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Abstrak 
Pada regim peraturan gempa (SNI 1726-2012), peraturan beton umum (SNI 2847-2013) dan 
peraturan beton pracetak (SNI 7833-2012) yang berlaku saat ini, tuntutan kinerja bangunan tahan 
gempa adalah lebih tinggi dibanding regim peraturan sebelumnya (SNI 03-1726-2002 dan SNI 03-
2847-2002). Tuntutan tersebut adalah bangunan harus tetap berfungsi sekalipun terkena gempa kuat, 
dan mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Konsekuensi dari perubahan tuntutan ini adalah biaya 
investasi konstruksi bangunan menjadi lebih mahal pada tahap pembangunan, dan pelaksanaanya 
menjadi lebih rumit jika dibangun dengan sistem konvensional. SNI 7833-2012 memberikan suatu 
alternatif sistem pracetak tahan gempa kinerja tinggi yang menggunakan sambungan paska tarik 
unbonded dan alat pendisipasi energi, seperti yang tercantum pada penjelasan Pasal 7.8.4. Pada 
tahun 2013-2014 sekelompok industri pracetak dan prategang melakukan penelitian dan 
pengembangan  terhadap suatu sistem pracetak yang mengikuti konsep tahan gempa berkinerja 
tinggi tersebut. Penelitian tersebut menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Konsep ini 
lalu diterapkan pada perencanaan dan pembangunan di salah satu gedung perkantoran 12 lantai di 
kota Jakarta. Makalah ini menjabarkan hal-hal signifikan dalam proses penelitian, perencanaan dan 
penerapan sistem, agar dapat menjadi masukan bagi para seluruh pelaku konstruksi nasional, akan 
telah tersedianya suatu alternatif konstruksi tahan gempa kinerja tinggi yang kualitasnya terjamin, 
pelaksanaan lebih mudah dan cepat serta ekonomis.   
 
KATA KUNCI : Sistem pracetak tahan gempa berkinerja tinggi, sambungan paskatarik unbonded, 
alat pendisipasi energi yang menggunakan material dan teknologi lokal  
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ABSTRACT 
On the current Indonesian earthquake code (SNI 1726-2012), general concrete code (SNI 2847-2013) 
and precast concrete code (SNI 7833-2012), the performance of earthquake resistant buildings is 
higher than the previous (SNI 03 -1726-2002 and SNI 03-2847-2002). The description of high 
performance are the building must remain functional even if influence by a major earthquake, and 
easily repaired if damage occurs. The consequences is the investment cost of building construction 
becomes more expensive at development phase, and the construction becomes more complicated if 
built with conventional systems. SNI 7833-2012 provides an alternative of high performance 
earthquake-resistant precast system that uses unbonded post-tension connection and energy 
dissipation tools, as stated in the explanation of Article 7.8.4. In the years 2013-2014 a group of 
precast and prestressed industry conducted research and development on a precast system that 
follows the concept of the high-performance earthquake resistant system. The research showed the 
results as expected. This concept is then applied to the design and application  on the 12-storey office 
building in Jakarta. This paper describes the significant matters in the research, design and 
application process,  that can be input for all construction stakeholder,  that there are an alternative 
construction of high performance earthquake-resistant structures which guaranteed the quality,  
easier and faster construction, as well as economical. 
 
 
KEYWORDS : High performance earthquake-resistant structure, unbonded post-tension connection, 
local material and method content in dissipater device.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 terakhir rekomendasi ASCE-10 [Irsyam & 
Sengara,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.  
 
Selain daripada peta gempa baru, SNI 1726-2012 juga memuat suatu tata cara 
perencanaan tahan gempa yang disederhanakan dari perencanaan berbasis kinerja, yang 
mempunyai filosofi baru, yaitu bangunan harus direncanakan dengan kinerja tertentu 
sesuai dengan katagori resiko bangunan tersebut, Perencanaan berbasis kinerja 
membutuhkan detail perhitungan yang mengharuskan pemahaman lanjut tentang struktur 
pada kondisi inelastik, yang diluar dari kapabilitas para engineer secara umum, serta 
terkadang membutuhkan pengujian untuk membuktikan kehandalannya. Suatu proses yang 
disederhanakan secara eksplisit cenderung memberikan hasil yang konservatif jika 
menggunakan sistem konvensional, baik dari segi biaya material yang lebih tinggi, maupun 
pelaksanaan yang lebih rumit sehingga menyulitkan pengawasan yang pada akhirnya sering 
secara faktual tidak bisa menghasilkan konstruksi seperti yang diharapkan pada 
perencanaan. 
 
Amerika dan Jepang, sudah mengantisipasi hal ini sejak tahun 1990-an seiring dengan 
timbulnya tuntutan masyarakat akibat gempa Loma Prieta (1989) dan Northridge (1994), 
dimana bangunan-bangunan direncanakan dengan konsep klasik desain kapasitas 
‘bangunan jika terkena gempa kuat boleh rusak asal tidak rubuh’ (Pampanin,2010). 
Suatu teknologi bangunan tahan gempa berbasis beton pracetak dengan sistem sambungan  
yang terbuat dari sistem prategang paska tarik unbonded dan alat pendisipasi energi, 
dikembangkan secara khusus oleh Amerika dan Jepang (1995 – 2002) yang dikenal 
sebagai Teknologi PRESSS (PRecast Structural Seismic System). Teknologi ini mampu  
memberikan bangunan tahan gempa berkinerja tinggi sesuai filosofi baru, dengan biaya 
yang ekonomis pada tahap investasi awal [Restrepo,2014], dan dapat dibuat sesuai bahan 
dan teknologi lokal [Pampanin, 2012].  
 
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 
filosofi perencanaan desain kapasitas klasik, 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, Amerika Tengah, Amerika Latin, 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 7833-2013 (Tata Cara 
Perancangan), 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 tahan gempa berkinerja tinggi 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 [Yuwasdiki,2013]. Jadi industri 
konstruksi Indonesia pada prinsipnya sudah siap untuk mengembangkan teknologi PRESSS 
yang berbasis sistem beton pracetak ini. Inspirasi pengembangan teknologi berbasis 
PRESSS didapat langsung dari kuliah Mr. Stefano Pampanin di World Conference of 
Earthquake Engineering (WCEE) ke 15 tahun 2012 di Lisbon Portugal [Pampanin,2012], 
yang lalu ditindaklanjuti program penelitian, pengembangan dan aplikasi oleh gabungan 
industri pracetak nasional dari tahun 2013 - 2015, dengan menggunakan material dan 
teknologi lokal yang ada di Indonesia  
 
Beberapa hasil program sampai pertengahan tahun 2014, yaitu pengujian konsep ‘self 
centering’ sistem paskatarik unbonded, desain dan pengujian awal alat pendisipasi energi, 
dan aplikasi mock up pada bangunan rumah sederhana telah dipresentasikan dalam 
beberapa makalah dalam prosiding [Nurjaman & Hariandja, 2014], dan jurnal [Nurjaman & 
Faisal ,2014]. Makalah ini membahas hasil-hasil yang telah didapat sampai pertengahan 
tahun 2015, yaitu desain dan pengujian alat pendisipasi energi, pengujian join balok-kolom, 
pengujian hollow core slab, serta perencanaan dan pelaksanaan pilot project pada 
bangunan kantor 12 lantai di Jakarta.   
 

KONSEP SISTEM PRACETAK TAHAN GEMPA BERKINERJA TINGGI DAN 
PENERAPAN DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN MATERIAL DAN 
TEKNOLOGI LOKAL 
Kunci utama konsep ini, seperti terlihat pada Gambar 1, adalah sambungan 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]  

  
Gambar 1 Konsep PRESSS : Self centering dari sambungan paskatarik unbonded 

[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”. ACI 550.3.13 
merekomendasikan gaya prategang memikul minimal 50% dari beban agar perilaku  self 
centering tetap efektif. 

     

  

 
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 Klasik [Yuwasdiki, 2013] 
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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 [Pampanin,2010;Pampanin 2012] 

 
Pengembangan yang dilakukan di Indonesia didasarkan atas teknologi dan material lokal 
yang telah ada. Konsep prategang unbonded relatif sudah dikenal di Indonesia, sehingga 
material, peralatan dan metoda konstruksi tidaklah sulit  Komponen kolom pracetak 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 
     

    
       

Gambar 4 Teknologi PRESSS di Indonesia : Sambungan paskatarik unbonded 
 
Konsep Spidissipater 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 

Gaya paskatarik 
membuat  
deformasi sisa 
tidak bertambah 
besar pada siklus 
inelastik  

Gaya paskatarik 
membuat  
deformasi sisa 
tidak bertambah 
besar pada siklus 
inelastik  



dan internal dissipater. Alat ini tersembunyi dalam struktur, namun mudah untuk diperbaiki 
jika rusak akibat terkena gempa kuat. 
 

      
 

Gambar 5 Konsep Spirdissipater berbasis material dan teknologi lokal Indonesia 
 
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 seperti terlihat pada Gambar 6. Dengan konsep ini, sama sekali tidak diperlukan 
perancah dalam konstruksi 
 

                  
               (a) Korbel sementara baja (Pampanin,2010)  (b) Korbel permanen beton kecil (Pampanin,2010)      (c) Korbel permanen beton besar  (Pampanin,2012)  
 

    
(d) Desain korbel baja kecil permanen hanya untuk menahan balok, tapi bisa tersembunyi   

  
           (e) Desain korbel beton besar permanen untuk menahan balok dan hollow core, tapi terekspose 

Gambar 6 Dudukan balok ke kolom 
 

Komponen pelat pada sistem ini dapat menggunakan pelat dua arah ataupun pelat satu 
arah seperti hollow core. Jika pelat diberi topping, maka sistem pelat lebih mengarah pada 



diafragma kaku. Jika menggunakan pelat hollow core satu arah yang tidak diovertopping, 
maka perlu beberapa sambungan untuk menahan beban pada diafragma pada waktu 
struktur terkena gempa [Naeim,1995], seperti terlihat pada Gambar 7. Sistem pelat yang 
tidak diovertopping lebih mengarah ke perilaku diafragma semi kaku.  
 

     
 

Gambar 7 Konsep sistem pelat yang dikembangkan di Indonesia  
   

DESAIN DAN PENGUJIAN ALAT PENDISIPASI ENERGI YANG MUDAH 
DIPERBAIKI 
Pengujian desain Spirdissipater (Gambar 8) dilakukan dengan metoda uji tarik tulangan 
ASTM E8 (Gambar 8). Jika mengacu ke Pasal 4.3.1 ACI 550.3-13 mengenai spesifikasi 
penulangan pendisipasi energi, maka haruslah memenuhi ASTM A706 Grade 60, dengan 
perbandingan rasio kuat tarik dan kuat leleh fu ke kuat leleh fy tidak kurang dari 1.25, sesuai 
dengan Pasal 7.1.5.2 b SNI 7833-2012. Hal ini mengarahkan bahwa rasio tulangan yang 
disambung dengan tulangan penyambung (As/As’) haruslah antara 1 – 1.25, agar kelelehan 
terjadi di tulangan penyambung, dan jika terjadi strain hardening akan menyamai kekuatan 
leleh tulangan yang disambung, tapi tidak membuat tulangan yang disambung tersebut 
mengalami strain hardening sampai mencapai kuat tariknya.  Pada pengujian, dilakukan 3 
rasio As/As’ seperti terlihat pada Tabel di Gambar 8   
    

     
Gambar 8 Sampel uji tarik SpirDissipater 

 
Hasil pengujian Spirdissipater [Puslitbangkim,2014] secara fisik dapat dilihat pada Gambar 
9, dimana pada 9a dan 9b kelelehan pertama terjadi di tulangan penyambung dan akhirnya 
terjadi keruntuhan di alat penyambung tersebut. Pada Gambar 9c, kelelehan pertama dan 
keruntuhan terjadi di di tulangan yang disambung karena memang sampel ketiga 
direncanakan sebagai sambungan kuat.   

Bars Connecting
Sample Area Area Type

As (mm2) As'(mm2)
1 380 264 Dissipater (As/As') 1.44
2 380 333 Dissipater (As/As') 1.14
3 380 402 Strong Connection (As'/As) 1.06



                               
(a) Spirdissipater As/As’ = 1.44    (b) Spirdissipater As/As’ = 1.14    (c) Sambungan kuat (As’/As = 1.06) 

Gambar 9 Kondisi fisik  uji tarik SpirDissipater 
 
Data hasil pengujian Spirdissipater [Puslitbangkim,2014] dapat dilihat pada Gambar 10. 
Pada sampel dengan rasio As/As’ = 1.44, leleh pertama terjadi di tulangan penyambung, 
dan ketika mencapai kuat tariknya, tulangan yang disambung baru mencapai kuat leleh. 
Pada sampel dengan rasio As/As’ = 1.14 leleh pertama terjadi di tulangan penyambung, dan 
ketika mencapai kuat tariknya, tulangan yang disambung sudah juga memasuki fasa strain 
hardening. Pada sampel dengan rasio As’/As = 1.06, tulangan yang disambung dapat 
mengembangkan perilakunya sebagaimana tidak disambung.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 10 Data uji tarik SpirDissipater 

 
Setelah mengetahui perilaku Spirdissipater pada uji tarik, maka dilakukan pengujian lentur 
pada balok hibrid segmental pracetak yang tulangannya disambung dengan Spirdissipater  
(Gambar 11). 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 kemudia dilakukan pengujian 
lentur kembali untuk melihat kinerja struktur setelah perbaikan. Pengujian dilakukan dengan 
skema pembebanan satu arah bolak-balik yang merupakan setengah skema pembebanan 
dalam SNI 7834-2012, sampai drift ratio maksimum Δ = 3.5%. Pada benda uji awal, 

Bars Connecting
Sample Area Area Type             Yield (kN) Ultimate (kN) Pu/Py

As (mm2) As'(mm2) Theoritic Actual Theoritic Actual
1 380 264 Dissipater (As/As') 1.44 106 93 153 148 1.01
2 380 333 Dissipater (As/As') 1.14 133 123 193 183 1.25
3 380 402 Strong Connection (As'/As) 1.06 152 147 220 229 1.56



dipasang spirdissipater dengan rasio As/As’ = 1.44, dan lalu benda uji yang diperbaiki 
menggunakan rasio  As/As’ = 1.14 

 

     
 

 
Gambar 11 Uji lentur balok hybrid dengan sambungan SpirDissipater 

 
Hasil uji lentur balok hybrid awal (As/As’=1.44) dapat dilihat pada Gambar 12, dimana 
kelelehan pertama terjadi di tulangan penyambung SpirDissipater, yang kemudian karena 
strain hardening yang terjadi tidak sampai membuat tulangan yang disambung mencapai 
kondisi leleh, maka kerusakan terjadi terpusat pada area tulangan penyambung (tidak 
merambat menjadi retakan lentur di tempat lain). Kerusakan terpusat tersebut secara fisik 
berupa celah besar, dan kuat lentur akhirnya ditentukan oleh kuat tarik tulangan 
penyambung, dan terjadi pada drift Δ = 2.2%.    

 

    
Gambar 12 Hasil uji lentur balok hybrid dengan sambungan SpirDissipater As/As’ = 1.44 

 
Selain kerusakan di posisi gap, tidak ditemukan kerusakan lain pada sampel, termasuk pada 
daerah tekan sambungan Spirdissipater. Jadi perbaikan dapat mudah dilakukan pada area 
sambungan Spirdissipater , yang kemudian dibuat dengan sambungan baru dengan rasio 
As/As’ = 1.14 seperti terlihat pada Gambar 13 

 

     
Gambar 13 Perbaikan balok hybrid dengan sambungan SpirDissipater As/As’ = 1.14 

 
Hasil uji lentur balok hibrid yang diperbaiki (As/As’=1.44) dapat dilihat pada Gambar 14, 
dimana kelelehan pertama terjadi di tulangan penyambung SpirDissipater, yang lalu 
membentuk celah besar di posisi tersebut. Mekanisme selanjutnya berbeda dengan benda 



uji pertama, karena strain hardening tulangan penyambung menyebabkan tulangan yang 
disambung juga memasuki kondisi leleh dan strain hardening, sehingga mulai terbentuk 
retak lentur tambahan di posisi lain dari celah besar pertama yang terbentuk. Keruntuhan 
sampel justru ditentukan oleh keruntuhan beton di daerah tekan, pada rasio drift lebih dari Δ 
= 3.5%  

 

           
Gambar 14 Hasil uji lentur balok hybrid yang diperbaiki dengan sambungan SpirDissipater 

As/As’ = 1.14 

DESAIN DAN PENGUJIAN JOIN BALOK-KOLOM 
Pengujian join balok kolom barulah dilakukan setelah beberapa tahapan pengujian 
pendahuluan. Penulangan balok hibrid join dibuat sesuai dengan benda uji pendahuluan 
balok hibrid dengan rasio kapasitas momen dari tulangan pendisipasi energi terhadap 
kapasitas momen yang mungkin terjadi (Ms/Mpr) mendekati 0.5, sesuai dengan rekomendasi 
Pasal 7.4.2 ACI 550.3-13. Sambungan pendisipasi energi Spirdissipater menggunakan 
rasio As/As’ = 1.14. Kolom dan join dirancang sesuai dengan pasal 7.1.3, pasal 7.6 dan 
pasal 7.7 dalam SNI 7833-2012. Skema pembebanan dan kriteria penerimaan uji 
didasarkan atas SNI 7834-2012 seperti terlihat pada Gambar 15, dimana sampai drift Δ = 
3.5%, benda uji harus memenuhi 3 kriteria utama : kekuatan, energi disipasi dan kekakuan 
agar dapat dikatagorikan sebagai Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK).   
 

        
(a) Benda uji interior (b) Benda uji eksterior (c) Tendon paskatarik dan Spirdissipater 

 
(d) Skema penulangan benda uji eksterior dan korbel 

Korbel kecil baja permanen 
dipasang karena balok 
benda uji tidak menahan 
hollow core 



       
           (e) Set up benda uji eksterior                    (f) Set up benda uji interior       (g) Skema pembebanan SNI 7832-2012 

 
     (h) Kriteria Penerimaan Gaya             (i) Kriteria Penerimaan Energi Dissipasi                (j) Kriteria Penerimaan Kekakuan        (l) Ekspektasi pola hysteresis Ms/Mpr =0.5 

Gambar 15 Uji Join Balok Kolom 
 
Analisis hasil pengujian [Puslitbangkim,2015] menunjukkan bahwa join balok kolom 
memenuhi kriteria dalam SNI 7834-2012 seperti terlihat pada Gambar 16 untuk join eksterior 
dan Gambar 17 untuk join interior  

       

 
(a) Kekuatan 

 
(b) Energi disipasi 



   
      (c) Kekakuan 

Gambar 16 Analisis kriteria penerimaan SNI 7834-2012 untuk join eksterior  
 

 

 
(a) Kekuatan 

 
(b) Energi disipasi 



 
           (c) Kekakuan 

Gambar 17 Analisis kriteria penerimaan SNI 7834-2012 untuk join interior  
 
Hal yang lebih menarik adalah mekanisme keruntuhan benda uji dan tingkat kinerja pada 
tiap tahap pengujian,seperti terlihat pada Gambar 18.  
 
1. Pada taraf kinerja batas layan, yang mengacu pada pasal 8.1.2  SNI 03-1726-2002, 

dimana Δ simpangan antar lantai tingkat yang diijinkan berkisar 0.03/R, atau sekitar 
0.35%, maka terlihat pada benda uji sama sekali tidak terlihat kerusakan seperti 
terlihat pada Gambar 18(a). Hal ini berarti pada tingkat gaya geser dasar nominal (V), 
tidak akan ada kerusakan, sekalipun pada komponen arsitektur. Persyaratan kinerja 
batas layan ini sudah tidak ada lagi dalam SNI 1726-2012, tapi dapat dikatakan 
kondisi ini setara dengan kondisi gaya geser dasar seismik (V). 

2. Kelelehan pada tulangan penyambung Spirdissipater mulai terjadi pada Δ = 1%, dan 
mulai menimbulkan celah pada Δ = 1.75%. Celah ini terlihat membuka dan menutup 
selama proses beban siklik, yang menunjukkan efektifitas “self centering” dari 
sistem paska tarik unbonded, seperti terlihat pada Gambar 18 (b) dan 18(c) 
Kerusakan tidak terjadi pada bagian lain secara signifikan sampai Δ = 2.2%, seperti 
terlihat pada Gambar 18(d). Δa (simpangan antar lantai yang diijinkan) pada Gempa 
desain (SDS) yang disyaratkan Tabel 16 SNI 1726-2012 adalah 2% untuk katagori 
risiko I atau II, hal ini menunjukkan terbuktinya kinerja tinggi dari sistem struktur 
ini, dimana bangunan masih akan kembali ke posisi semula, dengan kerusakan 
terpusat hanya pada komponen pendisipasi energi. Perbaikan untuk 
mengembalikan ke kinerja semula dapat dilakukan dengan mengganti komponen 
Spirdissipater saja.     

3. Pada tahapan selanjutnya dari Δ = 2.2% ke 3.5%, strain hardening dari tulangan 
penyambung Spirdissipater sudah menyebabkan tulangan yang disambung 
memasuki fase leleh dan strain hardening. Kerusakan mulai menyebar di luar 
daerah celah Spirdissipater, dan mulai terjadi keruntuhan tekan pada beton. Gambar 
18(e) menunjukkan kondisi benda uji pada saat Δ = 3.5%, dimana kerusakan terpusat 
di balok, sedangkan pada join dan kolom hanya muncul retak rambut yang tidak 
berkembang menjadi keruntuhan tekan diagonal. Hal ini menunjukkan bangunan tidak 
rubuh sekalipun dalam gempa maksimum yang dipertimbangkan dengan resiko 
tertarget (MCER), yaitu gempa dengan kemungkinan terlewati besarannya selama 
umur struktur bangunan 50 tahun adalah 2% (atau gempa dengan perioda ulang 
2500 tahun). 



4. Pengujian dilanjutkan sampai Δ = 5%, yang menunjukkan kerusakan tetap terpusat 
pada balok seperti terlihat pada Gambar 18(f) namun kekuatan sudah terdegradasi 
dan kondisi bangunan sudah tidak dapat kembali ke posisi semula. Pengujian sampai 
kondisi sangat ekstrim ini menunjukkan bahwa sistem ini dapat memberikan jaminan 
bangunan dapat tetap berfungsi selama masa layannya, dan juga jaminan keamanan 
pada kondisi gempa yang sangat ekstrim. 

5. Perbandingan pola histeresis sistem hibrid dengan struktur beton bertulang tanpa 
paska tarik pada siklus target kinerja SNI 1726-2012, yaitu sekitar 2.2%, dapat dilihat 
pada Gambar 18(g). 

a. Pada struktur beton bertulang, satu siklus dimulai dengan pembebanan ke 
satu arah dengan kekakuan loading tertentu, sampai puncak, lalu beban 
diturunkan dengan kekakuan unloading yang lebih besar dari kekakuan 
loading sehingga terjadi deformasi sisa. Beban lalu berbalik mulai dari 
deformasi sisa dengan kekakuan loading dan seterusnya. Pola histeresis ini 
dikenal dengan Model Takeda.  

b. Pada struktur hibrid, satu siklus dimulai dengan pembebanan ke satu arah 
dengan kekakuan loading, kekakuan lalu mengalami degradasi pada saat alat 
pendisipasi energi mengalami kelelehan, dan kemudian sampai puncak. Pada 
saat unloading, kekakuan relatif sama dengan loading sehingga deformasi 
sisa lebih kecil, dan lalu gaya paska tarik membantu menghilangkan deformasi 
sisa, dengan kekakuan yang relatif sama dengan kekakuan terdegradasi saat 
alat pendisipasi energi mengalami kelelehan. Setelah deformasi sisa hilang, 
pembebanan berbalik arah dengan kekakuan loading yang relatif sama 
dengan kekakuan loading di arah sebaliknya. Perilaku pengujian ini mendekati 
bentuk “flag shape” perilaku sistem hibrid dengan proporsi paska tarik 
terhadap daktail 60 : 40 menuju 50 :50. Bentuk “flag shape” yang kurang 
tegas seperti terdapat dalam referensi kemungkinan disebabkan metoda 
kontrol perpindahan yang belum sepenuhnya otomatis. 

 

    
        (a) Kinerja batas layan Δ = 0,35%,setara V        (b) celah di sisi atas Δ = 1.75%             (c) celah di sisi bawah Δ = 1.75% 

 

   
    (d) Kondisi Δ = 2.2% setara SDS dan Δa        (e) Kondisi Δ = 3.5% setara MCER       (f) Kondisi Δ = 5% kondisi superekstrim 
 



               
(g) Perbandingan pola histeresis join interior beton bertulang (Yuwasdiki,2013) dan join hibrid pada taraf 

kinerja SNI 1726-2012 (drift 2.2%) 
Gambar 18 Mekanisme keruntuhan dan kinerja benda uji pada berbagai tahap 

 
Perilaku sistem pracetak tahan gempa berkinerja tinggi akan lebih terlihat jika pengujian 
dilakukan pada alat shaking table, seperti yang dilakukan di University California at San 
Diego (2008) [Restrepo,2014], seperti terlihat pada Gambar 19. Pada uji ini dibuat benda uji 
4 lantai skala penuh yang diberi beban gempa aktual dari mulai gempa Knoxville (275 
tahun), gempa Seattle (500 tahun), gempa Berkeley (500 tahun), sampai yang paling kuat 
MCER Berkeley (2500 tahun). Secara menakjubkan dan kasat mata sambungan paskatarik 
unbonded dapat menjaga bangunan tetap kembali ke posisi semula sekalipun sempat 
bergoyang dalam kondisi sangat ekstrim.  
 

    
(a) 275 tahun      (b) 500 tahun   (c) Berkeley 500 tahun  (d) MCER Berkeley 2500 tahun 

Gambar 19 Uji Sistem Pracetak tahan Gempa Kinerja Tinggi dengan Shaking table 

DESAIN DAN PENGUJIAN KOMPONEN HOLLOW CORE 
Sistem pelat yang diajukan adalah sistem pelat pracetak penuh prategang pratarik dengan 
bentuk hollow core. Sistem ini merupakan pelat satu arah yang mampu memikul beban 
besar dengan bentang besar dengan kinerja penampang tidak retak. Sistem ini mampu 
mengkonversi balok anak pada sistem konvensional, mempercepat tahapan pelaksanaan, 
dan juga bersih dan rapi karena tidak lagi memerlukan perancah.  
 
Sistem pracetak penuh tanpa topping cenderung mengarah ke perilaku diafragma semi kaku 
[Naeim, 1995], seperti telihat pada Gambar 20(a), (b) dan (c), sehingga ada beberapa hal 
yang harus diperhatikan dalam analisis sesuai dengan SNI 1726-2012, dan di lapangan 
harus dipasang sambungan horisontal baik antar pelat maupun ke balok rangka, yang 
kapasitasnya dihitung berdasarkan beban gempa yang masuk ke diafragma, seperti terlihat 
pada Gambar 20 (d) dan (e) [Boediono,2015]. Alternatif dari desain diafragma pracetak 
penuh juga telah dikembangkan sebagai hasil penelitian yang dilakukan konsorsium 
Precast/Prestress Concrete Institute (PCI) [Fleischman,2014]  

 



  
(d)        (e) 

Gambar 20 Asumsi diafragma semi kaku pada sistem pracetak penuh  
 
Pengujian hollow core dilakukan dalam 2 kondisi, yaitu kondisi diletakkan sederhana 
(Gambar 21a) dan pada kondisi menerus (Gambar 21b). Pengujian lentur dilakukan untuk 
melihat sifat lawan lendut balok (chamber) , tingkat pembalikkan (recovery), dan hubungan 
menerus hollow core dengan sistem rangka seperti terlihat pada Gambar 22.  

 

  
        (a)Uji pelat satu arah   (b) Uji sambungan dengan rangka 

Gambar 21 Desain pengujian hollow core  
 
 

     
Gambar 22 Pengujian hollow core dan hasil-hasilnya 

HAL-HAL SPESIFIK DALAM PERENCANAAN SISTEM PRACETAK 
BERKINERJA TINGGI 
Setelah pengujian bertahap yang dilakukan menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan, 
maka sistem ini siap diterapkan pada suatu pilot project, yaitu pembangunan suatu gedung 
kantor 12 lantai di Jakarta. Pada awalnya bangunan ini sudah direncanakan dengan sistem 
konvensional dengan modul utama 8 m x 8 m dengan sistem penahan gaya gempa sistem 
ganda dengan rangka pemikul momen khusus dan sistem dinding geser khusus. Bangunan 
ini lalu direncanakan ulang dengan sistem pracetak tahan gempa kinerja tinggi dan sistem 
pelat hollow core. Beberapa hal prinsip yang dilakukan dan efisiensi yang bisa didapat 
antara lain 
 

1. Konversi sistem pelat balok anak menjadi sistem pelat satu arah hollow core seperti 
terlihat pada Gambar 23 [Boediono,2015]. Konversi ini memberikan banyak 
penghematan material baik beton dan besi tulangan, disamping penghematan dalam 
biaya pelaksanaan karena tidak lagi diperlukan perancah dan waktu pelaksanaan lebih 
cepat. 



          
(a) Sistem pelat balok anak konvensional    (b) Konversi ke sistem pelat hollow core 

Gambar 23 Konversi sistem pelat balok anak ke hollow core 
 
2. Konversi dari balok induk dari sistem konvensional ke sistem pracetak hibrid yang 

menggunakan tumpuan korbel pada saat pelaksanaan. Konversi ini merubah alur gaya 
struktur [Boediono,2015], dimana pada saat pelaksanaan beban mati ditahan 
sepenuhnya oleh bagian lapangan balok (Gambar 24a). Pada saat sudah dilakukan 
penyatuan dengan kolom dengan sambungan paskatarik unbonded dan grouting 
Spirdissipater, maka barulah pada tumpuan bekerja beban hidup dan beban gempa 
(Gambar 24b). Efisiensi yang bisa didapat dalam aspek ini adalah berkurangnya beban 
momen pada kolom, sehingga bisa diperoleh desain kolom yang lebih efisien. 

 

              
(a) Pada saat pelaksanaan, balok sederhana    (b) Pada saat layan,balok sudah merangka  
Gambar 24 Konversi balok induk konvensional ke pracetak hybrid dan perubahan alur gaya 

dalam analisis  
 

3. Konversi penulangan balok induk induk dari tulangan baja lunak ke penulangan hibrid 
(gabungan tulangan baja lunak dan tulangan prategang). Tulangan prategang yang 
digunakan adalah baja mutu tinggi strand standar ASTM A416 Grade 270, sesuai 
rekomendasi Pasal 4.4.2 ACI 550.3-13. Baja mutu tinggi ini mempunyai kekuatan 
sekitar 4 kali tulangan baja lunak, dengan harga sekitar 2.5 kali. Jadi konversi inipun 
dapat memberikan efisiensi material. Beberapa hal lain yang harus diperhatikan dalam 
konversi ini, sesuai ACI 550.3-13 adalah : 
a. Tulangan prategang minimum dalam Pasal 7.2.1 

 

    (1) 
Dimana Aps adalah luas tulangan prategang, fse adalah tegangan efektif di tendon 
paska tarik, µ adalah koefisien friksi yang berharga 0.6, VD adalah gaya geser akibat 



beban mati tidak terfaktor, VL adalah gaya geser akibat beban hidup tidak terfaktor, 
dan ϕ adalah faktor reduksi kuat geser.     

 
b. Tulangan baja lunak minimum, sesuai Pasal 7.4.1 

 

                                             (2) 
Dimana As adalah luas tulangan baja lunak, fy adalah tegangan leleh baja lunak VD 
adalah gaya geser akibat beban mati tidak terfaktor, VL adalah gaya geser akibat 
beban hidup tidak terfaktor, dan ϕ adalah faktor reduksi kuat geser. 

c. Rasio maksimum kapasitas momen tulangan baja lunak (Ms) terhadap kapasitas 
momen yang mungkin terjadi (Mpr), sesuai Pasal 4.2  

 
Ms / Mpr ≤ 0.5     (3) 

 
4. Perencanaan sambungan pelat diafragma dilakukan berdasarkan beban gempa per 

lantai, dengan batas minimum dan maksimum seperti tercantum pada Pasal 7.10.1.1 
dalam SNI 1726-2012 
 

   (4) 
 dimana SDS adalah koefisien gempa, Ie adalah faktor kepentingan, i adalah indeks yang 
menunjukkan lantai ke-i dari dasar, x adalah lantai yang sedang ditinjau 
perencanaannya, W adalah beban gempa dari beban mati bangunan, Fi adalah beban 
lateral pada lantai ke i, Wi adalah porsi dari W di tingkat ke i, Wpx adalah berat dari 
diafragma  dan elemen tributriari pada lantai x, termasuk 25% dari beban hidup dari 
kemungkinan tempat penyimpanan dan pergudangan 

  
5. Perencanaan join, dilakukan dengan memperhitungan momen kapasitas balok yang 

menyebabkan gaya tarik batas baik pada tulangan baja lunak maupun tulangan baja 
prategang seperti terlihat pada Gambar 25. Hal yang harus diperhatikan adalah 
digunakakannya faktor reduksi kekuatan khusus pada Pasal 7.1.3.3 dalam SNI 7833-
2012, yang berharga ϕ = 0.85   

 

 
Gambar 25 Gaya-gaya dalam kondisi kapasitas untuk desain join 

Aps fse Aps fse 



 

PENERAPAN PADA PILOT PROJECT BANGUNAN KANTOR 12 LANTAI 
Sistem ini diterapkan pada pilot project di salah satu gedung perkantoran 12 lantai di 
Jakarta, seperti terlihat pada Gambar 26. Sistem pracetak kinerja tinggi digunakan secara 
penuh untuk mengkonversi kolom, balok, dan pelat. Bagian struktur yang tidak dibuat 
pracetak hanyalah bagian core. Gedung ini mempunyai area kantilever yang tidak sama 
denahnya per lantai, sehingga membentuk suatu lengkungan pada fasad  bangunan, Pada 
bagian kantilever ini digunakan pelat pracetak solid yang terbuat dari bahan beton bertulang. 
Korbel permanen beton besar dipilih pada pilot project, karena dipakai untuk memikul balok 
dan hollow core sebelum dilakukan stressing. 
 

          
Gambar 26 Penerapan sistem pracetak tahan gempa kinerja tinggi pada pilot project gedung 

perkantoran 12 lantai di Jakarta  
 

Dokumentasi pelaksanaan pilot project dapat dilihat pada Gambar 27, mulai dari 
pemasangan kolom di pada Gambar 27(a), pemasangan balok beserta sambungan 
Spirdissipater dan grouting pada Gambar 27(b), pemasangan sambungan paskatarik 
unbonded pada Gambar 27(c), dan pemasangan komponen hollow core beserta 
sambungan-sambungannya pada gambar 28(d) 
 

 
(a) Pemasangan kolom 

  
(b) Pemasangan balok, Spirdissipater, dan grouting 

 
(c) Pemasangan sambungan paskatarik unbonded 



  
(d) Pemasangan pelat hollow core dan sambungan antar pelat dan ke rangka 

Gambar 27 Dokumentasi pelaksanaan sistem pracetak pada pilot project gedung 
perkantoran 12 lantai di Jakarta 

 

KESIMPULAN 
Sistem pracetak tahan gempa berkinerja tinggi merupakan teknologi alternatif untuk 
mengikuti perkembangan dalam perencanaan bangunan tahan gempa yang baik beban 
gempa maupun filosofi perencanaannya sudah berkembang akibat dari kejadian-kejadian 
gempa kuat dalam  20 tahun terakhir ini. Konsep yang saat ini melandasi regulasi bangunan 
tahan gempa ini dikenal sebagai konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainibility 
Development Concept). Teknologi ini mampu menjawab sekaligus persyaratan regulasi 
dan tuntutan masyarakat Indonesia: yaitu tidak rusak signifikan sekalipun terkena gempa 
kuat, biaya investasi awal yang ekonomis, mudah diperbaiki, dengan peralatan pendukung 
dan material yang dapat diproduksi lokal. 
 
Saat ini industri pracetak dan prategang yang selama ini sudah mengimplementasikan 
sistem pracetak tahan gempa di berbagai daerah di Indonesia, telah menyelesaikan 
penelitian, pengembangan dan uji penerapan sistem pracetak tahan gempa berkinerja tinggi 
selama 3 tahun (2013 – 2015), sehingga teknologi ini dapat segera dapat dimanfaatkan oleh 
seluruh pihak dalam mendukung pembangunan di Indonesia. 
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