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ABSTRAK 
KONSEPTUALISASI ASPEK KESELAMATAN DESAIN DAN KUALIFIKASI SEISMIK TERHADAP 
STRUKTUR, SISTEM DAN KOMPONEN PLTN. Makalah menelaah mengenai gempa bumi dasar desain yang 
diklasifikasikan berdasarkan tingkat probabilitas kejadiannya menjadi seismik yakni SL-1 yang terkait dengan 
persyaratan operasi dan SL-2 yang terkait dengan persyaratan keselamatan yang paling ketat. Rekomendasi 
hendaknya diterapkan untuk klasifikasi struktur, sistem dan komponen ke dalam empat kategori berdasarkan 
pada persyaratan fungsional selama atau setelah gempa bumi, kombinasi beban dan code desain untuk 
menentukkan karakterisasi seismiknya. Kategorisasi struktur, sistem dan komponen akan berbeda antara PLTN 
jenis PWR dan BWR yang mendasarkan pada jenis pengoperasi sistem pendingin dan tingkat keselamatannya. 
Metode analisis yang disarankan mengggunakan metode langsung (dinamis riwayat waktu, analisis dinamis 
respon spektra, analisis statik ekuivalen, atau analisis tabel dan grafik) dan tak langsung (perbandingan dengan 
kualifikasi sejenis yang sudah ada). Dengan diterapkannya konsep desain ini, gempa bumi dengan karakteristik 
desain pada tapak tidak akan membahayakan keselamatan instalasi reaktor daya. 
Kata kunci : gempa bumi dasar desain, probabilitas, struktur, sistem dan komponen, kombinasi beban, 

karakterisasi seismik. 

ABTRACT 
CONCEPTUALIZATION OF DESIGN SAFETY ASPECT AND SEISMIC QUALIFICATION TO 
STRUCTURE, SYSTEM AND NUCLEAR POWER PLANT COMPONENTS. This paper discuss about 
earthquake base design that is classified based on level of probability occurrences to be seismic level 1 (SL-1) 
related with operation requirement and seismic level 2 (SL-2) related with the most strict requirement. Such 
recommendation should be given to classify structure, system and component of nuclear power plant into four 
categories based on functional requirements of safety during and after earthquake, load combination, as well as 
code design in order to define seismic characteristics. Seismic categorization of structure, system and component 
will differ between PWR and BWR based on type of cooling system and also level of theirs safety. Analysis 
method suggested in this paper use direct method (dynamic time history, dynamic spectrum response analysis, 
static equivalent analysis, and table and graphic analysis) and in direct method (comparison between the same 
qualifications). By implementing this design concept, earthquake with design concept on site will not endanger 
the safety of nuclear power plant installation. 
Keywords : earthquake basis design, probability, structures, system and component, load combinastion, seismic 

characterizations. 

 

PENDAHULUAN 
ahaya seismik sebagai salah satu resiko 
kecelakaan yang dapat menimbulkan kerusakan 

parah pada bangunan fisik PLTN perlu diantisipasi 
secara dini antara lain berupa kajian akademik, 
kemungkinan kejadian adanya bahaya seismik, resiko 
yang ditimbulkan serta langkah mitigasi yang harus 
dilakukan.  

Karakteristik operasi PLTN yang mempunyai 
rapat panas, temperatur dan tekanan yang tinggi, 
disamping bermanfaat bagi kesejahteraan manusia 
juga berpotensi menimbulkan resiko yang besar 
terhadap fasilitas, pekerja, lingkungan dan masyarakat 
sekitar. Oleh karena itu perlu adanya suatu ketentuan 
yang mengatur tentang pembangunan suatu fasilitas 

nuklir yang dikaitkan dengan karakteristik seismik di 
suatu tempat.  

Dalam menyongsong pembangunan PLTN di 
Indonesia, sebagai badan pengawas BAPETEN 
mempunyai tugas untuk menyiapkan peraturan 
maupun pedoman yang berkaitan dengan desain dan 
kualifikasi seismik untuk PLTN.  

Amanat PP 43 tahun 2006 [1] dinyatakan 
bahwa jenis PLTN yang akan dibanggun di Indonesia 
adalah berdasarkan jenis yang proven teknologi yakni 
berupa desain reaktor daya termal, menetap, 
berpendingin air yang dibangun diatas tanah Oleh 
Karena perlu mempertimbangkan pengaruh gempa 
bumi pada tapak yang spesifik dengan melihat potensi 
kekuatan gerakan tanah akibat gempa bumi atau resiko 
yang ditimbulkan. 

B 
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METODOLOGI 
Makalah ini membahas mengenai 

keselamatan struktur, sistem dan komponen PLTN 
terhadap bahaya gempa bumi disertai metodologi yang 
dipakia untuk melakukan analisis. Pembahasan dan 
ulasan makalah didukung dan dikembangkan melalui 
penalaran, interpretasi ataupun contoh dengan 
mengacu berbagai referensi sehingga dapat 
memperjelas maksud dan tujuan yang ingin 
disampaikan. 

GEMPA BUMI DASAR DESAIN 
Gempa bumi dasar desian adalah suatu 

kejadian gempa bumi yang dijadikan patokan oleh 
desainer untuk menentukan desain bangunan sipil agar 
tahan terhadap gempa tersebut. Pada dasarnya gempa 
tersebut diambil nilai tertinggi yang pernah terjadi 
dengan asumsi akan terjadi pada periode tertentu.  

Gempa bumi dasar desain dibedakan menjadi 
2, yaitu Seismic Level 1 (SL-1) dan Seismic Level 2 
(SL-2). Level SL-2 berkaitan langsung dengan 
persyaratan keselamatan tertinggi. Gerakan tanah 
tingkat ini haruslah mempunyai probabilitas sangat 
rendah untuk terlewati selama umur fasilitas dan 
menyatakan level maksimum gerakan tanah yang 
digunakan untuk tujuan desain. Penentuan level ini 
harus didasarkan pada evaluasi seismotektonik dan 
pengetahuan rinci tentang parameter geologi dan 
parameter rekayasa dari lapisan-lapisan di bawah 
daerah tapak. SL-1 dipakai untuk level gempa yang 
lebih rendah, dengan kemungkinan kejadian yang 
lebih besar, yaitu level gempa yang mempunyai 
implikasi keselamatan yang berbeda dengan SL-2. 

Untuk desain seismik, IAEA mensyaratkan 
untuk nilai SL-1 sebesar 1x10-2 dan nilai SL-2 sebesar 
1x10-3-1x10-5. Berdasarkan NRC, dimana Amerika 
merupakan negara maju dengan penetapan tingkat 
keselamatan yang sangat ketat mensyaratkan nilai SL-
2 sebesar 1x10-5. Berdasarkan pertimbangan dari 
IAEA dan NRC, dan mempertimbangkan pula kondisi 
Indonesia dan praktek desain seismik untuk 
bendungan (untuk bendungan umunya dengan periode 
ulang 10.000 tahun), maka direkomendasikan nilai SL-
2 sebesar 5x10-5 atau dengan periode ulang 20000 
tahun [2]. Nilai SL-2 tersebut dapat 
disesuaikan/diturunkan dengan berdasarkan kategori 
suatu komponen reaktor daya dengan 
mempertimbangkan interaksinya dengan komponen 
lain. 
Kategori Seismik Untuk Struktur, Sistem Dan 
Komponen  

Kategori seismik ditetapkan berdasarkan 
pada pengaruhnya terhadap fungsi keselamatan 
instalasi baik secara langsung maupun melalui 
mekanisme interaksi tidak langsung seperti interaksi 
mekanik antar komponen dan pelepasan zat yang 
berbahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. 

Kategori seismik untuk instalasi ditetapkan 
dan didesain untuk dapat menahan pengaruh gerakan 
tanah yang berhubungan dengan gempa bumi tingkat 
SL-2 dengan nilai tertinggi atau nilai SL-2 yang 
diturunkan berdasarkan pada interaksinya dan 
pengaruh tingkat keselamatan yang diakibatkan dari 
masing-masing kategori seismik.  

Berdasarkan perbandingan dengan dokumen 
IAEA, KTA dan NRC, maka disarankan untuk 
mengklasifikasikan kategori seismik menjadi 4 
(empat) kategori mengacu kepada IAEA yang 
meliputi: 
a. Kategori seismik 1 : Item-item yang didesain 

berdasarkan gempa SL-2. 
b. Kategori seismik 2 : Item-item yang berinteraksi 

dengan kategori seismik 1. 
c. Kategori seismik 3 : Item-item yang dapat 

menyebabkan bahaya radiasi tetapi tidak terkait 
langsung dengan reaktor. 

d. Kategori seismik 4 : Item-item yang tidak 
diklasifikasikan pada kategori seismik 1, 2 dan 3. 

Untuk Kategori Seismik 1, nilai SL-2 harus 
ditetapkan berdasarkan tinggak keselamatan tertinggi 
atau nilai SL-2 yang paling maksimum yang mungkin 
terjadi. Sedangkan untuk kategori seismik 2 dan 3, 
nilai-nilai SL-2 dapat diturunkan pada margin 
keselamatan intrinsik yang lebih rendah apabila 
kebolehjadian interaksi dengan hal-hal pada kategori 
seismik 1 dianggap sangat rendah (IAEA, Safety 
Guide, No. NS-G-1.6) [3]. 

Berdasarkan referensi IAEA Technical 
Document No. 1347, dimana diberikan beberapa 
tingkat kebolehjadian untuk instalasi reaktor non 
reaktor daya untuk beberapa hazard yang nilainya 
dapat diturunkan berdasarkan kategorinya seperti 
ditunjukkan pada tabel 1. 
Tabel 1. Tingkat keboleh jadian beberapa hazard 

untuk fasilitas berdasarkan pada 
kelas/kategorisasinya. Referensi: IAEA 
Technical Document No. 1347 [4]. 

Kebolehjadian Kategori 
1 

Kategori 
2 

Kategori 
3 

Kategori 
4 

Gempa bumi 1. 10-4 5. 10-4 1. 10-3 2. 10-3 
Angin 1. 10-4 1. 10-3 2. 10-2 2. 10-3 
Banjir 1. 10-5 1. 10-4 5. 10-4 2. 10-3 

Tumburan 
pesawat 1. 10-5 1. 10-4 - - 

Untuk kategori seismik-4, dimana merupakan 
bangunan penunjang dari reaktor daya seperti gedung 
kantin, administrasi, bengkel, dsb, dapat digunakan 
kriteria berdasarkan SNI 03-1726 tahun 2002 [5], yang 
berlaku untuk bangunan gedung bertingkat di 
Indonesia. SNI 03-1726 didasarkan pada kriteria 
periode ulang gempa 500 tahun. 

Dengan mempertimbangkan referensi 
tersebut diatas untuk kategorisasi seismik, maka nilai 
SL-2 dapat disesuaikan dengan masing-masing 
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kategori seismik dengan mempertimbangkan 
interkasinya dan dengan mempertimbangkan masukan 
dari ahli seismik geoteknik dan struktur.  

Kategori seismik suatu komponen tidak dapat 
secara langsung diklasifikasikan berdasarkan lay-out 
dan rancang bangun dari masing-masing 
struktur/bangunan, tetapi lebih kepada interaksi dari 
suatu bangunan terhadap bangunan utama, misalnya 
interaksi bangunan turbine terhadap pengungkung 
seperti contoh yang ditampilakan pada gambar 1 untuk 
tipe reaktor BWR dan gambar 2 untuk tipe reaktor 
PWR.  

Untuk tipe reaktor BWR, pengungkung dan 
turbine dalam satu kesatuan struktur dan sama-sama 
dikategorisasikan sebagai kategori seismik-1. 
Sedangkan untuk tipe reaktor PWR, pengungkung dan 
turbin terdiri dari struktur yang berbeda dimana 
interaksi antara pengungkung dan turbine relatif 
rendah sehingga pengungkung dikategorisasikan 
sebagai kategori seismik-1, dan turbin 
dikategorisasikan sebagai kategori seismik-2. 

 
Gambar 1. Contoh tipe reaktor BWR, pengungkung 

dan turbin dalam satu kesatuan struktur 
dan sama-sama dikategorisasikan sebagai 
kategori seismik-1. 

Pembagian kategori seismik untuk masing-masing 
struktur/banguanan meliputi: 
a. Kategori seismik 1, terdiri dari : reactor building 

unit, steel containment, polar crane 250 ton, ice 
condenser, refueling machine, reactor pressure 
vessel, control rod drives, primary circuit (6 lup), 
main circulation pump, main shut-off valve, steam 
generator computer room, main control room, 
turbogenerators, moisture separator-reheater, 
condensate purification plant, two turbine hall 
cranes, demineralization plant, cooling water 
pumping plant dan main coolant pump. 

b. Kategori seismik 2, terdiri dari : tank area, 
laboratory building, demineralized water tanks, 

drain tank of secondary circuit, switchyard, 
service building, ventilation stack, auxiliary 
building unit 1 & 2, exhaust air conditioning 
center, evaporators of active water treatment 
plant. 

c. Kategori seismik 3, yang terdiri dari : machine 
repair shop dan liquid waste storage. 

d. Kategori seismik 4, yang terdiri dari : office 
building. 

 
Gambar 2. Contoh tipe reaktor PWR, pengungkung 

dan turbin terdiri dari struktur yang 
berbeda, pengungkung dikategorikan 
sebagai seismik-1, dan turbin 
dikategorikan sebagai seismik-2.  

KAPASITAS SEISMIK 
Untuk menentukan kapasiatas seismik dari 

suatu struktur dan komponen, kombinansi 
pembebanan minimal yang harus dipertimbangkan 
untuk desain adalah L1+L3, jika kombinasi dari 
L1+L2 dan beban gempa (SL-1/SL-2) lebih kecil dari 
L1+L3. Hal ini ditetapkan dengan pertimbangan 
bahwa probabilitas terjadinya L3 dan SL-2 dalam 
bersamaan dalam satu waktu kejadian sangat kecil 
kemugkinan terjadinya. Untuk kategori sesimik 4, 
kategori yang setara dengan bangunan konvensional, 
semua standar desain dapat mengacu kepada Standar 
Nasional Indonesia (SNI 03-1726 tahun 2002). 

Untuk memastikan keselamatan seismik yang 
memadai, desain daktilitas perlu diterapkan dengan 
memasukkan moda kegagalan perlahan-lahan 
sehingga dapat terdeteksi. Beberapa kriteria yang 
perlu diperhatikan dalam desain stuktur yang ductile 
meliputi :  
a. Untuk desain struktur beton bertulang, perlu 

dihindari adanya kegagalan seketika (brittle 
failure) pada geseran (shear) dan atau ikatan atau 
pada zona tekan dari beton. 

b. Kekuatan tekan minimum yang sesuai pada beton 
perlu ditentukan untuk memastikan bahwa 
kekuatan terakhir dari anggota struktur ditentukan 
oleh penulangannya. 
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c. Untuk penulangan, suatu rasio minimum yang 
sesuai dari kekuatan tegangan tarik batas (ultimate 
tensile stress) terhadap kekuatan leleh tarik (yield 
tensile strengh) perlu didefinisikan untuk 
menjamin daktilitas minimum. 

d. Pada sambungan struktur, khususnya pada struktur 
beton bertulang, perlu didesain untuk memberikan 
daktilitas yang tinggi dan kemampuan untuk 
mengakomodasi pergeseran dan rotasi yang besar; 
ketentuan ini perlu sesuai dengan kriteria 
penerimaan yang telah ditentukan pada 
kategorisasi seismik, namun juga dimaksudkan 
untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan 
dengan kejadian luar dasar desain. 

e. Untuk kalang pendingin utama, perlu ditunjukkan 
bahwa segala kerusakan yang mungkin gagal 
terdeteksi selama inspeksi tidak akan meluas 

selama umur reaktor dan juga akan tetap stabil 
selama gempa bumi. 

f. Pertimbangan yang sesuai perlu diberikan terhadap 
penuaan yang digunakan untuk menyediakan dasar 
asumsi konfigurasi geometrik jangka panjang, 
seperti bahaya rayapan (creep) dan penurunan 
(settlement) dan sifat daktilitas material seperti 
kegetasan (embrittlement) akibat radiasi. 

Degradasi atau berkurangnya suatu kapasitas 
seismik suatu stuktur dan komponen dapat terjadi 
akibat suatu kejadian gempa bumi. Karena sustu 
rekator mempunyai masa operasi tertentu dimana 
selama umur operasi tersebut kemungkinan bisa 
terjadi gempa bumi lebih dasi satu kali, maka margin 
keselamatan tambahan diperlukan untuk 
mengantisipasi jika terjadi kejadian gempa bumi lebih 
dari 1 kali selama umur reaktor tersebut. 

 
Gambar 3. Layout suatu raktor nuklir yang menunjukkan bangunan-bangunan utama dan fasilitas instalasi. 

1. Reactor building unit  
2. Reactor building unit  
3. Steel containment  
4. Polar crane, 250 tons  
5. Ice condenser  
6. Refueling machine  
7. Reactor pressure vessel  
8. Control rod drives  
9. Primary circuit (6 loops)  
10. Main circulation pump  
11. Main shut-off valve  
12. Steam generator  

13. Tank area 
14. Laboratory building 
15. Computer room  
16. Main control room  
17. Turbogenerators  
18. Moisture separator-reheater 
19. Condensate purification plant  
20. Two turbine hall cranes, too tons each  
21. Office building  
22. Demineralization plant  
23. Cooling water pumping plant unit 1  
24. Main coolant pump  

25. Demineralized water tanks 
26. Drain tank of secondary circuit 
27. Switchyard  
28. Cooling water pumping plant unit 2  
29. Service building  
30. Ventilation stack  
31. Auxiliary building unit 1  
32. Auxiliary building unit 2  
33. Exhaust air conditioning center  
34. Evaporators of active water treatment plant  
35. Machine repair shop  
36. Liquid waste storage 
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Kombinasi beban gempa bumi dengan beban 
kondisi operasi 
Tabel 2. Kombinasi beban gempa bumi dengan beban 

pada kondisi operasi berdasarkan IAEA [4]. 
Kategori 
seismik L1 L2 L3 SL-2(a) Margin Keselamatan 

1 X   x 
Menurut ketentuan desain 
untuk fasilitas dengan resiko 
yang lebih tinggi (ketentuan 
nuklir) 

b X x  x idem 
b X  x x idem 

2 X   x 

Menurut ketentuan desain 
untuk fasilitas dengan resiko 
yang lebih tinggi (ketentuan 
nuklir) atau resiko yang lebih 
rendahc. 

b x x  x idem 
b x  x x idem 

3 x   x 

Menurut ketentuan desain 
untuk fasilitas dengan resiko 
yang berbeda dari (biasanya 
lebih rendah dari) resiko 
untuk reaktor daya. 

b x x  x idem 
b x  x x idem 

4 x   x 
Menurut ketentuan desain 
untuk fasilitas dengan resiko 
konvensional. 

a) SL-1 dapat digunakan pada kombinasi beberapa beban, 
selain dari SL-1 dengan SL-2, jika didukung oleh argumentasi 
kebolehjadian 
(b) Untuk dipertimbangkan hanya jika ada kadang-kadang salah 
satu ketergantungan pada SL-2 atau kejadian yang secara 
kebetulan dengan kebolehjadian yang tinggi. 
(c) Batas keselamatan yang lebih rendah dapat 
dipertimbangkan jika interaksi dengan kebolehjadian yang 
rendah dapat di tunjukkan. 

KONDISI UMUM PADA KUALIFIKASI 
SEISMIK 

Kualifikasi seismik untuk keamanan reaktor 
dapat dilakukan dengan 2 kriteria utama yang 
meliputi: 
a. Metode langsung 

1. Analisis 
Analisis yang dilakukan melitputi analisis 
dinamis riwayat waktu, analisis dinamis respon 
spektra, analisis statik ekuivalen, atau analisis 
tabel dan grafik. 

2. Pengujian 
Pengujian dapat meliputi fragility, katahanan, 
karakteristik dianmaik pada impedensi rendah, 
verifikasi aturan. 

3. Pengalaman gempa bumi 
Kualifikasi berdasarkan pengalaman gempa 
bumi dapat dilakukan dengan analisis selubung 
spektra atau analisis dengan prosedur desain 
yang disederhanakan 

b. Metode tidak langsung 
Metode tidak langsung dilakukan dengan 
perbandingan dengan kualifikasi sejenis yang 
sudah ada, dimana metode ini dapat dilaksanakan 
hanya jika terbukti ada suatu kesamaan/kemiripan 
antara reaktor yang sudah ada (reaktor yang telah 
dikualifikasi berdasarkan analisis, pengujian 
dan/atau pengalaman gempa bumi) dengan reaktor 
yang dibangun baik terhadap karakteristik lokasi, 
jenis reaktor dan sebagainya. 

Prosedur untuk kualifikasi seismik secara 
lengkap ditampilkan pada diagram gambar 4. Dalam 
melakukan analisis dan pengujian, perlu dipahami 
hubungan tegangan-ragangan pada material. 
Hubungan tegangan regangan baja umumnya bersifat 
linier sampai tegangan mencapai tegangan leleh. 
Setelah tegangan leleh tercapai, regangan baja dapat 
meningkat tanpa penambahan tegangan sampai sifat 
strain hardenning tercapai. Pada daerah strain 
hardenning kekuatan baja meningkat lagi sampai 
kekuatan tarik maksimum tercapai, lalu menurun lagi 
sampai titik putus. Hubungan tegangan regangan baja 
seringkali disederhanakan menjadi bilinier. Sedangkan 
hubungan tegangan regangan beton bersifat non-linier. 
Beton hanya kuat menahan tegangan tekan. Besarnya 
regangan beton sesaat sebelum hancur tergantung 
kekangan (tegangan arah tegak lurus tegangan tekan 
utama). Beton tidak terkekang akan hancur pada 
tingkat regangan yang jauh lebih rendah dibandingkan 
regangan hancur beton yang terkekang. 
Kualifikasi dengan analisis 
Teknik pemodelan 

Metode analisis mulai dari metode yang 
sederhana sampai analisis canggih untuk analisis 
struktur dan peralatan secara visualisasi ditampilkan 
pada gambar 4 dan 5. Beberapa metodologi analisis 
untuk analisis tersebut dijelaskan di atas. Detail 
masing-masing analisis tersebut tersedia pada 
beberapa referensi umum yang dipakai pada saat ini 
dan sudah tersedianya software (program komputer) 
yang mampu melakukan analisis yang rumit dengan 
relatif cepat. 

Beberapa software komputer yang dapat 
digunakan untuk melakukan analisis dinamik 
diantaranya: 
• FLUSH (Lysmer et al., 1975) : model tanah linier 

ekuivalen- metode elemen hingga 2D. 
• TLUSH (Kagawa et al, 1981) : metode linier 

ekuivalen 3D. 
• GROUND2D (Deng et al., 1995) : model tanah 

linier ekuivalen. 
• EZ-FRISK (2003) : untuk analisis site-specific 

response dan input motion generation. 
• DYANA4 (Novak et al, 1993) : analisis interaksi 

tanah-struktur. 
• dan lain-lain. 
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Dengan analisis yang mendetail dan 
menggunakan software komputer dengan model yang 
baik, perilaku tanah dan stuktur seperti tegangan, 
regangan dan perpindahan dapat diperkirakan dengan 
cukup akurat. Hasil perhitungan dapat dilengkapi 
dengan pengujian model. Hasil-hasil perhitungan atau 
pengujian ini dapat dipergunakan sebagai kriteria 
penerimaan untuk perlatan-peralatan yang akan 
dipasang atau berdasarkan persyaratan yang 
diperlukan oleh peralatan, struktur dapat diperbaiki 
prilakunya misalnya dengan menambah kekakuan. 

 
Gambar 4. Contoh beberapa pemodelan struktur & 

interaksi tanah struktur (SSI, Soil 
Structure Interaction) untuk analisis statik 
dan dinamik. 

 
Gambar 5. Contoh beberapa pemodelan peralatan dan 

komponen untuk analisis statik dan 
dinamik. 

Dalam melakukan analisis interaksi tanah-
struktur dengan metoda elemen hingga, analisis dapat 
ditentukan dengan dua cara, yaitu: metoda langsung 

(direct method) dan metoda bertahap (multistep 
method), (Kramer, 1996) [6]. 
1. Metoda langsung (direct method). Pada metoda 

langsung, keseluruhan sistem tanah-pondasi-
struktur dapat dimodelkan dan dianalisis pada satu 
tahap. Input motion free field ditetapkan di 
sepanjang batuan dasar dan pada kedua sisi model. 
Penggunaan metoda langsung ini memerlukan 
program komputer yang dapat menjabarkan 
prilaku tanah dan struktur dengan kekakuan yang 
sama. 

2. Metoda bertahap (multistep method). Metoda 
bertahap menggunakan prinsip superposisi (kriteria 
pemisahan; decoupling) untuk mengisolasi dua 
penyebab utama interaksi tanah-struktur, yaitu 
ketidakmampuan pondasi untuk menahan 
deformasi free field dan pengaruh respon dinamik 
sistem struktur-pondasi akibat pergerakan tanah. 
Metoda bertahap merupakan kombinasi dari 
interaksi kinematik dan interaksi kelembaman. 

Sedangkan untuk analisis struktur atas, 
prosedur standar untuk analisis gaya dan deformasi 
pada struktur berdasarkan gerakan tanah akibat gempa 
terdiri dari 4 (empat) prosedur yang meliputi: 
1. Prosedur gaya lateral ekuivalen (equivalent lateral 

force procedure) 
2. Prosedur analisis mode (analisis respon spektra). 

Modal analysis procedure (response spectrum 
analysis)  

3. Prosedur inelastic static (inelastic static 
procedure), yang meliputi peningkatan 
pembebanan gaya lateral dan penyesuaian model 
struktur pada nilai tertentu untuk progressive 
yielding akibat pembebanan (analisis push-over). 

4. Analisis inelastic response history, yang meliputi 
tahap-tahap integrasi dari serangkaian persamaan 
pergerakan. 

Teknik analisis 
Penentuan tingkat kemananan bangunan 

nuklir tidak dapat ditentukan begitu saja seperti halnya 
bangunan biasa. Bangunan nuklir adalah bangunan 
khusus dimana jika terjadi kegagalan akan menjadi 
bencana. Penentuan tingkat keamanan harus dilakukan 
secara akurat walaupun cara ini tidak sederhana, tetapi 
harus dilakukan untuk bangunan sepenting bangunan 
nuklir.  

Dalam perencanaan sangat sulit untuk 
menggunakan perhitungan- perhitungan yang 
seluruhnya berdasarkan teori kemungkinan. Akan 
tetapi mengingat sangat pentingnya bangunan ini, 
apapun metoda perencanaan yang diuraikan, tingkat 
keterandalan atau tingkat resiko bangunan ini harus 
ditentukan secara cukup teliti. Dibawah ini diuraikan 
langkah-langkah penentuan angka keamanan 
berdasarkan prinsip probabilitas (berdasarkan 
masukan dari narasumber : Dr. Adang Surahman, 
Teknik Sipil –ITB). 
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a. Penentuan nilai statistik beban dan tahanan 
struktur. 

Nilai statistik beban yang bekerja pada suatu 
bangunan nuklir dan kekuatan bangunan merupakan 
informasi yang harus diketahui agar perhitungan- 
perhitungan probabilistik dapat dilakukan. Mengingat 
ketelitian yang diperlukan, maka besaran statistik yang 
harus diketahui tidak hanya harga rata-rata dan deviasi 
standardnya melainkan juga funsi distribusinya yang 
tepat. Pada umumnya baik beban maupun kekuatan 
merupakan kombinasi dari beberapa variabel. 
Kombinasi beberapa variabel ini akan menghasilkan 
suatu distribusi yang baru. Begitu juga korelasi antara 
setiap variabel, baik variabel beban maupun variabel 
kekuatan, harus diketahui. 
b. Penentuan probability of failure (kemungkinan 

kegagalan). 
Tingkat keamanan suatu bangunan dapat 

dinyatakan dengan Pf (probability of failure) yang 
dapat dihitung dengan integrasi dari fungsi distribusi 
beban dan tahanan struktur.  

Perhitungan Pf ini dapat dilakukan terhadap 
"failure of member" (komponen), maupun terhadap 
"failure of system". Perhitungan keruntuhan 
komponen masih diperlukan untuk perhitungan nilai 
kerugian dan juga perhitungan keruntuhan suatu 
struktur yang mempunyai jumlah gaya kelebihan 
(redundancies) yang tinggi.  

Besaran probability of failure dapat 
dinyatakan dengan 

 (1) 

baik terhadap failure of system maupun terhadap 
failure of component. 

Dalam hal ini fr(r) dan fs(s) adalah masing-
masing fungsi distribusi beban dan kekuatan. Fr(x) 
adalah fr(x) yang diintegrasikan terhadap x dengan 
batas integrasi dari -∞ sampai r. Perhitungan Pf ini 
sebenarnya sama seperti perhitungan untuk bangunan-
bangunan yang lain. Akan tetapi, seperti telah 
disebutkan diatas mengingat ketelitian yang 
disyaratkan, perhitungan ini harus dilakukan seteliti 
mungkin. Bentuk fungsi distribusi harus setepat 
mungkin dan karena baik variabel r (kekuatan) dan s 
(beban) merupakan kombinasi dari beberapa 
komponen variabel sehingga korelasi antara masing-
masing variabel yang terlibat harus diperhitungkan. 
Jika perhitungan analitis tidak memungkinkan, maka 
perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan cara 
simulasi, seperti simulasi Monte Carlo. 
c. Penentuan nilai kerugian (Cost of Failure) 

Untuk dapat menghitung nilai kerugian, Cf 
(cost of failure), pertama-tama harus dihitung nilai 
kerugian dengan mengkwantifikasi faktor-faktor yang 
menentukan harga bangunan dan dampak kegagalan. 
Perhitungan Cf ini sangat menentukan nilai resiko 
yang pantas digunakan seperti yang diuraikan dibawah 
ini. 

d. Penentuan resiko yang optimum 
Penentuan nilai resiko dilakukan dengan 

menjumlahkan harga-harga yang terlibat dalam 
perencanaan, yaitu harga bangunan dan harga 
kerugian. Harga kerugian ini harus dikalikan dengan 
Pf mengingat kerugian tersebut baru akan terjadi 
setelah terjadinya suatu bencana. Perkalian tersebut 
dapat merupakan perkalian kemungkinan keruntuhan 
bangunan dan nilai kerugian secara total ataupun 
perjumlahan perkalian masing-masing komponen 
ataupun kasus. Biasanya sulit dipastikan nilai yang 
mana yang harus diambil karena tergantung dari 
korelasi antara masing-masing pola keruntuhan dan 
nilai kerugian masing-masing. Seringkali dilakukan 
pendekatan-pendekatan dengan menentukan batas 
bawah dan batas atas. 
CT = CB + (Pf )(Cf ) (2) 
dimana 
CT = harga ekspektasi total, 
CB = harga bangunan. 

Semakin besar harga Pf, harga CB semakin 
kecil karena bangunan yang kurang aman biasanya 
bernilai lebih rendah sedangkan semakin besar harga 
Pf, harga (Pf) semakin besar karena bangunan yang 
kurang aman akan mengalami resiko kecelakaan yang 
lebih besar. Kedua komponen harga tersebut 
dijumlahkan untuk mendapatlkan harga ekspektasi 
total. Harga Pf yang optimum ialah harga Pf yang 
menyebabkan harga CT (ekspektasi harga total) yang 
minimum. 
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Gambar 6. Penentuan nilai resiko. 

e. Penentuan angka keamanan 
Setelah harga Pf yang optimum didapat, maka 

harga angka keamanan yang menunjukkan tingkat 
resiko/tingkat keamanan yang sama dapat dihitung 
dengan menggunakan analisis regresi ataupun cara-
cara lain. Dalam praktek, perencanaan yang 
berdasarkan format probabilistik berbentuk : 
φ R = Σ γi Si (3)  

dimana φ adalah faktor reduksi kekuatan dan γ adalah 
faktor beban. 

Seperti terlihat, formulasi tersebut merupakan 
fungsi beban yang linier sedangkan perhitungan 
kemungkinan keruntuhan bukan merupakan fungsi 
linier dari variabel-variabel diatas. Jika karena alasan 
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praktis ingin digunakan angka-angka keamanan (φ dan 
γ), maka regresi yang dilakukan harus dibatasi pada 
daerah nilai resiko yang terbatas saja. 

KESIMPULAN 
Secara umum gempa bumi dasar desain dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu SL-2 yang persyaratan 
keselamatan tertinggi dan SL-1 lebih rendah tingkat 
persyaratnnya yang dapat pula dikatakan sebagai 
gempa bumi dasar operasi. Dua tingkatan ini 
ditenukan berdasarkan tingkat kebolehjadian gempa 
bumi akan terjadi. Penggolongan ini sangat 
bermanfaat untk digunakan sebagai dasar penentuan 
kategorisasi Struktur, Sistem dan Komponen (SSK) 
PLTN yang penting terhadap keselamatan. Analisis 
potensi gempa bumi terhadap SSK-PLTN dapat 
menggunakan pendekatan kombinasi beban yakni agar 
terjadi kesesuaian antara beban dari operasi itu sendiri 
dan beban yang timbul pada saat terjadinya gempa 
bumi sehingga outputnya dapat diperoleh seberappa 
besar kapasitas seismik yang masih dapat diterima. 
Beberapa metode dan tekniik juga disarankan untuk 
digunakan pada makalah ini dimana secara garis besar 
untuk menganalisis potensi bahaya seismik pada SSK-
PLTN menggunakan metode langsung dan tak 
langsung. Diharapkan dengan mengacu pada beberapa 
metode dan klasifikasi serta kuallifikasi seismik ini 
potensi bahaya gempa bumi terhadap pengoperasian 

PLTN dapat diminimalisir sehingga gempa bumi dan 
karaktersitiknya toidak akan membahayakan 
kelanggsungan operasi PLTN.  
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