
SIMUTAGA

Apa itu SIMUTAGA?
Simutaga: Alat Simulasi Sederhana Goncangan Gempa

Serupa sebuah meja rendah, alat ini memiliki bidang datar di bagian atas.Model rumah skalatis 
ditempatkan di atasnya, dan ketika dinyalakan, bidang datar itu bergerak ke kanan dan kiri. 
Gerakan itu menirukan gerakan gempa, dan dapat disesuaikan berapa intensitas goncangan 
gempa yang dapat dikonversi menjadi magnitude gempa (Skala Richter) yang akan 
digoncangkan. Alat sederhana ini dikembangkan oleh Prof Sarwidi. Kehadirannya adalah untuk 
memberi gambaran visual tentang apa yang terjadi ketika gempa melanda dan dampaknya 
terhadap sebuah bangunan. Alat ini mampu menyederhanakan kompleksitas goncangan gempa 
pada bangunan untuk sosialisasi bangunan tahan gempa sebagai bagian dari upaya mitigasi 
bencana.

Alat peraga fisik dapat membuat Simulasi Ketahanan Gempa Bangunan. Dalam simulasi, alat ini 
mampu menunjukkan dampak kerusakan bangunan. Penambahan miniatur furniture di dalamnya 
akan menambah pemahaman, tentang bagian mana yang dapat digunakan sebagai lokasi 
berlindung dan tidak. Simulasi juga akan menggambarkan, ke arah mana saja runtuhan tembok 
akan jatuh. Diharapkan penggambaran visual ini akan mendorong hasil mitigasi bencana yang 
efektif ke depan.

Tipe dan Spesifikasi SIMUTAGA

No Tipe Daya Prinsip Dimensi 

1 SWD- 1 EMXO 550 watt Gerak Horizontal ( X) 12 x 15 cm 

2 
SWD- 3AH00 

(Tangan) 
1500 Watt Vibrasi XYZ 25 x  20 cm 

3 SWD- 2AXZ0 750 Watt 3D (X,Y,Z) 23 X 18 cm 

4 SWD- 3AXYZ 1500 Watt Vibrasi X,Y,Z 25 x  20 cm 
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Pentingnya SIMUTAGA?
Rangkaian bencana gempa bumi di Indonesia kembali menjadi pengingat pentingnya 
bangunan tahan gempa, khususnya untuk tempat tinggal. 

“Sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap ancaman goncangan gempa. Goncangan 
yang kuat dapat menyebabkan bencana. sifat gempa yang datangnya secara mendadak dapat 
menimbulkan kerusakan dan merobohkan bangunan hingga kerugian harta benda sampai 

Dalam praktek simulasinya, Goncangan SIMUTAGA dapat disesuaikan dengan berbagai 
kondisi, misalnya :

1. dapat menggambarkan model bangunan yang dimiliki 

Hal ini bertujuan agar konstruksi bangunan bisa aman terhadap gempa dan minimal tidak 

mengalami kerusakan parah yang menimbulkan korban jiwa.

2. konstruksi yang benar dan yang kurang tepat.

Goncangan gempa pun dapat disesuaikan dengan karakteristik gempa.

3. masyarakat pun dapat lebih mengenali perbandingan perilaku dinamika antara bangunan 

biasa dengan bangunan yang tahan gempa dengan mengamati pola kerusakan benda 

ujicoba berupa model-model bangunan kecil.

4. memungkinkan pengguna untuk mengetahui potensi gempa didaerah uji  dan dapat 

memasang tanda bahaya jika magnitudo gempa berada di skala tertentu

5. Bisa menampilkan model bangunan regular, setengah regular atau Bangunan Rakyat 

Tahan Gempa, yang sangat komplet unsur ketahanan gempanya. Mulai dari pondasinya, 

kita juga melihat jenis tanah dimana rumah itu berdiri, ketebalan pasir di bawah pondasi 

juga tidak sembarangan, karena itu untuk meredam energi atau getaran gempa yang 

masuk ke bangunan sehingga bisa mengurangi kerusakan.

Melalui alat ini, diharapkan masyarakat mulai concern untuk mencermati konstruksi 

bangunan tempat tinggalnya sehingga apabila ada gempa terjadi dapat meminimalisir 

kerugian baik harta benda maupun nyawa.selama ini, konstruksi rumah yang dibangun 

kebanyakan masyarakat, kelas bawah, masih tergolong seadanya.Dalam artian, 

masyarakat belum memiliki pandangan untuk membuat rumah yang tahan gempa dan 

lebih mementingkan keindahan semata."Dengan kemampuan finansial yang terbatas, 

mayoritas orang menginginkan bangunan besar dan indah, sehingga kekuatannya 

dikorbankan. Tulangan-tulangannya kurang, tembok dalam tidak bagus, tapi yang 

penting tampak mentereng," 
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Software pendeteksi gempa

Aplikasi ini akan memberitahukaninformasi gempa yang terjadi di sekitar lokasi 

pengguna dan juga memberikan informasi seputar gempa yang sedang terjadi di 

wilayah tertentu, sesuai yang ingin dilihat pengguna. 

Quake Feed

Training Kegempaan

Arahan Presiden Joko Widodo :
(1) Edukasi kebencanaan harus segera dimulai, terutama di daerah rawan bencana, kepada 
sekolah  melalui guru, dan kepada masyarakat melalui pemuka agama. (2) Lakukan simulasi 
latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan.

Media pembelajaran yang berupa alat peraga simulasi ketahanan gempa bangunan 
yang dinamakan SIMTUAGA .

“Alat ini bisa memberikan pemahaman yang mudah kepada anak TK (Taman Kanak-kanak) hingga 
orang tua. Agar lebih mengenali perbandingan bangunan bisa dengan yang standart tahan 
gempa,” Dengan pemahaman yang didapatkan, diharapkan masyarakat ke depan semakin 
tersadar akan peristiwa gempa maupun dampaknya. “Gempa itu peristiwa, yang membuat 
bencana atau orang meninggal karena terkena tertimpa bangunan yang roboh,” Ketika 
membangun suatu rumah sudah seharusnya masyarakat membuat konsep rumah tahan gempa 
atau bangunan rumah rakyat tahan gempa.

Model Bangunaan Tahan Gempa
(BARATAGA®)

Penggunaan SIMUTAGA Kit Model Peraga bangunan

Arah gelombang seismic 
di lokasi gempa
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Goncangan tanah akibat gempa bumi bersifat sangat komplek.Gerakan dinamis acak tersebut 

secara simultan mempunyai arah tiga dimensi, yaitu berarah horisontal kanan-kiri, maju-

mundur, dan vertikal. Mengingat sebagian besar bangunan direncanakan untuk dapat menahan 

gayagravitasi yang bersifat statis dan vertikal, maka sebagian bangunan yang rusak akibat 

goncangan gempa didominasi oleh gerakan gempa horisontal.

Peristiwa atau perilaku bangunan saat tergoncang gempa akan lebih mudah dipelajari dan 

dipahami dengan menggunakan simulasi. Semakin ideal simulasi yang diinginkan akan 

meningkatkan kompleksitas, yang secara otomatis akan menyebabkan biaya simulasi yang 

semakin mahal.

Penyerdahanaan-penyederhanaan dibuat agar simulasi bangunan yang tergoncang gempa 

lebih mudah dilakukan.Beberapa contoh simulasi sederhana adalah dengan menggunakan 

peralatan sederhana SIMUTAGA® kreasi Prof. Sarwidi. yang rajin membuat pengamatan, 

kajian, dan eksperimen dalam membuat bangunan yang aman bencana, terutama adalah 

bangunan yang tahan gempa namun yang sederhana, sehingga layak dikenalkan kepada 

masyarakat 

Museum Gempa Prof. Dr. Sarwidi di Kota Wisata Kaliurang Yogyakarta. 

Jl. Malangyudo No. 25, Kota Wisata Kaliurang, Yogyakarta, 55585. 

SMS /WA/Phone : +6282227455900, +6281227932317, +628122940177

CV. PLANTAMOR SEMARANG
Jl. Kenconowungu dalam II/ 21 Karangayu Semarang Barat

Telp. 024 , HP/WA : 0812 8833 09887627838
Email : plantamorsmg@gmail.com, 

Website : www.plantamor.co.id

SIMUTAGA dapat dipesan di :

Membiarkan Gempa Menimbulkan Bencana
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