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A. RINGKASAN
Kota Yogyakarta terletak di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Wilayah ini mempunyai aktifitas seismik tinggi
mengingat lokasinya berada pada jalur ring of fire, di antara pertemuan lempeng tektonik Eurasia dan Australia serta sesar
aktif. Pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi berkekuatan 6,3 SR bersumber di koordinat 7,955° LS dan 110,430 BT
dengan kedalaman 10 km sejauh 25 km dari kota Yogyakarta [1]. Bencana tersebut menewaskan 5.048 jiwa, melukai 27.808
jiwa, menghancurkan 240.396 rumah serta menimbulkan kerugian lebih dari 29 triliun rupiah. Sebagian besar korban jiwa
dipicu oleh reruntuhan bangunan [2]. Tidak hanya bangunan tanpa perkuatan (non-engineered building) namun bangunan
dengan perkuatan (enginered building) juga mengalami kerusakan. Berbagai upaya guna meminimalisir dampak terjadinya
gempa bumi sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu dengan penerbitan dan pembaharuan peta gempa secara
berkala. Indonesia sudah menerbitkan peta hazard gempa untuk perencanaan bangunan sejak tahun 1983 kemudian terus
diperbaharui sampai yang terakhir tahun 2017 [3]. Dengan demikian sebenarnya Indonesia sudah sejak lama menggunakan
gempa sebagai acuan perencanaan infrastruktur. Namun pengalaman Gempa Jogja 2006 menunjukkan masih banyaknya
bangunan terutama engineered yang hancur [4]. Melihat begitu dahsyatnya dampak yang ditimbulkan oleh gempa tersebut
maka mitigasi lebih mendalam terkait dengan bencana gempa perlu dilakukan untuk meminimalisir kerugian apabila bencana
sejenis kembali terjadi dikemudian hari. Diperlukan prediksi akurat tentang bagaimana potensi kerusakan bangunan bertingkat
terhadap gempa besar yang kemungkinan terjadi dengan analisis percepatan tanah (spectral acceleration) mutakhir. Analisis
akselerasi gerakan tanah mutakhir bisa dilakukan dengan pendekatan Probabilistic Seismic Hazard Analysis berskala mikro
(kecil) dengan meninjau kondisi suatu wilayah. Hasil analisis tersebut juga dituangkan dalam peta gempa bersaka mikro (kecil)
mengingat peta gempa yang dirilis pemerintah sampai saat ini masih berskala makro (nasional) [5].
Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Data gempa mutakhir diperoleh dari rekaman gempa dengan radius
maksimum 500 km dari pusat kota Yogyakarta yang diperoleh dari katalog rekaman gempa United States Geological Survey
(USGS), National Centers For Environmental Information (NOAA) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
antara tahun 1900 sampai dengan 2020. Dilakukan pemisahan (declustering) terhadap data historis dan sebaran peta gempa
sehingga hanya digunakan gempa utama (main shock) yang bersifat merusak dengan magnitude ≥ 5 SR. Dilakukan
identifikasi terhadap mekanisme serta letak sumber gempa sehingga data gempa yang digunakan dikelompokan dalam tiga
tipe sumber gempa yaitu sesar (shallow crustal), subduksi benioff serta megathrust. Karakteristik sumber gempa didapat dari
hasil analisis historis serta mekanisme gempa yang terjadi pada masing-masing pemodelan. Ground Motion Prediction
Equation (GMPE) atau fungsi atenuasi yang digunakan dalam proses analisis probabilistik ditentukan berdasarkan jenis
sumber gempa serta kondisi suatu wilayah. Dalam studi ini digunakan persamaan atenuasi Campel-Bozorgonia NGA (2008)
untuk gempa Sesar, Atkinson-Boore Worldwide Data NGA (2003) intraslab dan interface untuk gempa subduksi benioff serta
megahtrust. Spectral acceleration gempa diperoleh dengan menggunakan pendekatan Probabilistic Seismic Hazard Analysis
(PSHA). Hasil analisis percepatan gerakan tanah secara propabilistik tersebut kemudian dikembangkan menjadi luaran
berupa peta pada beberapa periode ulang gempa yang dapat digunakan baik pada infrastruktur gedung, jalan, jembatan,
maupun DAM. Pada probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun selanjutnya diperhitungkan Uniform Hazard Spectra (UHS)
untuk bangunan gedung dengan meninjau titik lokasi gedung eksisting berada. Sedangkan data kondisi eksisting bangunan
disesuaikan dengan arsip perencanaan dan hasil survei lokasi (Rapid Visual Screening). Dengan data tersebut kemudian
dilakukan nonlinear pushover analisis sehingga didapatkan kurva kapasitas bangunan. Kurva tersebut kemudian
dikembangkan lebih lanjut dalam pembuatan fragility curve. Pertemuan antara capacity curve dan grafik response spectra
menghasilkan nilai performance point serta tingkat kinerja bangunan. Performance point menunjukkan besaran displacement
bangunan ketika gempa besar dengan skenario magnitude ≥ 5 SR diberikan. Nilai tersebut apabila diplot ke dalam fragility
curve diperoleh probabilitas kerusakan bangunan dalam empat kategori rusak ringan “slight”, sedang “moderate”, berat
“extensive” and hampir runtuh “nearly complete”.
Hasil penelitian diharapakan supaya bisa digunakan sebagai masukkan bagi tim penyusun peta hazard gempa nasional
(Pusgen) terkait dengan perlu adanya pengembangan peta gempa nasional kedalam skala mikro, rujukan bagi pemerintah
dalam hal perencanaan tata ruang serta pengambilan kebijakan berkaian dengan mitigasi bencana gempa bumi, rehabilitasi
atau retrofitting bangunan eksisting dalam rangka menurunkan tingkat resiko bencana gempa terutama kegempaan di wilayah
Yogyakarta, sekaligus acuan bagi praktisi dalam perencanaan serta pelaksanaan berbagai infrastruktur sipil berbasis mitigasi
bencana di wilayah kota yogyakarta. Hasil luaran penelitian ini berupa dua artikel ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi.
Hasil penelitian ditargetkan berada dalam level TKT 2.
Hingga bulan Desember progress pelaksanaan penelitian sudah mencapai kurang lebih 100% dari keseluruhan. Hasil
dari penelitian diperoleh luaran yaitu dua naskah jurnal nasional dan dua Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa laporan dan
peta gempa mikrozonasi Yogyakarta. Saat ini progress penelitian telah sampai pada tahap akhir yaitu revisi jurnal yang telah
disubmitted, pengusulan HKI dan pelaporan administrasi.

B. KEY WORD
Gempa bumi, Analisis probabilistik, Peta gempa, Uniform hazard spectra, Potensi kerusakan bangunan

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.
C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai
tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.
Kegiatan penelitian dosen pemula yang dibiayai oleh DPRM Kemenristekdikti Tahun 2020 dinilai sudah
berjalan cukup baik. Tahapan realisasi kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan selama 12 bulan.
Berikut merupakan realisasi dan rencana kegiatan selama berlangsungnya penelitian dari Akhir bulan maret
sampai dengan Desember 2020.
Tabel 1 Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian
Bulan
9 10

No

Nama Kegiatan

A

Persiapan

1

Studi Literatur

√

2

Surat Administrasi

√ √

3

Persiapan Alat dan Bahan

√ √ √ √

B

Pengumpulan Data

1

Pengumpulan data gempa

2

Pembuatan peta Yogyakarta Polygon .shp

3

Rapid Visual Screening (RVS) gedung objek
penelitian

√ √

4

Detailed Engineering Design (DED)

√ √

C

Analisis Data

1

Mengkonversi dan menyeleksi data gempa

2

Klasifikasi data kedalam sumber gempa subduksi
megathrust, subduksi benioff dan shallow crustal

3

Declustering data masing-masing sumber gempa

4

Analisis karakteristik masing-masing sumber gempa

5

Menentukan fungsi atenuasi yang digunakan serta
menskalanya

√ √

6

Melakukan analisis probabilistic seismic hazard

√ √

7

Pembuatan peta spectral acceleration

√ √

8

Menghitung response spektrum

√ √

9

Penilaian hasi Rapid Visual Screening (RVS) gedung

√ √

10

Membuat pemodelan stuktur Gedung

√ √

12

Melakukan Pushover Analysis terhadap pemodelan
struktur bangunan eksisting

√ √

13

3

4

5

6

7

8

√ √

`
√ √
√ √

√ √
√ √
0
√ √
√ √

11

12

1 2

D

Menentukan performance point serta kinerja struktur
bangunan gedung
Menganalisis probabilitas kerusakan bangunan akibat
gempa
Penyusunan Laporan

1

Laporan Kemajuan

2

Laporan Akhir

3

Jurnal Pertama

4
5

15

√

√

√

√

√ √
√

√

Jurnal Kedua

√

√

Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

√

√

√ √

Keterangan :

: Rencana kegiatan
√

: Pelaksanaan kegiatan

Beberapa capaian yang sudah dilakukan dalam penelitan ini dijelaskan sebagai berikut :
1. Persiapan
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan literatur dari berbagai sumber baik offline maupun online. Dalam
tahapan ini diperoleh beberapa buku cetak, e-book, peraturan, pidato ilmiah, prosiding serta jurnal nasional
maupun internasional yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan penelitian.
2. Pengumpulan data
a. Pengumpulan data gempa
Data gempa mutakhir diperoleh dari rekaman gempa dengan radius maksimum 500 km dari pusat kota
Yogyakarta dari katalog rekaman gempa United States Geological Survey (USGS), National Centers For
Environmental Information (NOAA) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) antara tahun
1900 sampai dengan 2020 seperti ditunjukkan pada gambar berikut,

Gambar 1 Radius pengambilan data gempa
Dari pengumpulan data diperoleh sebanyak 4060 riwayat gempa dengan magnitude sama dengan atau lebih
besar dari 5 Mw yang tersebar sesuai gambar berikut,

Gambar 2 Sebaran data gempa bumi
b. Pembuatan Peta Yogyakarta Polygon .shp
Peta polygon .shp file diperlukan dalam pembuatan peta spectral acceleration skala mikro wilayah
Yogyakarta. Peta tersebut dibuat menggunakan aplikasi Arcgis dengan menyesuaikan koordinat lintang dan bujur
provinsi Yogyakarta beserta kabupaten kota di dalamnya. Berikut hasil pembuatan peta Yogyakarta polygon .shp,

Gambar 3 Peta Yogyakarta polygon .shp file
c. Rapid Visual Screening (RVS) gedung objek penelitian
RVS merupakan pernilaian kondisi struktur bangunan secara sekilas dengan cara melakukan survey lapangan,
wawancara seputar hal teknis dengan pengelola serta dokumentasi bangunan eksisting sembari mengisi form
scoring [6]. Berikut contoh dokumentasi gedung objek penelitian pada saat pelaksanaan RVS.

Gambar 4 Contoh Dokumentasi Gedung Eksisting
d. Detailed Engineering Design (DED)
Gambar detail perencanaan bangunan (DED) diperoleh dari arsip pengelola bangunan objek penelitian yaitu
dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman Yogyakarta. Berikut gambar denah, layout atap serta
potongan melintang bangunan yang merupakan sebagian dari DED gedung objek penelitian

Gambar 5 Denah gedung eksisting (denah dan atap bangunan)

Gambar 6 Potongan melintang bangunan
3. Analisis Data
a. Mengkonversi dan menyeleksi data gempa
Perlu dilakukan penyamaan data gempa sebelum diolah lebih lanjut mengingat data yang telah terkumpul
melalui USGS masih menggunakan jenis magniude yang beragam diantaranya magnitude momen (Mw).
magnitude surface (Ms), magnitude body (mb) dan magnitude lokal (ML). Penelitian ini menggunakan acuan
magnitude momen (Mw) dengan angka kesesuaian tertinggi. Konversi skala magnitude pada penelitian ini
mengacu pada korelasi konversi antara beberapa skala magnituda untuk wilayah Indonesia [7].
Tabel 2 Korelasi konversi antara beberapa skala magnitudo wilayah Indonesia
Range Data
4,5 ≤ Ms ≤ 8,6

Kesesuaian (R2)
93,9 %

978

4,9 ≤ mb ≤ 8,2

72,0 %

154

5,2 ≤ ME ≤ 7,3

71,2 %

mb = 0,125ML – 0,389x + 3,513

722

3,0 < ML < 6,2

56,1 %

ML = 0,717 MD + 1,003

384

3,0 ≤ MD ≤ 5,8

29,1 %

Korelasi Konversi
Mw = 0.143Ms2 – 1,051Ms + 7,285

Jumlah Data
3.173

Mw = 0,114mb2 – 0,556mb + 5,560
Mw = 0,787ME – 1,537

Setelah semua data gempa sudah dalam skala yang sama yaitu Magnitude momen (Mw) kemudian dilakukan
seleksi serta eliminasi sehingga hanya digunakan gempa dengan magnitusde > 5 Mw. Berikut contoh hasil
pekerjaan tersebut

Gambar 7 Hasil konversi dan eliminasi data gempa
b. Identifikasi dan klasifikasi menurut sumber dan mekanisme gempa
Pengelompokkan sumber gempa ditentukan sesuai dengan mekanisme kerjadian gempa. Pada umumnya
mekanisme gempa di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu sumber gempa shallow crustal, subduksi megathrust
(interface) dan benioff (intraslab) [3]. Identifikasi terhadap mekanisme serta letak sumber terhadap data gempa
diperoleh tiga tipe sumber gempa yaitu sesar (shallow crustal), subduksi benioff serta megathrust seperti
ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 8 Pemodelan sumber gempa
c. Declustering data masing-masing sumber gempa
Dilakukan declustering dengan model matematika Reasenberg (1985) terhadap data gempa guna
mengeliminasi gempa penyerta (fore dan after shock) karena dalam analisis seismik probabilistik hanya
digunakan data gempa utama (main shock ) saja [8]. Dari proses declustering diperoleh data gempa sebagai
berikut,
Tabel 3 Hasil Declustering tiap sumber Ggmpa
Sumber Gempa
Data Gempa
Gempa Utama
Gempa Susulan
Megathrust 1
1760
1468
292
Megathrust 2
1400
1103
297
Megathrust 3
191
179
12
Benioff 1
147
139
8
Benioff 2
486
482
4
Sesar Opak
14
12
2
Sesar Tegal - Pemalang
20
20
0
Sesar Purwodadi-Surabaya
42
42
0

d. Analisis karakteristik masing-masing sumber gempa
Karakteristik sumber gempa nilai a valule, b value, lambda, magnitude of competeness (Mc) diperoleh dengan
cara mengambil historis data gempa yang ada di daerah sumber gempa tersebut, kemudian dilakukan analisis
statistik dengan model maximum likelihood. Parameter gempa yang lain yang termasuk karakteristik sumber
gempa yaitu jenis patahan, slip rate, dan dip bisa di peroleh dari peta gempa 2017 [5]. Hasil analisis karakteristik
klaster gempa subduksi megathrust 1 sesuai dengan model maximum likelihood menggunakan software
ZMAP6 [9] disajikan pada gambar 9.

Gambar 9 Karakteristik gempa klaster subduksi megathrust 1
Secara lebih lengkap karakteristik seluruh klaster gempa pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.

No.
1
2
3
4
5
6
7

Tabel 4 Hasil declustering tiap sumber gempa
Sumber Gempa
Nilai a
Nilai b M thresold Mmax
Subduksi Megathrust 1
8.94
1.5
5.2
8.7
Subduksi Megathrust 2
11
1.86
5.3
8.7
Subduksi Benioff 1
9.74
1.81
5.6
8.7
Subduksi Benioff 2
12.2
2.16
5.4
8.7
Sesar Opak
7.51
1.46
5.2
6.5
Sesar Tegal-Pemalang
12.3
2.41
5.2
6.5
Sesar Purwodadi-Surabaya
31.7
5.7
5.7
6.5

Mekanisme
Normal
Normal
Normal
Normal
Strike-Slip
Reverse-Slip
Reverse-Slip

e. .Menentukan fungsi atenuasi yang digunakan serta menskalanya

Persamaan atenuasi sumber gempa sesar (shalow crustal) dalam studi ini menggunakan GMPE
Campel-Bozorgonia NGA (2008) :
𝐿𝑛 𝑌 = 𝑓𝑚𝑎𝑔 + 𝑓𝑑𝑖𝑠 + 𝑓𝑙𝑡 + 𝑓 𝑠𝑖𝑡𝑒 + 𝑓 𝑠𝑒𝑑
Dimana :
fmag
: fungsi yang nilainya bergantung pada besarnya magnitude
fdis
: fungsi yang nilainya bergantung pada jarak ke sumber site
fflt
: fungsi yang nilainya bergantung pada style faulting
fsed
: fungsi yang nilainya bergantung pada hanging wall
Sementara untuk persamaaan sumber gempa subduksi megathrust dan benioff menggunakan GMPE
Atkinson-Boore Worldwide Data NGA (2003) Interface serta intraslab :

𝐿𝑜𝑔 𝑌 = 𝑓𝑛(𝑀) + c3h + c4h − g log R + 𝑐5 𝑠𝑙 𝑆𝐶 + 𝑐6 𝑠𝑙 𝑆𝐷 + 𝑐7𝑠𝑙 𝑆𝐸
Dimana :
fn(M)
c3h,c4h
g log R
SC,SD,SE
g

: fungsi pengaruh momen Magnitude
: fungsi pengaruh kedalaman sumber gempa
: fungsi pengaruh jarak
: fungsi pengaruh jenis tanah
: 10(1,2−0,13𝑀) untuk kejadian interface
10(0,301−0,01𝑀) untuk kejadian intraslab

f. Melakukan analisis probabilistic seismic hazard (PSHA)
Analisis PSHA dilakukan untuk memprediksi kekuatan gempa yang mungkin terjadi dalam kurun waktu
tertentu. Pada penelitian ini ditinjau tiga periode ulang kejadian gempa menyesuaikan dengan peruntukannya
dalam perencanaan maupun evaluasi bangunan sipil seperti tercantum di peta gempa 2017, yaitu kala ulang 2500
tahun atau probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun, kala ulang 1000 tahun atau probabilitas 7% dalam 75
tahun, serta kala ulang 5000 tahun atau 2% probabilitas terlampaui dalam 100 tahun. Nilai spectral acceleration
ordinates (SaT) PSHA diestimasi berdasarkan 10 periode struktural gempa seperti disajikan pada tabel berikut,
Table 5 Rangkuman spectral ordinates PSHA
Period
index
1
2
3
4
5
6
7
8
9

T (s)
0.00
0.02
0.15
0.3
0.5
0.75
1
1.50
2

Lower
limit
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Upper limit

Units

2500
2500
2500
2500
2500
1500
1500
1500
1000

gal
gal
gal
gal
gal
gal
gal
gal
gal

g. Pembuatan peta spectral acceleration
Hasil analisis PSHA kemudian dikonversi kedalam peta spectral acceleration wilayah Yogyakarta. Luaran
penelitian menghasilkan tiga jenis peta yaitu, yaitu probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun atau periode ulang
2500 tahun, probabilitas 7% dalam 75 tahun atau periode ulang 1071 tahun, serta 2% probabilitas terlampaui
dalam 100 tahun atau periode ulang 5000 tahun. Setiap peta ditinjau pada peak ground acceleration (PGA) (T =
0 detik, periode pendek (T=0,2 detik), serta periode panjang (T=1 detik) sesuai dengan kebutuhan dalam
pembuatan respons spektrum standar berdasarkan SNI 1726: 2019 [10] dan FEMA 310 [11] eperti ditunjukkan
pada gambar berikut.

Gambar 10 Peta PGA (T=0 detik) probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun

Gambar 11 Peta periode pendek (T=0,2 detik) probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun

Gambar 12 Peta periode panjang (T=1 detik) probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun

Spectral Acceleration (g)

h. Perbandingan Peta gempa mikrozonasi Yogyakarta dengan peta gempa 2017
Perbandingan peta gempa hasil PSHA probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun dengan peta sumber
bahaya gempa tahun 2017 dilihat dari nilai peak ground acceleration (PGA), periode pendek (0,2 detik) dan
periode 1 detik tiap kabupateb di Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 13 sampai dengan 15 berikut.
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Gambar 13 Perbandingan nilai peak ground acceleration (PGA) probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun
kabupaten di Yogyakarta terhadap peta gempa 2017
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Gambar 14 Perbandingan nilai spectral acceleration periode pendek (0,2 detik) probabilitas terlampaui 2%
dalam 50 tahun kabupaten di Yogyakarta dengan peta gempa 2017
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Gambar 15 Perbandingan nilai spectral acceleration periode 1 detik probabilitas terlampaui 2% dalam 50
tahun kabupaten di Yogyakarta dengan peta gempa 2017
Dari ketiga gambar tersebut dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan nilai spectral acceleration hasil PSHA
mikro lebih besar dari pada peta hazard tahun 2017. Perbedaan secara signifikan terlihat pada kabupaten Kulon
progo, Bantul dan Gunung Kidul. Analisis secara mikro (kecil) menghasilkan output perbedaan Sa yang lebih
detail pada tiap koordinat sampai dengan kota kabupaten bahkan kecamatan dari pada peta hazard tahun 2017
yang masih bersifat makro (skala besar). Tingkat aktivitas kegempaan yang meningkat pada klaster subduksi
megathrust 1 serta sesar opak dilihat dari a value dan b value ditengarai memicu perbedaan yang signifikan pada
ketiga kabupaten yaitu Kulon progo, Bantul dan Gunung kidul.

i. Menghitung Uniform Hazard Spectra (UHS)
Selian itu hasil dari PSHA secara lebih detail dapat dituangkan dalam Uniform Hazard Spectrum (UHS)
yaitu response spektrum yang memiliki nilai akselerasi gempa pada setiap waktunya sama dengan probabitas
terlampaui pada tingkat hazard tertentu. UHS ditampilkan dalam bentuk grafik hubungan antara spectral
acceleration dan waktu sehingga mampu merepresentasikan kejadian gempa secara deterministik [12]. Berikut
grafik Uniform Hazard Spectrum (UHS) probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun pada titik koordinat objek
penelitian.

Gambar 16 Grafik response spektrum
j. Response spektrum standar
Kemudian kurva UHS perlu dikonversi ke dalam bentuk response spektrum standar dengan tetap
mempertahankan data fundamentalnya baik Sa dan T untuk lebih memudahkan perhitungan estimasi kerusakan
maupun kerugian [13]. Berikut kurva respons spektrum standar hasil idelalisasi UHS,

Gambar 17 Standar response spektrum redaman 5%
k. Penilaian hasi Rapid Visual Screening (RVS) gedung
Survei bangunan dilakukan menggunakan acuan FEMA 154 [6] dan FEMA 310 [11]untuk secara singkat bisa
mengetahui adanya kemungkinan kegagalan bangunan akibat gempa. Berikut contoh hasil survey lapangan

Gambar 18 Hasil penilaian RVS berdasarkan FEMA 154

l. Membuat pemodelan stuktur Gedung
Pemodelan struktur gedung dilakukan dengan bantuan program SAP 2000 sesuai dengan data Detailed
Engineering Design (DED) dan hasil survey Rapid Visual Screening (RVS).

Gambar 19 Pemodelan struktur gedung
m. Pushover analysis
Nonlinear static pushover analisys dilakukan dengan memodelkan bangunan sesuai kondisi eksisting
menggunakan software SAP 2000 (Gambar 19). Pushover analisys menghasilkan luaran berupa kurva kapasitas
bangunan yang merepresentasikan kondisi suatu bangunan dalam menahan gaya lateral (gempa) berdasarkan nilai
drift rationya [14] . Beban gravitasi dan gempa dalam analisis pushover diberikan mengacu pada peraturan
Indonesia SNI-1727-2013 [15] & SNI-1726-2019 [10].

Gambar 20 Kurva kapasitas bangunan
n. performance point
Response bangunan dalam menahan gaya gempa ditentukan oleh pertemuan spektrum demand dengan kurva
kapasitas bangunan atau disebut performance point. Spektrum demand yairu response spektrum standar redaman
5% hasil penyederhadaan dari unfiorm hazard spektra yang direduksi sesuai dengan redaman efektif bangunan.
Performace point bangunan ditinjau pada dua arah bangunan dengan anggapan bahwa gempa bisa terjadi searah
sumbu x maupun y sebagai berikut,

Gambar 21 Performance point sumbu x
Pada arah sumbu x atau melintang bangunan, performance point terjadi pada nilai spectral acceleration
(Sa) = 0,48 g sedangkan nilai spectral displacement (Sd) = 170 mm. Hal tersebut berarti bahwa dengan skenario
gempa berskala besar yang terjadi searah dengan sumbu x, bangunan berpotensi mengalami displacement terbesar
170 mm pada kondisi Sa sebesar 0,48 g setelah gempa mencapai percepatan puncaknya.

Gambar 22 Performance point sumbu y
Pada arah sumbu y atau memanjang, performance point terjadi pada nilai spectral acceleration (Sa) =
0,42 g sedangkan nilai spectral displacement (Sd) = 153 mm Hal tersebut berarti bahwa dengan skenario gempa
berskala besar yang terjadi searah dengan sumbu y, bangunan berpotensi mengalami displacement terbesar 153
mm pada kondisi Sa sebesar 0,42 g setelah gempa mencapai percepatan puncaknya.
o. Kinerja struktur bangunan
Berdasarkan tinjauan rasio spectral displacement terhadap tinggi tingkat suatu gedung, gempa yang terjadi
pada arah sumbu x menyebabkan drift ratio sebesar 1,78% sedangkan sumbu y 1,44%. Menurut ATC 40 (1996)
[16]. tingkat kinerja bangunan baik arah x maupun y yaitu Damage Control (DC). Hal ini menunjukkan bahwa
apabila gempa terjadi gedung kemungkikan mengalami beberapa kerusakan kecil pada struktur, sehingga
bangunan belum dapat beroperasi dan diperlukan beberapa perbaikan pada struktur yang mengalami kerusakan
p. Median ambang batas kerusakan (Damage states median)
Kurva kapasitas menggambarkan kondisi nonlinear struktur bangunan akibat beban lateral gempa yang bekerja
pasa struktur bangunan juga dapat digunakan untuk mengestimasi nilai median ambang batas kerusakan bangunan
yaitu rusak ringan (slight), sedang (moderate), berat (ekstensive) dan hampir runtuh (nearly colapse) [17].

Gambar 23 Median spectral displacement sumbu x
Berdasarkan kurva tersebut titik median struktur bangunan mengalami pelelehan (yield) terjadi pada Sd = 14
mm, kerusakan ringan (slight) = 29 mm, sedang (moderate) = 58 mm, berat (ekstensive) = 174 mm sedangkan
hampir runtuh (nearly colapse) = 464 mm.

Gambar 24 Median spectral displacement sumbu y
Berdasarkan tersebut titik median struktur mengalami pelelehan (yield) terjadi pada Sd = 21,33 mm, kerusakan
ringan (slight) = 32 mm, sedang (moderate) = 64 mm, berat (ekstensive) = 192 mm sedangkan hampir runtuh
(nearly colapse) = 512 mm.
q. Fragiliy curve (kurva kerentanan bangunan)
Berdasarkan median spectral displacement dilakukan analisis probabilitas kerusakan struktur pada setiap
tingkatan kategori kerusakan baik kerusakan ringan “slight”, sedang “moderate”, berat “ekstensive” maupun
hampir runtuh “nearly colapse”dengan persamaan fungsi log normal (probabilitas). Hasil dari analisis tersebut
berupa fragility curve pada setiap tingkat kategori struktur bangunan seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

Sd=170 mm

Gambar 25 fragility curve sumbu X
Potensi kerusakan struktur bangunan akibat gempa arah sumbu x diketahui dengan melakukan plotting hasil
performance point yaitu spectral displacement, Sd = 170 mm pada fragility curve tersebut [18]. Sedangkan
fragility curve sumbu Y bangunan adalah sebagai berikut,

Sd=153 mm

Gambar 26 fragility curve sumbu Y
Potensi kerusakan struktur bangunan akibat gempa arah sumbu y diketahui dengan melakukan plotting hasil
performance point yaitu spectral displacement, Sd = 153 mm pada fragility curve tersebut
r. Probabilitas kerusakan bangunan
Hasil plotting antara spectral displacement luaran dari performance point terhadap fragility curve secara lebih
jelas ditampilkan dalam bentuk diagram potensi kerusakan bangunan sebagai berikut,

Gambar 27 Potensi kerusakan bangunan
Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa, apabila gempa besar terjadi pada arah sumbu x, potensi
bangunan tidak mengalami kerusakan sama sekali yairu 0,465%, kerusakan ringan “slight” 4,959%, sedang
“moderate” 45,940%, berat “ekstensive” 37,880% dan hampir runtuh ”nearly colapse” 10,756%. Sedangkan
apabila gempa besar terjadi pada arah sumbu y potensi tidak terjadi kerusakan sama sekali pada sumbu y sebesar
0,465%, kerusakan ringan “slight” 4,959%, sedang “moderate” 45,940%, berat “ekstensive” 37,880% dan
hampir runtuh”nearly colapse” yaitu 10,756%. Potensi kerusakan baik pada arah x maupun y bangunan akibat
gempa besar didominasi oleh kerusakan sedang “moderate” mengindikasikan bahwa banyak struktur balok dan
kolom beton bertulang mengalami retak rambut. Beberapa elemen struktur sudah mencapai kondisi leleh. Struktur
yang daktail mengalami retak lentur serta sebagian kulit beton terkelupas sedangkan frame yang kurang begitu
daktail mengalami retak geser dan terkelupasnya kulit beton [13]. .
s. Kesimpulan
Secara keseluruhan peta PSHA hasil analisis mikrozonasi menunjukkan nilai Spectral acceleration lebih
besar dari pada peta hazard tahun 2017. Peningkatan aktifitas kegempaan pada klater subduksi megathrust 1 dilihat
dari a value dan b value serta adanya sesar opak ditengarai memicu peningkatan akselerasi gempa. Analisis
kegempaan dengan skenario gempa lebih besar dari 5 magnitude (≥ 5 Mw) pada koordinat gedung objek penelitian
secara probabilistik menghasilkan respon spektrum dengan PGA 0,737g, periode pendek (0,2 detik) 1,580g serta
periode 1 detik 0,714g. Pertemuan antara spektrum demand dengan capacity speckrum atau disebut sebagai
performance point terjadi pada spectral dicplacement arah x sebesar 170 mm sedangkan arah y 153 mm.
Berdasarkan hasil analisis kerentanan diperoleh apabila gempa besar terjadi pada arah sumbu x probabilitas
bangunan tidak mengalami kerusakan sama sekali sebesar 0,465%, kerusakan ringan “slight” 4,959%, sedang
“moderate” 45,940%, berat “ekstensive” 37,880% dan hampir runtuh ”nearly colapse” yaitu 10,756%. Sedangkan
apabila gempa besar terjadi pada arah sumbu y potensi tidak terjadi kerusakan sama sekali yaitu 0,465%,
kerusakan ringan “slight” 4,959%, sedang “moderate” 45,940%, berat “ekstensive” 37,880% dan hampir runtuh
”nearly colapse” yaitu 10,756%. Potensi kerusakan baik pada arah x maupun y bangunan akibat gempa besar

didominasi oleh kerusakan sedang “moderate”.
t. Saran
Perlu dilakukan analisis Probabilistik Seismic Hazard Analysis (PSHA) secara mikro (skala kecil) pada
daerah lain di Indosesia untuk mengetahui kemungkinan adanya peningkatan nilai akselerasi gempa mengingat
peta sumber bahaya gempa tahun 2017 masih bersifat makro (skala besar). Secara umum bangunan sudah didesain
dengan baik sehingga pada skenario gempa besar dengan periode ulang 2500 tahun diprediksi hanya didominasi
oleh kerusakan sedang “moderate”. Sedangkan potensi bangunan mendekati keruntuhan “nearly colapse” hanya
berada di kisaran 10 persen saja. Namun apabila dikehendaki kerusakan didominasi oleh rusak ringan “slight”
maka bisa dilakukan retrofitting struktur bangunan yaitu dengan memperkuat elemen struktur beton bertulang
untuk meningkatkan ketahanan bangunan terhadap gempa salah satunya dengan cara jacketing balok, kolom
maupun sambungan balok-kolom [19] .

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung
dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang
dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas
mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Luaran wajib serta tambahan penelitian yaitu dua buah naskah publikasi ilmiah sudah disubmit ke jurnal
terakreditasi nasional dan saat ini sedang dalam proses review. Berikut screenshot kedua naskah tersebut,

Gambar 28 Naskah jurnal pertama

Gambar 29 Naskah jurnal kedua
Sedangkan output Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa laporan penelitian dan peta spectral
acceleration wilayah Yogyakarta. Terdapat tiga peta hasil analisis probabilistik yaitu peta spectral acceleration
probabilitas terlampaui 7% dalam 75 tahun atau periode ulang gempa 1000 tahun, probabilitas terlampaui 2%
dalam 50 tahun atau kala ulang 2500 tahun dan probabilitas terlampaui 2% dalam 100 tahun atau kala ulang 5000
tahun. Setiap peta kala ulang gempa dibuat dalam tiga tinjauan periode struktur yaitu peak ground acceleration
(PGA), periode pendek (0,2 detik) serta periode 1 detik menyesuaikan dengan kebutuhan analisis gempa statik
ekuivalen serta pembuatan response spektrum berdasarkan SNI 1729:2019. Berikut contoh peta gempa
mikrozonasi hasil PSHA probabilitas 2% dalam 50 tahun,

Gambar 30 Peta PGA Probabilitas 2% dalam 50 Tahun

Gambar 31 Peta periode pendek (0,2 detik) probabilitas 2% dalam 50 Tahun

Gambar 32 Peta periode panjang (1 detik) probabilitas 2% dalam 50 Tahun
E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti
pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti
dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada
bagian isian mitra
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan
penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian
tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.
Kendala dalam pelaksanaan penelitian sempat ditemui pada tahap pengurusan izin penelitian dan
pengumpulan data terutama rapid visual screening (RVS) serta Detailed Engineering Design (DED) disebabkan
adanya wabah covid 19. Akibat pandemi kegiatan penlitian juga sempat terhenti beberapa saat hingga kemudian
dilanjutkan lagi.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan
melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.
Luaran penelitian sampai dengan tahap ini yaitu peta spectral acceleration dan Uniform Hazard Spectra
(UHS) yang kemudian diterapkan kedalam pemodelan stuktur eksisting bangunan sehingga mampu diketahui
kinerja struktur sampai dengan potensi kerusakan bangungan. Berdasarkan hasil pencapaian penelitian yang telah
dilakukan terdapat beberapa saran diantaranya, perlu dilakukan analisis Probabilistik Seismic Hazard Analysis
(PSHA) secara mikro (skala kecil) pada daerah lain di Indosesia untuk mengetahui kemungkinan adanya
peningkatan nilai akselerasi gempa mengingat peta sumber bahaya gempa tahun 2017 masih bersifat makro (skala
besar). Secara umum bangunan objek penelitian sudah didesain dengan baik sehingga pada skenario gempa besar
dengan periode ulang 2500 tahun diprediksi hanya didominasi oleh kerusakan sedang “moderate”. Sedangkan
potensi bangunan mendekati keruntuhan “nearly colapse” hanya berada di kisaran 10 persen saja. Namun apabila
dikehendaki kerusakan didominasi oleh rusak ringan “slight” maka bisa dilakukan retrofitting struktur bangunan
yaitu dengan memperkuat elemen struktur beton bertulang untuk meningkatkan ketahanan bangunan terhadap
gempa salah satunya dengan cara jacketing balok, kolom maupun sambungan balok-kolom [19] .
Simulasi kejadian gempa untuk keperluan perencanaan, evaluasi maupun mitigasi sesuai dengan kondisi
gempa sebenarnya akan lebih realistis ababila dilakukan dengan rekaman gempa aktual atau ground motion time
history yang pada umumnya dicatat dengan alat perekam gempa yaitu akselerograf. Namun beberapa wilayah
dunia khususnya negara berkembang pencatatan akselerograf masih sangat sulit dijumpai, termasuk Indonesia.
Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai rekaman time history kejadian gempa masa lampau dari sedang
hingga besar, hal tersebut bisa dilihat pada Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER) – New
Ground Accereration (NGA) project database dimana seluruh rekaman akselerograf seluruh dunia tersimpan. Dari
ribuan rekaman tidak ada satupun rekaman gempa dari Indonesia [5]. Selain itu dalam peraturan perencanaan
bangunan tahan gempa terbaru yang telah disahkan oleh Badan Standarisasi Naisonal (BSN) yaitu SNI 1726:2019
[10] sudah mulai menekankan adanya perhitungan analisis ground motion time history pada bangunan dengan
kondisi tertentu. Oleh karena itu hal tersebut membuat penelitian berkaitan pembuatan atau prediksi time history
kota-kota di seluruh Indonesia penting untuk dilakukan. Target luaran penelitian yang akan dilakukan tahun
berikutnya yaitu jurnal nasional terakreditasi dan international conference sebagai luaran tambahan. Sedangkan
road map penelitian secara keseluruhan disajikan pada Gambar.
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Gambar 33 Road map penelitian

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya
pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
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