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ABSTRAK

Secara umum, jika suatu struktur bangunan sudah melewati umur rencana dapat dipastikan 

kapasitasnya di dalam memikul beban akan berkurang. Sehingga upaya konservasi dengan 

menyesuaikan peruntukannya agar bangunan bersejarah lebih bermanfaat dan bertahan merupakan 

langkah yang realistis daripada pembiaran yang berujung pada kerusakan karena kurangnya 

perawatan. Pemikiran ini yang melatarbelakangi PT. Bank Jateng untuk memanfaatkan aset 

gedung bekas NV de Javasche Bank (1927) atau Bank Indonesia Semarang sebagai gedung arsip 

pada tahun 2006. Selain faktor biaya perawatan yang tidak sedikit, kondisi banjir air pasang (rob) 

yang semakin parah merupakan salah satu alasan dilakukannya upaya konservasi. Hasil investigasi 

struktur menunjukan pada ruangan-ruangan yang lembab terutama yang tergenang oleh air rob 

dijumpai kerusakan yang cukup parah pada elemen pelat seperti retak permukaan atau 

pengelupasan beton, serta tulangan yang berkarat. Hasil pengujian sampel material pelat beton 

hasil core drill, menunjukan kekuatan tekan beton hanya sekitar 70 kg/cm2, berat jenis 2,19 ton/m3

dan nilai absorpsi 12,2%. Sedangkan dari uji pembebanan pada pelat dan balok struktur, hasil 

kurva hubungan antara beban dan lendutan menunjukan bahwa beban tambahan maksimum yang 

dapat dipikul oleh struktur adalah sekitar 125 kg/m2. Berdasarkan besar beban tambahan yang 

dapat dipikul, dalam jangka pendek solusi adaptasi pembebanan struktur dapat menjadi pilihan 

agar bangunan tetap dapat difungsikan sebagai gedung arsip tanpa melakukan perkuatan struktur 

yang berarti.  

Kata kunci : konservasi bangunan, bangunan  bersejarah, rekayasa struktur 

1. PENDAHULUAN 

Gedung  bekas Bank Indonesia (BI) Jalan Pemuda No. 3 Semarang yang diarsiteki oleh H. Th. Karsten pada 

awalnya digunakan oleh NV de Javasche Bank pada tahun 1927 (Gambar 1). Mengacu pada standar dan praktek 

perencanaan struktur bangunan yang ada, umur rencana rata-rata bangunan di Indonesia adalah 50 tahun. Ini berarti 

bahwa bangunan tersebut sudah melewati umur rencananya. Secara umum, jika suatu struktur bangunan sudah 

melewati umur rencananya, dapat dipastikan kapasitasnya di dalam memikul beban akan berkurang. Hal ini 

disebabkan karena adanya degradasi kekuatan dari material yang digunakan. Kerusakan pada elemen-elemen 

struktur karena kurangnya perawatan, akan semakin mengurangi kapasitas kekuatan daya dukung struktur. Selain itu 

kondisi penurunan tanah di sekitar lokasi gedung yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan, 

konsolidasi tanah aluvial serta bertambahnya beban bangunan disekitar lokasi turut memperparah kondisi dengan 

terjadinya dampak banjir air pasang (rob). Menurut Marfai dan King (2007) pada tahun 2020 kondisi daerah yang 

1,5-2,0 meter di bawah permukaan laut mencapai 27,5 ha (termasuk lokasi Gedung Ex-BI Semarang) dengan asumsi 

laju penurunan tanah linear dan tidak ada upaya mengantisipasi penurunan tanah. 

Konservasi bangunan bersejarah merupakan upaya pemeliharaan dan perlindungan tempat-tempat yang indah dan 

berharga, agar tidak hancur atau berubah sampai batas-batas yang wajar. Menekankan pada penggunaan kembali 

bangunan lama agar tidak terlantar, lebih bermanfaat dan bertahan. Bangunan yang digunakan kembali dapat sesuai 

dengan fungsi semula atau menyesuaikan dengan fungsi yang baru. Pemikiran ini yang melatarbelakangi PT. Bank 

Jateng pada tahun 2006 untuk memanfaatkan aset gedung Ex-BI Semarang sebagai gedung arsip. Perubahan fungsi 

ruangan, dalam hal ini akan digunakannya lantai II bangunan sebagai ruang untuk penyimpanan arsip akan 

menyebabkan pembebanan yang berlebihan pada struktur. Menurut SNI 03-1727-1989-F, Tata Cara Perencanaan 

Pembebanan untuk Rumah dan Gedung, ruang penyimpanan arsip harus diperhitungkan untuk mampu memikul 

beban hidup minimum sebesar 400 kg/m2. Dengan demikian, tanpa kekuatan yang memadai dari struktur, 

pembebanan ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada elemen-elemen struktur, atau bahkan mungkin 

kegagalan dari struktur. Dengan mempertimbangkan umur bangunan yang cukup tua serta adanya perubahan fungsi 

ruangan, maka sebelum bangunan Gedung Ex-BI Semarang ini difungsikan kembali, perlu kiranya dilakukan 

investigasi awal terhadap kekuatan  struktur dari bangunan ini.  
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Gambar 1.  Gedung Ex-Bank Indonesia Semarang. 

Investigasi yang berhubungan dengan kekuatan struktur Gedung Ex-BI Semarang perlu dilakukan. Dari hasil 

investigasi ini diharapkan dapat diketahui tingkat kerusakan dan kekuatannya, serta apakah pada elemen-elemen 

struktur bangunan perlu adanya perbaikan dan perkuatan struktur. Investigasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sisa 

kekuatan struktur, sebelum dipertimbangkan untuk melakukan perbaikan atau merenovasi struktur bangunan. 

Lingkup investigasi untuk menilai kekuatan struktur Gedung Ex-BI Semarang meliputi beberapa hal, antara lain : 

1. Melakukan pengujian kekuatan struktur, terutama elemen pelat, balok, dan kolom, baik pengujian di 

lapangan secara langsung maupun pengujian di laboratorium bahan dan konstruksi. 

2. Data-data hasil pengujian digunakan untuk keperluan peninjauan ulang kekuatan struktur berdasarkan 

beban yang direncanakan.  

3. Melakukan penelitian terhadap kelayakan struktur dengan memperhatikan kondisi kerusakan struktur dan 

kualitas bahan di lapangan. 

2. RANCANGAN KEGIATAN INVESTIGASI   

Dalam SNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, disebutkan 

bahwa jika ditemui keraguan mengenai keamanan dari suatu struktur atau komponen struktur, perlu adanya 

penelitian terhadap kekuatan struktur dengan cara analisis ataupun dengan cara uji beban, atau dengan kombinasi 

analisis dan uji beban. Dalam kasus bangunan Gedung Ex-BI Semarang, pengaruh defisiensi kekuatan struktur tidak 

diketahui dengan baik dan sifat bahan yang dibutuhkan untuk tujuan analisis tidak memungkinkan untuk diukur 

nilainya.  

Kegiatan investigasi untuk memeriksa kekuatan struktur Gedung Ex-BI Semarang dilakukan dalam dua tahapan, 

yaitu tahapan umum dan tahapan rinci. Rancangan investigasi kekuatan struktur diperlihatkan pada Gambar 2. Pada 

tahapan umum dilakukan pengamatan secara visual di lapangan. Tujuan dari pengamatan visual ini adalah untuk 

mengetahui kondisi dari struktur. Dari pengamatan secara visual ini akan diketahui tingkat kerusakan dari struktur, 

serta untuk mengetahui tempat-tempat pada struktur yang mengalami kerusakan kritis. Kerusakan pada elemen-

elemen struktur akan mengurangi kekuatan atau daya dukung bangunan di dalam menjalankan fungsinya. Setelah 

diketahui kondisi kerusakan pada struktur, untuk selanjutnya akan dilakukan investigasi yang lebih rinci di lapangan 

dan di laboratorium bahan dan konstruksi, untuk mengetahui kapasitas kekuatan dari struktur bangunan akibat 

kerusakan dan degradasi kekuatan material.  

Pada investigasi ini, data-data yang akan digunakan untuk mengevaluasi kekuatan struktur   didapat dari pengamatan 

atau pemeriksaan secara langsung di lapangan dan dari pengujian material bangunan di laboratorium. Pengamatan di 

lapangan dilakukan dengan pemeriksaan secara visual dan pengujian tidak merusak (non-distructive test), sedangkan 

pengamatan di laboratorium dilakukan dengan pengujian merusak (distructive test) untuk memeriksaan sampel 

bahan beton yang diambil dari elemen struktur.  
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Gambar 2.  Rancangan investigasi kekuatan struktur Gedung Ex-Bank Indonesia Semarang. 

3. HASIL INVESTIGASI DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan Visual 

Beton merupakan material bangunan yang bersifat basa dengan pH sekitar 12-13 sehingga material baja pada beton 

bertulang aman terhadap korosi. Namun demikian, kondisi basa dalam beton dapat berubah akibat pengaruh 

lingkungan di sekitarnya. Gas CO2 atau ion asam dapat masuk ke dalam beton melalui pori-pori kapiler yang 

terdapat dalam beton. Gas CO2 yang masuk ke dalam beton akan bereaksi dengan Ca(OH)2 dan menghasilkan 

H2CO3 yang menyebabkan pH dari beton turun, selain itu, ion Cl  dari laut yang berinfiltrasi ke beton menyebabkan 

konsentrasi asam naik. Perubahan kondisi dalam beton menjadi asam menyebabkan lapisan tipis di permukaan baja 

tulangan hilang, baja mudah mengalami korosi jika kadar gas O2 dan air di dalam beton cukup. Korosi pada baja 

tulangan selain menyebabkan diameter baja tulangan berkurang, juga menimbulkan volume senyawa hasil reaksi 

korosi yang lebih besar daripada volume baja yang bereaksi. Hal ini menyebabkan tekanan pada beton di sekeliling 

baja tulangan. Selimut beton yaitu bagian beton yang melindungi baja tulangan dapat mengalami keretakan atau 

terkelupas akibat tekanan dari pengembangan volume senyawa hasil reaksi korosi. Kerusakan ini menyebabkan 

kinerja bangunan beton menurun, dan jika kerusakan terus berlanjut maka bangunan beton tidak layak dipakai lagi. 

Waktu yang dibutuhkan ion Cl  untuk berinfiltrasi dari permukaan beton sampai permukaan baja tulangan adalah 

komponen yang menentukan waktu layan bangunan beton yang dihitung berdasarkan kerusakan akibat korosi baja 

tulangan (Sudjono, 2005). 
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Pengamatan visual pada struktur bangunan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2006. Pengamatan visual 

bertujuan untuk mengamati pada ada / tidak adanya retakan pada permukaan beton (surface crack), mengamati pada 

ada / tidak adanya deformasi plastis (plastic deformation) dari elemen-elemen struktur untuk mendeteksi kekuatan 

dan kekakuan struktur, dan mengamati pada ada / tidak adanya pengelupasan dari selimut beton (concrete spalling)

dari elemen-elemen struktur. Pada saat pengamatan visual dilakukan juga pemetaan dan pengamatan terhadap 

kerusakan-kerusakan yang terjadi pada struktur. Berdasarkan pengamatan secara visual terlihat bahwa, secara umum 

fisik struktur bangunan ini masih menunjukkan kondisinya yang baik. Pada elemen-elemen balok dan kolom belum 

menunjukkan adanya surface crack dan concrete spalling. Pada elemen-elemen balok juga belum terlihat adanya 

plastic deformation. Pada beberapa tempat, elemen pelat mengalami kerusakan yang cukup berat berupa surface 
crack, concrete spalling, dan tulangan tampak berkarat seperti pada Gambar 3. 

Gambar 3.  Pengelupasan selimut beton dan tulangan berkarat pada pelat 

Pengujian Tidak Merusak (Non-Distructive test)

Pada saat dilakukan pengamatan secara visual pada kondisi struktur bangunan, dilakukan juga pengujian tidak 

merusak (non-distructive test) dengan menggunakan Swiss Hammer (hammer test) pada pelat, balok, dan kolom 

struktur. Meskipun pengujian hammer test ini tidak menghasilkan hasil yang akurat, tapi pengujian ini dilakukan 

untuk memperkirakan lokasi dimana dimungkinkan terdapat material beton yang berkualitas rendah, sehingga bisa 

diputuskan untuk melakukan pengujian merusak (distructive test) dengan core drill dan uji pembebanan (loading 

test) pada daerah tersebut. Pengujian non-distructive dengan Swiss Hammer dilakukan di 57 tempat meliputi pelat, 

balok, dan kolom struktur. Meskipun dari hasil pengujian dengan hammer test didapatkan kualitas tekan beton yang 

cukup baik pada beberapa pelat, balok dan kolom struktur, namun hasil ini perlu untuk diinvestigasi lebih lanjut. Hal 

ini disebabkan karena bangunan-bangunan kuno yang dibuat era tahun 1930 an, kekuatan tekan beton yang 

digunakan biasanya tidak lebih dari 100 kg/cm2. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu teknologi pembuatan 

beton belum secanggih saat ini. Pada umumnya beton dari bangunan lama masih menggunakan batu kerikil polos 

sebagai agregat kasarnya, dan menggunakan campuran kapur dan semen sebagai bahan pengikat agregat. Teknologi 

pengerjaan beton pada saat itu juga masih sederhana, yang umumnya masih dilakukan secara manual. 

Pengujian Merusak (Distructive test)

Karena adanya keraguan mengenai kualitas beton yang didapat dari hammer test, maka selanjutnya pada Ruangan D 

dilakukan distructive test pada pelat (Gambar 5). Distructive test dilakukan dengan pengambilan 2 buah sampel 

beton dengan cara mengebor bagian pelat dengan alat core drill pada tempat dimana hasil hammer test menunjukan 

nilai yang rendah.  Sampel material beton yang diambil dengan alat core drill ini selanjutnya dibawa ke 

laboratorium untuk diperiksa karakteristiknya. Pengujian di laboratorium meliputi : pengujian kuat tekan beton, 

pengujian berat jenis dan kadar air beton, dan pengujian daya serap beton. Dari sampel ini juga diamati secara visual 

mengenai material-material penyusun beton dan lekatan antara agregat. Dari hasil pengamatan secara visual 

terhadap sampel material beton yang didapat dari core drill diketahui bahwa, agregat kasar yang digunakan pada 

campuran beton adalah batu kerikil hasil proses alam (bukan agregat kasar dari mesin pemecah batu) yang 

mempunyai bidang permukaan halus (Gambar 4). Penggunaan batu kerikil alam sebagai agregat kasar untuk 

campuran beton tidak dianjurkan, karena batu kerikil alam mempunyai lekatan yang kurang baik dengan pasta 

semen, disamping itu sifat saling mengunci (interlocking) antara batu kerikil alam juga tidak baik.     



Strategi Adaptif Rekayasa Struktur pada Gedung Ex-BI Semarang dalam Upaya Konservasi Bangunan Bersejarah 

Universitas Pelita Harapan – Universitas Atma Jaya Yogyakarta S - 95

Gambar 4.  Batu kerikil alam yang digunakan sebagai agregat kasar pada campuran beton 

Selain menggunakan batu kerikil alam sebagai agregat kasar, campuran beton pada bangunan ini juga menggunakan 

campuran antara semen dan batu kapur sebagai mortar untuk merekat agregat. Pengujian kuat tekan dari sampel 

material beton yang didapat dari alat core drill dilakukan dengan compression testing machine di laboratorium. Dari 

hasil pengujian kuat tekan terhadap sampel material beton hasil core drill, didapatkan kekuatan tekan beton lebih 

kurang 70 kg/cm2. Hal ini menunjukan bahwa sisa kekuatan beton yang digunakan pada struktur Gedung Ex-BI 

Semarang sangat rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beton yang ada sudah tidak mampu lagi untuk 

memikul tambahan beban yang direncanakan. Sebagai perbandingan, pada saat ini  umumnya untuk elemen-elemen 

struktural dari bangunan gedung (pelat, balok, dan kolom) digunakan mutu beton dengan kekuatan tekan minimum 

200 kg/cm2.  Pengamatan pada sampel beton setelah dilakukan pengujian tekan menunjukkan bahwa daya lekat 

antara mortar dengan agregat sangat rendah, dan beton terlihat sangat rapuh. Dari hasil pengujian berat jenis, kadar 

air beton, dan pengujian daya serap beton di laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut : berat jenis beton = 2,19 

ton/m3, daya serap beton = 12,2%, dan kadar air beton = 6,4 %. Pada umumnya beton normal yang sering digunakan 

di praktek mempunyai berat jenis sekitar 2,4  ton/m3, dan besarnya daya serap beton normal berkisar antara 1% 

sampai 4%. Dengan membandingkan harga dari berat jenis antara beton normal dengan sampel beton yang diambil 

dari Gedung Ex-BI Semarang, dapat disimpulkan bahwa kepadatan beton sudah sangat berkurang. Dengan 

membandingkan harga daya serap beton dapat disimpulkan bahwa beton pada Gedung Ex-BI Semarang sangat 

porus. Selain untuk mendapatkan sampel beton yang lebih akurat, pengeboran bagian pelat dengan core drill
memberikan informasikan yang penting mengenai ketebalan pelat. Hal ini penting karena dengan diketahuinya 

ketebalan pelat, maka akan dapat diketahui ukuran balok pendukungnya. Ukuran elemen-elemen struktur seperti 

pelat, balok, dan kolom diperlukan untuk menghitung lendutan yang terjadi pada balok dan pelat pada saat beban 

bekerja diatasnya. Dari hasil core drill diketahui bahwa ketebalan pelat pada ruangan yang akan digunakan untuk uji 

pembebanan adalah 11cm.     

Pengujian Pembebanan (Loading test)

Untuk mengetahui kapasitas aktual dari kekuatan struktur, dilakukan pengujian pembebanan (loading test) dengan 

menggunakan air pada pelat lantai dan balok di Ruangan D yang direncanakan akan dipergunakan sebagai tempat 

penyimpanan arsip seperti pada Gambar 5. Selain karena Ruangan D merupakan tempat yang kritis yang harus 

memikul beban cukup besar (beban rencana = 400 kg/m2), pemilihan tempat uji pembebanan ditempat ini ditentukan 

pula berdasarkan dari hasil hammer test yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan analisis hasil hammer test,

diketahui bahwa kekuatan tekan beton dari pelat lantai di Ruangan D ini mempunyai harga yang paling kecil 

dibandingkan dengan ruangan lainnya. Luas bidang yang akan dibebani adalah 10,2 x 6,4 meter persegi, dengan 

ketinggian air rencana maksimum 60 cm (setara dengan beban 600 kg/m2). Pengambilan beban sebesar 600 kg/m2

ini berdasarkan pada beban rencana yang akan bekerja pada ruangan arsip yaitu 400 kg/m2, dikalikan dengan faktor 

beban sebesar 1,5. 
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Gambar 5.  (a) Posisi lokasi loading test pada lantai 2 dan (b) Denah lantai 1 gedung Ex-BI Semarang. 

Uji pembebanan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2006, dimulai pada jam 15.00 setelah sebelumnya dilakukan 

penyetelan terhadap peralatan yang akan digunakan. Pembebanan (loading) dilakukan secara bertahap dengan 

memberikan penambahan atau peningkatan beban sebesar 50 kg/m2 (setara dengan air setinggi 5 cm). Setiap 

penambahan beban sebesar 50 kg/m2 , besarnya lendutan yang terjadi pada balok dan pelat diukur. Pengukuran 

lendutan pada balok dan pelat dilakukan dari bagian bawah dan bagian atas. Pada bagian atas pengukuran dilakukan 

dengan alat ukur waterpass dengan ketelitian 1 mm, dan pada bagian bawah pengukuran lendutan dilakukan dengan 

dial gauge yang mempunyai ketelitian 0,01mm. Pada saat ketinggian air mencapai 13,5 cm, pada pelat mulai terjadi 

retak. Retak pada pelat bertambah panjang seiring dengan penambahan beban. Pada ketinggian air mencapai 16,5 

cm, pada balok terbentuk retak yang pertama kali ditengah bentang. Retak yang kedua terjadi pada balok pada saat 

air mencapai ketinggian sekitar 25 cm (setara dengan beban sebesar  250 kg/m2), dan lendutan yang terjadi pada 

balok 1,01 mm.  Pada saat uji pembebanan, penambahan beban dihentikan jika beban telah mencapai beban 

maksimum yang direncanakan, atau mencapai beban yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada pelat atau balok. 

Sekitar jam 17.00, uji pembebanan  dihentikan pada ketinggian air 30 cm (setara dengan beban sebesar 300 kg/m2 ) 

karena pada balok dan pelat telah terjadi keretakan yang cukup membahayakan struktur. Pada beban ini, besarnya 

lendutan yang terjadi pada pelat adalah 0,62 mm, dan lendutan pada balok adalah 1,45 mm.  

Pada SNI 03-6760-2002 tentang Metode Pengujian Pembebanan Lantai Beton Bertulang pada Bangunan Bertingkat 

dengan Beban Air, disebutkan uji pembebanan dipertahankan selama 24 jam sebelum beban uji secara bertahap 

diturunkan. Namun mempertimbangkan kondisi keretakan yang terjadi,  pembebanan pada pelat dan balok 

dipertahankan pada beban yang konstan sebesar 300 kg/m2 hanya selama 5 jam, dan pada jam 22.00 mulai 

dilakukan pengurangan beban (unloading).  Pengurangan beban dilakukan dengan cara pengurangan air secara 

bertahap sebesar 5 cm. Setiap pengurangan air sebesar 5 cm, besarnya lendutan yang terjadi pada balok dan pelat 

diukur. Pada saat air kosong, besarnya lendutan akhir yang terjadi pada pelat adalah 0,30 mm, dan lendutan pada 

balok adalah 0,96 mm (Gambar 6). Dari hasil pengukuran lendutan ini terlihat bahwa, pelat dan balok struktur 

mengalami lendutan yang bersifat permanen. Pada kondisi ini pelat dan balok struktur telah berperilaku plastis. 

Kondisi plastis yang terjadi pada pelat dan balok struktur dapat digunakan sebagai indikasi bahwa struktur telah 

mencapai kapasitas kekuatannya yang maksimum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa elemen pelat dan 

balok pada ruangan ini tidak akan mampu untuk memikul beban rencana sebesar 400 kg/m2. Dari pengukuran 

dengan alat crack meter, lebar retak yang terjadi pada pelat dan balok struktur berkisar antara 0,1 mm sampai 0,3 

mm.    
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Gambar 6.  Kurva beban terhadap lendutan pada pelat lantai dan balok. 

4. UPAYA PERBAIKAN DAN PERKUATAN  

Jika tetap dipergunakan sebagai gedung arsip dengan beban rencana sebesar 400 kg/m2, maka solusi jangka pendek 

adalah upaya adaptasi pembebanan struktur dengan penataan ruangan serta melakukan perbaikan struktur. Perbaikan 

struktur yang diusulkan dapat berupa pelapisan (coating), grouting, shotcrete, atau prepacked aggregate concrete.

Perbaikan ini dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi bangunan, serta mengurangi ketidaknyamanan 

penghunian. 

Mengingat gedung Ex-BI ini merupakan salah satu bangunan konservasi di Semarang yang harus dipertahankan 

keberadaannya dan arsitekturnya, maka dalam jangka panjang perlu dilakukan perkuatan dari struktur agar 

bangunan ini dapat difungsikan kembali dengan umur pakai yang lama.  Sebelum perkuatan struktur dilaksanakan, 

untuk mendapatkan hasil yang optimal sebaiknya dilakukan investigasi terhadap dampak banjir air pasang (rob) 

terhadap struktur maupun bangunan secara keseluruhan serta investigasi kekuatan sistem pondasi eksisting. Berikut 

disajikan tipikal alternatif perkuatan struktur untuk Gedung Ex-BI Semarang pada Gambar 7. 
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Gambar 7.  Alternatif perkuatan struktur Gedung Ex-BI Semarang. 

5. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil kegiatan investigasi yang telah dilaksanakan di Gedung Ex-BI Semarang, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 
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1. Dari hasil pengamatan secara visual tampak bahwa, secara fisik struktur gedung ini masih menunjukan 

kondisinya yang cukup baik. Namun pada ruangan-ruangan di lantai I yang lembab dijumpai beberapa 

kerusakan yang cukup parah pada elemen pelat. Kerusakan yang terjadi pada pelat berupa surface crack

dan concrete spalling, serta tulangan yang berkarat.  

2. Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel material beton yang diambil dari core drill, diketahui 

bahwa beton yang digunakan pada Gedung Ex-BI Semarang ini kekuatan tekannya sangat rendah, yaitu 

hanya sekitar 70 kg/cm2 (7 MPa). Beton dengan kekuatan tekan di bawah 15 MPa, tidak dianjurkan untuk 

digunakan sebagai beton struktural.  

3. Dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel material beton dari core drill, didapatkan berat jenis 

beton 2,19 ton/m3 dan nilai absorpsi beton 12,2%. Pada umumnya, beton normal mempunyai berat jenis 

sekitar 2,4 ton/m3 , dengan nilai absorpsi antara 1% sampai 4%. Dengan membandingkan berat jenis dan 

nilai absorsi beton dapat disimpulkan bahwa, beton dari Gedung Ex-BI Semarang mempunyai kepadatan 

yang rendah dan sangat keropos (porous). Beton yang keropos pada umumnya mempunyai kekuatan tekan 

yang rendah. Porositas dari beton cenderung akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia beton. 

Porositas dapat terjadi karena adanya proses kimia akibat bahan-bahan agresif seperti asam dan garam yang 

terdapat di lingkungan dimana beton tersebut berada. Beton dengan nilai absorpsi lebih besar dari 10% 

merupakan beton berkualitas rendah, dan tidak dianjurkan digunakan sebagai beton struktural. 

4. Untuk mengetahui kekuatan sebenarnya dari Gedung Ex-BI Semarang telah dilakukan uji pembebanan 

(loading test) pada pelat dan balok struktur. Dari kurva hubungan antara beban dan lendutan, dapat 

disimpulkan bahwa beban tambahan maksimum yang dapat dipikul oleh struktur Gedung Ex-BI Semarang 

adalah sekitar 125 kg/m2.

5. Jika tetap dipergunakan sebagai gedung arsip, maka solusi jangka pendek adalah adaptasi pembebanan 

struktur dan melakukan perbaikan struktur. Sedangkan untuk solusi jangka panjang dapat dilakukan 

perkuatan struktur. Sebelum perkuatan struktur dilaksanakan, untuk mendapatkan hasil yang optimal 

sebaiknya dilakukan investigasi terhadap dampak banjir air pasang (rob) terhadap struktur maupun 

bangunan secara keseluruhan serta investigasi kekuatan sistem pondasi eksisting. 
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