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ABSTRAK 

Dalam beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan perkuatan struktur 

bangunan, seringkali dijumpai bangunan non-engineered yang dibuat ala kadarnya, dirancang 

sekadarnya dan dibangun menggunakan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar teknis. Namun 

demikian, permasalahan teknis bangunan non-engineered ini ternyata tidak selalu berujung pada 

masalah finansial. Seperti yang terjadi pada bangunan Masjid Darussalam Kalinyamatan Jepara 

yang mulai dibangun pada tahun 2006 oleh warga Desa Bandung Rejo Dukuh Batu Beyan. 

Bangunan masjid yang telah menelan biaya hampir satu milyar rupiah pada tahun 2008, stuktur 

pondasinya tidak mampu menahan kombinasi beban hidup dan beban mati.  Struktur kubah beton 

mengalami lendutan pasca pembongkaran perancah akibat terjadinya beda penurunan pondasi dan 

dimensi elemen struktur yang tidak proporsional. Upaya perkuatan telah dilakukan pada awal tahun 

2007 dengan penambahan luasan pondasi, grouting semen, penambahan dimensi sloof dan kolom 

serta perkuatan pada balok dak beton. Untuk mengantisipasi kerjadian serupa nampakmya perlu 

upaya pendampingan pada saat pembangunan bangunan-bangunan publik non-engineered yang 

dikerjakan secara swadaya masyarakat. Pendampingan ini idealnya dilakukan oleh pemerintah 

daerah bersama-sama praktisi dan akademisi sebagai bentuk pemberdayaan terhadap pemahaman 

tentang struktur bangunan pada pekerja bangunan lokal. 

Kata kunci : perkuatan bangunan, bangunan non-engineered. 

1. PENDAHULUAN 

Masjid Darussalam Kalinyamatan Jepara (Gambar 1) mulai dibangun pada tahun 2006 oleh warga Desa Bandung 

Rejo Dukuh Batu Beyan secara swadaya tanpa bantuan arsitek maupun ahli struktur bangunan sehingga dapat 

digolongkan sebagai bangunan non-engineered (Boen, 2007). Kegagalan struktur bangunan masjid ini memang 

sudah terasa sejak awal yakni dengan dijumpainya beberapa retakan di beberapa bagian balok dan getarnya struktur 

pelat lantai maupun tangga. Puncaknya pada saat terjadinya lendutan di struktur kubah yang menyebabkan 

perubahan arah aliran air pada dak beton dan retak-retak di pelat tepi seperti pada Gambar 2.  

 

 

Gambar 1. Masjid Darussalam Kalinyamatan Jepara. 
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Gambar 2. Keretakan pada struktur kubah. 

2.  HASIL INVESTIGASI STRUKTUR  

Sesuai dengan bagan alir upaya perkuatan seperti pada Gambar 3, proses investigasi struktur bertujuan 

mengumpulkan semua data yang tidak tersedia dalam bentuk dokumen dari pihak pemborong. Kesulitan utama dari 

tahap ini adalah tidak tersediannya gambar perencanaan dan foto dokumentasi sehingga baik jumlah tulangan, 

dimensi elemen struktur dan mutu material tidak diketahui dengan baik. Rincian kegiatan pada tahap investigasi ini 

adalah : 

1. Melakukan pengujian tanah dengan sondir untuk mendapatkan besarnya kapasitas dukung tanah. 

2. Pengukuran ulang geometris dan dimensi elemen struktur untuk penggambaran model. 

3. Pengujian mutu beton dengan alat Hammer Test. 

4. Pemeriksaan secara visual kerusakan elemen struktur.  

5. Pengukuran deformasi elemen struktur. 

6. Wawancara dengan pelaksana untuk mendapatkan kronologi keretakan struktur yang pernah terjadi. 

7. Simulasi untuk mengetahui respons yang ditimbulkan dan beban yang bekerja pada pondasi dengan 

software SAP2000. 

Berdasarkan atas hasil investigasi, langkah selanjutnya adalah proses penilaian apakah struktur masih layak untuk 

digunakan dan titik mana saja dari elemen struktur yang memerlukan perbaikan dengan cara perkuatan. Upaya 

perkuatan dimulai setelah terindentifikasi elemen struktur mana saja yang perlu mendapatkan perkuatan baik untuk 

sistem pondasi, kolom dan balok. Setelah proses pelaksanaan perkuatan diperlukan langkah evaluasi dengan 

instrumen seperti pengujian tanah kembali dan loading test untuk fungsi ruang sholat jamaah. Berikut disajikan hasil 

temuan kegiatan investigasi struktur : 

1. Sloof struktur 20x30 cm tidak mengikat pada semua kolom struktur sehingga dimungkinkan perbedaan 

penurunan antara struktur kubah dengan pelat pada lantai dak. Untuk jarak antar kolom penyangga kubah  

9 m, dimensi sloof 20x30 cm kurang dapat berfungsi sebagai pengaku guna mereduksi perbedaan 

penurunan pondasi.  

2. Kurang proporsinya dimensi kolom persegi beton bertulang setinggi 9 meter tanpa pengaku sebesar 50x50 

cm. 

3. Dimensi balok induk bentang L=9 meter pada lantai dak adalah 15/45 cm. Dimensi ini kurang proporsional 

sehingga tidak disarankan untuk melepas bekisting hingga perkuatan dilakukan. 

4. Ketebalan pelat tangga ke lantai 1 maupun 2 kurang memadahi sehingga mengakibatkan getaran pada saat 

ijakan kaki. 
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5. Kendala yang dihadapi pada saat pengukuran adalah tidak dapat diketahuinya jumlah penulangan sehingga 

menyulitkan pada tahap identifikasi tempat mana saja yang memerlukan perkuatan.  

6. Keretakan yang terjadi pada sebagian elemen struktur juga telah diperbaiki dengan penambalan sebelum 

tim terjurun di lapangan. Bentuk dan lokasi keretakan sebenarnya dapat membantu tim untuk melihat jenis 

kerusakannya dan upaya perbaikannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bagan alir upaya perkuatan struktur. 

 

Pengumpulan data yang tidak lengkap ini akhirnya sedikit terbantu oleh permodelan struktur dengan SAP2000 

namun tetap saja tidak bisa optimal dalam pengidentifikasian karena penulangan yang terpasang tidak diketahui 

dengan baik. 

Kegiatan Investigasi : 

� Pengujian Mutu Beton dengan Hammer Test 

� Pengukuran ulang Geometris dan Dimensi 

Elemen Struktur 

� Pemeriksaan Secara Visual Kerusakan Elemen 

Struktur 

� Pengukuran Deformasi Elemen Struktur 

� Pengumpulan data-data pelaksanaan pekerjaan 
 

Permodelan Numeris Struktur Masjid 

dengan SAP 2000 

Upaya Perbaikan dengan Perkuatan : 

� Tahap 1 : Perkuatan Sistem Pondasi dengan Grouting dan 

Pengkakuan sistem pondasi 

� Tahap 2 : Perkuatan Balok dan Kolom Penyangga Kubah 

� Tahap 3 : Perkuatan Balok  

 

Penilaian Kondisi Struktur Masjid dan 

Identifikasi Perkuatan yang Diperlukan 

 

Pelaksanaan Perkuatan Sistem Pondasi dan Struktur 

 

Investigasi Penyebab Keretakan  

Struktur Kubah Masjid 

Evaluasi Perkuatan Sistem Pondasi dan Struktur 
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3. HASIL ANALISIS STRUKTUR DAN PONDASI  

Struktur masjid dimodelkan sebagai frame 3 dimensi dengan pelat lantai dan kubah dimodelkan sebagai elemen 

shell seperti pada Gambar 4. Dimensi struktur disesuaikan dengan hasil pengukuran di lapangan. Pembebanan beban 

hidup (LL) untuk lantai dak = 50 kg/m
2
, selasar = 100 kg/m

2
 dan ruang sholat = 200 kg/m

2
. Mutu beton hasil 

hammer test menunjukkan bervariasinya nilai kuat tekan beton sehingga pada permodelan digunakan mutu beton K-

175. Hasil deformasi pada pelat lantai dak yang sebelumnya teridentifikasi dimensi baloknya kurang proposional 

nampak terjadi lendutan yang cukup signifikan yakni lebih dari 1/500 bentang balok seperti pada Gambar 4.  

 

 

 (a)  (b) 

Gambar 4. Model struktur bangunan masjid (a) undeformed (b) deformasi dengan beban DL+LL. 

 

Semua pondasi pelat setempat dengan dimensi 125x125 cm akan dievaluasi terhadap kombinasi beban DL+ LL dan 

kapasitas dukung tanah yang ada. Nilai konus sondir (qc) rata-rata kedalaman 6 meter = 10 kg/cm
2
. Berdasarkan 

hasil sondir diperoleh tegangan ijin tanah (qall) = qc / 30 = 10/30 = 0,33 kg/cm
2
 = 3,3 ton/m

2
. Semua tegangan yang 

terjadi di bawah dasar pondasi telah melebihi tegangan ijin tanah. Pada kolom penyangga kubah beton dan kolom 

tengah tegangan di bawah dasar pondasi bervariasi antara 17-24,6 ton/m
2
. Sedangkan pada kolom tepi tegangan di 

bawah dasar pondasi bervariasi antara 7,0-17 ton/m
2
. Beberapa titik memiliki perbedaan tegangan tanah di bawah 

dasar pondasi yang signifikan dibandingkan dengan titik pondasi di sekelilingnya. Permasalahan penurunan yang 

tidak seragam antar pondasi pelat setempat merupakan pemicu terjadinya keretakan pelat dak dan pelat kubah.  

4. IDENTIFIKASI MASALAH DAN UPAYA PERKUATAN    

Berdasarkan hasil investigasi di lapangan dan permodelan numerik kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai 

berikut : 

1. Retaknya pelat dak dan kubah lebih disebabkan oleh penurunan pondasi pelat setempat yang tidak seragam. 

2. Pada beberapa titik pondasi pelat setempat memerlukan pembesaran luasan pondasi agar tidak terjadi 

perbedaan penurunan. 

3. Pada lantai dak untuk balok yang disimulasikan akan terjadi lendutan yang berlebihan dan dapat 

mengalami keruntuhan tidak diijinkan untuk pelepasan bekisting hingga upaya perkuatan selesai dilakukan. 

4. Keretakan pada balok yang selama ini terjadi pada tengah bentang lebih disebabkan oleh kurangnya 

penulangan, sedangkan keretakan pada ujung tumpuan lebih disebabkan oleh penurunan pondasi pelat 

setempat yang kurang seragam. 
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Upaya yang diperkuatan dilakukan secara bertahap yakni : 

1. Upaya perkuatan Tahap 1. 

• Perkuatan sistem pondasi dengan menambah kekakuan balok sloof dengan menambah balok 

25x60 pada sloof kubah yang ditumpu oleh pasangan batu kali.  

• Penggroutingan untuk mendapatkan peningkatan kapasitas dukung tanah sebelum proses 

pembesaran luasan pondasi pelat setempat dan menstabilkan tanah saat penggalian pondasi.  

• Diprediksi peningkatan kapasitas dukung pada tanah lempung yang digrouting tidaklah signifikan 

sehingga pembesaran luasan pondasi tetap perlu dilakukan. 

2. Upaya perkuatan Tahap 2. 

• Penambahan kolom pemikul struktur kubah agar didapatkan struktur kolom yang kaku untuk 

ketinggian 9 meter. 

• Perkuatan balok penumpu kubah agar dihasilkan kubah yang cukup kaku. 

3. Upaya perkuatan Tahap 3. 

• Pembesaran pondasi telapak sesuai hasil perhitungan untuk mendapatkan perbedaan penurunan 

pondasi yang kecil. 

• Perkuatan balok dak dengan sistem penambahan tinggi balok. 

5. PELAKSANAAN PERKUATAN STRUKTUR  

Tanggal 15 s/d 30 Januari 2007  

Pelaksanaan pemasangan kembali perancah bambu (Gambar 6) untuk menahan struktur kubah beton. 

Penggalian pondasi dan sloof lama di empat titik pondasi telapak penahan kubah. Pemasangan pasangan batu 

kali baru untuk mekanisme penyebaran beban. Sloof menderita deformasi namun belum dijumpai keretakan. 

 

 

Gambar 6. Pemasangan kembali perancah bambu. 

 

Tanggal 31 Januari s/d 10 Februari 2007  

Pelaksanaan penggroutingan (Gambar 7) dilakukan oleh PT. Selimut Bumi Adhi Cipta Semarang. 

Pengroutingan dilakukan hingga kedalaman 6 meter untuk peningkatan kapasitas dukung tanah. Pada 

perencanaan satu titik pondasi membutuhkan 2 titik grouting, namun dilapangan tidak semua grouting 
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dilakukan dengan baik sehingga jumlah titik grouting bertambah untuk mengulang titik yang gagal. 

Grouting dengan bahan dasar semen dan air membutuhkan 9 zak semen/titik. 

 

 

 

Gambar 7. Pelaksanaan penggroutingan disekitar pondasi. 
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Tanggal 12 Februari 2007.  

Pelaksanaan pengeboran kolom untuk memasang stek tulangan D16 untuk balok sloof. Pengroutingan celah 

antara lubang bor dan tulangan digunakan produk HILTI HIT-RE 500. Dibutuhkan 40 titik stek sedalam  

20 cm untuk pembuatan 4 sloof struktur baru. Pelaksanaan pekerjaan penulangan sloof dan pondasi baru 

disajikan pada Gambar 8. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 8. Pelaksanaan pekerjaan (a) penulangan sloof dan (b) pondasi baru. 

 

 

Tanggal 20 Februari 2007 

Pengujian tanah dengan alat sondir (Gambar 9) dilaksanakan kembali untuk titik-titik didekat pondasi yang 

telah diperkuat dengan grouting semen. Dari 3 titik yang diuji (Wahyudi, 2007), dalam umur grouting 

semen 14 hari dihasilkan peningkatan nilai qc menjadi 18 kg/cm
2
 dari yang semua qc=10 kg/cm

2
. Hal ini 
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sesuai dengan hasil prediksi dimana peningkatan kapasitas dukung pada tanah lempung yang digrouting 

tidaklah signifikan namun cukup untuk membantu menstabilkan galian saat pembuatan pondasi baru. 

 

 

Gambar 9. Pengujian peningkatan kapasitas dukung tanah pasca grouting semen dengan alat sondir. 

 

6. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil upaya perkuatan struktur bangunan non-engineered Masjid Darussalam 

Kalinyamatan Jepara adalah sebagai berikut, 

1. Permasalahan teknis pada bangunan non-engineered ternyata tidak selalu berujung pada masalah finansial. 

Namun lebih pada upaya pendampingan pada saat pembangunan bangunan-bangunan publik non-

engineered yang dikerjakan secara swadaya masyarakat. Pendampingan ini idealnya dilakukan oleh 

pemerintah daerah bersama-sama praktisi dan akademisi sebagai bentuk pemberdayaan terhadap 

pemahaman tentang struktur bangunan pada pekerja bangunan lokal. 

2. Pemasalahan yang diidentifikasi dalam kasus ini adalah stuktur pondasi pelat setempat 125x125 cm tidak 

mampu menahan kombinasi beban hidup dan beban mati.  Sehingga struktur kubah beton mengalami 

lendutan pasca pembongkaran perancah akibat terjadinya beda penurunan pondasi dan dimensi elemen 

struktur yang tidak proporsional.  

3. Upaya perkuatan telah dilakukan pada awal tahun 2007 dengan penambahan luasan pondasi, grouting 

semen, penambahan dimensi sloof dan kolom serta perkuatan pada balok dak beton.   
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