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Jangan gunakan batako yang rapuh atau 
mudah patah dan berlubang pori besar. 
( Lakukan tes batako dengan cara menjatuhkannya dengan 

ketinggian sejajar bahu. Jika 2 dari 5 batako hancur , maka 

batako itu tidak bagus. ) 

Jangan gunakan kayu yang melengkung, 
berserat kasar, memiliki banyak mata 
kayu dan masih terdapat kulit kayu 
pada permukaannnya .

Jangan menggunakan bata merah yang rapuh 
bekas bangunan / lama dan memiliki banyak 
retakan. ( Sebelum membeli batu bata, lakukan pengetesan 
terlebih dahulu dengan menggunakan cara sederhana seperti 
digambar.  Jika 3 dari 7 bata patah/hancur saat di tes injak 
berarti rata - rata bata di tempat itu kurang bagus. )

Hindari batu dengan permu-

kaan licin dan berlumpur, untuk 

pekerjaan Pondasi / pasangan 

batu.

Untuk pekerjaan pengecoran, 

jangan gunakan kerikil / batu      

pecah yang kotor / bercampur    

dengan  tanah atau pasir.

Jangan menggunakan pasir 

yang bercampur lumpur atau 

tanah.

Hindari penggunaan BESI POLOS       

dan BESI BEKAS yang sudah 

BERKARAT, terutama untuk 

Tulangan Utama.

Gunakan BATAKO yang KUAT, yang 

tidak patah / hancur saat dijatuhkan 

dan berdenting saat dibenturkan /     

di adu. 

Gunakan kayu kelas I & II 

dengan permukaan halus.

Gunakan bata merah yang kuat, 

dengan ciri antara lain berbunyi 

nyaring saat di adu dan berwarna 

agak kemerah - merahan.

Gunakan BATU GUNUNG 

berdiameter 15 - 30 cm, dengan 

permukaan kasar dan bersih dari 

tanah.

Gunakan kerikil / batu pecah 

berdiameter maks. 2 cm. 

Gunakan pasir bersih / tidak

bercampur lumpur atau tanah 

          Untuk Tulangan Utama,      

      gunakanlah besi ulir (SNI) 

min. Ø 10 mm (besi baru tanpa 

karat).

Telitilah sebelum membeli BAHAN BANGUNAN untuk rumah anda.         
Jika tidak, anda akan berada dalam bahaya hingga gempa berikutnya ! 

Membangun Rumah Aman Gempa 
Merubah Praktek Konst ruksi  secara Permanen










