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Peraturan Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung untuk wilayah Indonesia, 

SNI 1726:2012, telah diimplementasikan. Peraturan tersebut dibuat mengacu pada konsep 

yang telah dikembangkan oleh ASCE 7-10 untuk perhitungan respon percepatan gerakaan 

tanah maksimum dengan mempertimbangkan target resiko gempa (MCER) dan menghasilkan 

peta MCER untuk seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan mikrozonasi gempa Kota 

Semarang sangat diperlukan untuk mempersiapkan wilayah ini menghadapi bencana akibat 

peristiwa gempa. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan peta mikrozonasi gempa Kota 

Semarang melalui analisis hazard gempa, analisis kondisi lokal (Site Specific Analysis) dan 

evaluasi resiko kegempaan.  

Analisis hazard gempa diadaptasi dari perutaran ASCE 7-10 untuk menentukan  

MCER di batuan dasar untuk seluruh wilayah Kota Semarang dengan mengkombinasikan 

hasil analisis deterministik, probabilistik dengan menggunakan kurva fragilitas dari bangunan 

gedung. Analisis hazard gempa dilakukan dengan menggunakan model sumber gempa, 

fungsi atenuasi dan data-data geologi serta data-data seismologi yang telah digunakan untuk 

perhitungan hazard gempa dan peta resiko gempa Indonesia yang telah dikembangkan oleh 

Tim Revisi Gempa Indonesia 2010.    

Analisis kondisi tanah lokal dan evaluasi resiko gempa dilakukan dengan 

mengimplementasikan analisis rambatan gelombang satu dimensi. Data geologi yang 

diperlukan diperoleh dari hasil penelitian yang pernah dilakukan dan kedalaman dari batuan 

dasar diperoleh dengan melakukan penelitian dengan menggunakan Single Station Feedback 

Seismometer. Pada penelitian ini dua model elevasi batuan dasar digunakan untuk 

mendapatkan distribusi percepatan gerakan tanah puncak, spektra percepatan di permukaan 

tanah dan faktor amplifikasi percepatan. Mikrozonasi gempa dikembangkan dengan memilih 

data time histories sebagai masukkan pada analisis rambatan gelombang gempa satu dimensi. 

Lima ground motion dalam bentuk acceleration time histories yang diperoleh dari semua 

sumber gempa serta lima ground motion untuk sumber gempa shallow crustal fault 

(magnituda antara 6 sampai 7 Mw dengan jarak sumber gempa maksimum 20 km) 

dikumpulkan dari stasiun pencatatan data gempa diseluruh dunia. Analisis rambatan 

gelombang gempa kemudian dilakukan untuk setiap ground motion untuk mendapatkan 

percepatan tanah puncak, spektra percepatan di permukaan serta faktor amplifikasi 

percepatan gerakan tanah.  
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