ekonomis. Bentang balok atau jarak antar kolom bisa
diperjarang untuk mendapatkan desain yang optimum. Variasi desain lain adalah penggunaan rangka atau
dinidng perimeter penahan gempa dengan Teknologi PRESSS, sehingga pada bagian dalam, dapat
menggunakan konsep penahan beban gravitasi biasa. Kombinasi ini diterapkan pada Gedung Paramount,
sehingga dapat diperoleh biaya yang ekonomis.

Fig. 4: PRESSS Concept : Prestressed optimatin : long span and perimeter frame
Pada aspek pemodelan perilaku, telah dikembangkan suatu model yang dikenal sebagai “monolitihc beam
analogy” untuk analisis penampang dan “lumped plasticity model” untuk model analisis struktur. Kedua
pemodelan ini telah dapat diterapkan pada tataran perencanaan praktis di tingkat engineer, sehingga siap
untuk disosialisasikan secara luas.

Fig. 5: Analytic Model : Monolithic beam analogy and lumped plasticity model

STUDI KASUS PADA BANGUNAN RUMAH SUSUN
Studi kasus dilakukan pada prototipe rumah susun sederhana Kementerian Pekerjaan Umum yang selama
ini dikerjakan dengan sistem pracetak. Sistem pracetak yang digunakan sampai saat ini masih
menggunakan konsep “emulasi monolit” dengan join basah dan menggunakan konsep desain kapasitas.
Beberapa variasi lapangan yang sudah dilakukan antara lain menggunakan kolom multi lantai, namun
pada akhirnya tetap menggunakan join basah untuk menyambung balok-kolom dan pelat ke sistem rangka.
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Fig. 6: Low Cost Housing Prototype: Ordinary Precast Monolithic Emulation
Variasi pertama adalah menggunakan konsep self centering dengan mensubsitusi seluruh penulangan
balok menjadi penulangan prategang. Kolom dibuat sekaligus 5 lantai, dan seluruh balok dipasang dengan
teknik prategang. Perkuatan prategang cukup dilakukan dengan monostrand atau monobar, karena
bentang balok standar tidak terlalu besar.

Fig. 7: Low Cost Housing Prototype : Full Centering Alternative
Variasi kedua adalah menggunakan konsep rangka perimeter hibrid untuk arah memanjang, dan dinding
geser pracetak hibrid di arah pendek. Pada sistem rangka perimetral penahan gempa, diperkenalkan alat
pendisipasi yang dipasang secara eksternal, sehingga komposisi self centering terhadap perilaku daktail
dapat diatur berkisar 60 : 40. Konsep pengaturan ini menyebabkan rangka didalam cukup direncanakan
untuk menahan gravitasi, sehingga balok arah memanjang rangka dalam dapat dihilangkan. Kelebihan
lain dari variasi ini adalah sistem prategang hanya digunakan di portal arah memanjang, sehingga akan
lebih mempercepat pelaksanaan.

Fig. 8 Low Cost Housing Prototype: Full Centering : Disipater 60 :40,
Variasi ketiga adalah menghilangkan kolom, sekaligus memperpanjang balok menjadi 9 m. Hal ini
menyebabkan balok rangka perimetral penahan gempa sudah harus mempunyai konfigursi kabel
prategang yang melengkung.

TINJAUAN EKONOMIS
Beberapa potensi penghematan yang diperoleh adalah dari aspek material, pelaksanaan dan strategi desain.
Secara material potensi yang bisa didapat adalah
1. Kekuatan tulangan prategang adalah 4 kali tulangan biasa, sedangkan harganya hanya 2.5 kali.
2. Kolom langsung 5 lantai, akan ada penghematan angkur
3. Waste yang mendekati nol
4. Biaya grouting jauh lebih kecil

Potensi penghematan pada waktu pelaksanaan adalah
1. Tidak perlu scaffolding
2. Join kering sangat mempercepat pelaksanaan
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3. Kolom langsung sangat mempercepat pelaksanaan
4. Estimasi 20% lebih cepat dari sistem pracetak “konvensional”

Potensi penghematan dari strategi desain antara lain :
1. Kekuatan prategang dapat dimanfaatkan untuk variasi desain optimum : bentang besar dengan

dimensi lebih kecil
2. Strategi pemilihan sistem penahan gempa seperti sistem rangka perimetral dan dinding pracetak bisa

disesuaikan juga untuk mendapatkan desain optimum.

RENCANA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN
Secara prinsip dan filosofis, Teknologi PRESSS bersifat terbuka, sehingga dapat diterapkan oleh siapapun.
Di Indonesia, setiap metoda non konvensional, baik yang berupa inovasi baru maupun dari luar negeri
harus dilakukan pengujian. Jika teknologi tersebut sudah ada pengujian di luar negeri, tetap harus
dilakukan pengujian yang sifatnya berupa pengujian konfirmasi. Saat ini para perusahaan precaster di
Indonesia bergabung untuk membuat penelitian dan pengembangunan teknologi PRESSS selama 2 tahun
(2013-2014), yang meliputi pengujian lapangan , pengujian laboratorium, dan standardisasi

Pengujian lapangan meliputi penelitian alat-alat pendukung yang dibutuhkan seperti teknologi prategang,
alat pendisipasi, serta pembuatan mock-up. Penelitian laboratorium meliputi uji komponen, uji titik
kumpul sampai uji 3 dimensi lengkap dengan komponen arsitektur dan utilitas. Pengujian 3 D ini
direncanakan menggunakan alat shaking table yang akan diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Standardisasi meliputi pembuatan Standar Nasional Indonesia Teknologi ini, yang dapat mengadopsi
langsung dari ACI T1.2-03 atau NZS3101:2006, dan pembuatan pedoman teknis yang setara dengan
handbook.

Teknologi PRESSS ini dapat diterapkan pada bangunan secara umum, dari bangunan tidak bertingkat
sampai bangunan bertingkat tinggi. Rencananya teknologi ini akan mulai diterapkan pada bangunan
rumah susun bertingkat sedang dan tinggi pada tahun 2013 sebelum diarahkan pada bangunan yang lebih
umum seperti sekolah, rumah sakit dll.

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 yang ekonomis dan peralatan pendukung 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 serluth pihak dalam mendukung pembangunan di Indonesia.
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