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I. PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pada perkembangan kota, khususnya Sukoharjo sudah sarat dengan 

pembangunan pemukiman, perkantoran, komersil area hingga gedung-gedung 

pendidikan dan industri dengan berbagai macam fasilitas yang menyertainya. 

Salah satu aspek pendidikan di perkotaan adalah tersedianya sarana dan prasarana 

pendidikan yang memadai, diantaranya adalah tersedianya gedung  tempat 

kegiatan belajar mengajar/gedung sekolah yang optimal fungsi guna 

bangunannya, handal, dapat sebagai teladan bagi lingkungannya dan berkontribusi 

positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia. 

Pengimplementasian tersebut diatas Dinas Pendidikan Tinggi Propinsi 

Jawa Tengah berupaya semaksimal mungkin menerapkan unsur-unsur 

profesionalisme antara lain dengan menjalin kemitraan bersama dunia usaha jasa 

konstruksi/konsultan guna keberhasilan dalam pembangunan gedung-gedung 

tersebut. Setiap gedung  harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga 

dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan 

khususnya memenuhi kriteria teknis bagi gedung perkuliahan.  

Di beberapa lokasi gedung perguruan tinggi di Jawa Tengah, dalam hal ini  

di wilayah Sukoharjo, memerlukan kajian kembali baik dari segi kapasitas daya 

tampung,  ketersediaan ruang yang memadai, maupun dari segi konstruksi, 

dengan menimbang usia guna gedung, agar nantinya dapat  lebih mendorong 

tercapainya kesempurnaan dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, dapat 

menjamin kenyamanan, keamanan serta keselamatan anak didik dan pendidik. 

 Keadaan ini mendorong perencana untuk memanfaatkan lahan tanah secara 

optimal, yaitu dengan perencanaan struktur gedung bertingkat. Hal ini 

memerlukan perhitungan gaya-gaya yang cukup teliti dan cermat, agar diperoleh  

struktur gedung bertingkat yang kuat terhadap segala kemungkinan beban yang 

terjadi, termasuk beban akibat gempa. 
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Sistem perencanaan gedung menurut Standar Perencanaan Ketahanan 

Gempa  Untuk Struktur Bangunan Gedung SNI - 1726 – 2002, dibagi menjadi  3 

macam, yaitu :  

1). Sistem elastik penuh 

2). Sistem daktail parsial 

3). Sistem daktail penuh 

Dalam Standar Perencanaan Ketahanan Gempa  Untuk Struktur Bangunan 

Gedung SNI - 1726 – 2002, menjelaskan bahwa  struktur gedung yang ketahanan 

gempanya direncanakan menurut standar ini dapat berfungsi berikut : 

1). Menghindari terjadinya korban jiwa manusia oleh runtuhnya gedung akibat 

gempa yang kuat. 

2). Membatasi kerusakan gedung akibat gempa ringan sampai sedang, sehingga 

masih dapat diperbaiki. 

3). Membatasi ketidaknyamanan penghunian bagi penghuni gedung ketika 

terjadi gempa ringan sampai sedang. 

4).   Mempertahankan setiap saat layanan vital dari fungsi gedung. 

 Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk 

merencanakan gedung perkuliahan bertingkat lima lantai di Sukoharjo ini saya 

menggunakan  prinsip daktail penuh,  karena mampu memenuhi persyaratan 

seperti tersebut di atas  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian latar belakang, 

dapatlah diambil suatu rumusan yang akan digunakan sebagai acuan. Adapun 

rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1). Mengingat Indonesia dilalui oleh jalur gempa besar, maka diperlukan suatu 

sistem perencanaan struktur gedung yang tahan terhadap gempa. 

2). Keadaan Kota Sukoharjo sekarang ini yang semakin padat penduduknya dan 

lahan yang semakin sempit, diperlukan pembangunan gedung bertingkat atau 

secara vertikal.  
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C. Tujuan Perencanaan 

Tujuan dari perencanaan ini adalah : 

1). Mendapatkan hasil hitungan struktur bangunan gedung perkuliahan lima 

lantai tahan gempa yang berlokasi di Sukoharjo sesuai dengan prinsip daktail 

penuh, serta sesuai dengan Standar Perencanaan Ketahanan Gempa  Untuk 

Struktur Bangunan Gedung SNI - 1726 – 2002 

2). Penerapan disiplin ilmu yang diperoleh dari perkuliahan untuk pelaksanaan 

perencanaan kontruksi gedung secara menyeluruh dan mendalam.. 

 

D.  Manfaat Perencanaan 

Manfaat pada perencanaan ini ada 2 macam, yaitu manfaat secara teoritis 

dan secara praktis, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1). Secara teoritis, perencanaan gedung ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan di bidang perencanaan struktur, khususnya dalam perencanaan 

struktur beton bertulang tahan gempa dengan prinsip daktail penuh yang 

berdasarkan  Standar Perencanaan Ketahanan Gempa  Untuk Struktur 

Bangunan Gedung SNI - 1726 – 2002 

2). Secara praktis, perencanaan gedung ini diharapkan dapat dipakai sebagai 

salah satu referensi pada sistem perencanaan struktur tahan gempa dalam 

suatu bangunan gedung. 

 

E. Batasan Masalah 

Menghindari melebarnya pembahasan, perencanaan gedung ini dibatasi 

pada masalah-masalah berikut :  

1).  Gedung yang direncanakan adalah gedung perkuliahan lima lantai dengan 

menggunakan prinsip daktail penuh.  

2). Perencanaan meliputi pada perhitungan struktur atap dan beton      bertulang 

(plat lantai, tangga, balok, kolom, dan perencanaan pondasi). 

3). Digunakan beton bertulang dengan mutu beton fc’ = 25 MPa, mutu baja 

tulangan fy = 300 MPa untuk begel dan  fy  = 400 MPa untuk tulangan 

memanjang. 
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4) Perencanaan berdasarkan Tata Cara Perhitungan Struktur Rangka Atap Baja 

Untuk Bangunan Gedung  SNI - 03 - 1729 - 2002. 

5). Bangunan berada di Wilayah Sukoharjo (wilayah gempa 3). 

6).  Struktur pondasi direncanakan menggunakan tiang pancang. 

7). Pada perencanaan ini digunakan peraturan-peraturan sebagai berikut :  

a). Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung 

(PPPURG) SNI 03 – 1727 – 1987 

b).Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung 

(SPKGUSBG) SNI - 1726 - 2002 

c). Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, SK SNI – 

03 – 2847 – 2002 

d). Tata Cara Perhitungan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung, SK SNI – 

03 – 1729 – 2002 

 

 

 


