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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pembangunan diwilayah Yogyakarta semakin meningkat. Saat ini banyak 

pembangunan gedung sebagai pendukung kinerja penduduk di wilayah Kabupaten 

Bantul dan resiko kebakaran juga semakin meningkat dengan diiringi banyaknya 

pembangunan di Yogyakarta. Penelitian mengenai sistem utilitas dan pencegahan 

kebakaran pada bangunan gedung sudah banyak dilakukan di Indonesia. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan tentang sistem utilitas dan 

pencegahan kebakaran pada bangunan gedung: 

1. Analisis Mitigasi Non Struktural Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan Bencana 

Kebakaran di Gedung Bertingkat Perkantoran X Jakarta (Alzahra dkk., 2016). 

2. Analisis Faktor-Faktor yang Mempunyai Kehandalan Sistem Proteksi 

Kebakaran pada Bangunan Gedung Negara di Kota Mataram (Roziana dkk., 

2015). 

3. Implementasi Sistem Penanggulangan Kebakaran di UPT Perpustakaan 

Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2016 (Turnip dkk., 2016). 

4. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Penerapan Fire Safety Management Dalam 

Upaya Pencegahan Kebakaran di PT. Consolidated Electric Power Asia (Cepa) 

Kabupaten Wajo (Muchtar dkk., 2016). 

5. Analisis Sistem Perlindungan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan di Universitas Sriwijaya kampus Inderalaya Tahun 2013 (Septiadi 

dkk., 2013). 

6. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran di Rumah Sakit DR. 

Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 (Arrazy dkk., 2013). 

7. Kajian Tentang Penerapan Sistem Keselamatan Jiwa Terhadap Bahaya 

Kebakaran pada Perancangan Pusat Perbelanjaan Mal Mandonga Kendari 

(Ornam dkk., 2011). 

8. Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung UKM Universitas Brawijaya Malang 

(Prabawati dkk., 2018). 

9. Evaluasi Sistem Pencegahan Kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia 

Plant Krian, Sidoarjo, Jawa Timur (Kosha dkk., 2017). 
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10. Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Rumah Susun UNDIP 

(Sukawi dkk., 2016) 

11. Literature Review of Performance-Based Fire Codes and Design Environment 

(Hadjisophocleous dkk., 2015) 

2.1.1. Penelitian Terdahulu tentang Sistem Proteksi Kebakaran dan 

Manajemen Keselamatan pada Bangunan Gedung  

Dari beberapa penelitian tersebut, Penelitian tentang Sistem Utilitas dan 

Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung (Studi Kasus: Bangunan Gedung 

E6, E7, Pascasarjana, dan F3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) belum 

pernah dilakukakan sehingga terjamin keasliannya. 

Penelitian yang pernah dilakukan terkait kebakaran pada bangunan gedung 

antara lain dilakukan oleh Roziana dkk., (2015) dengan judul “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempunyai Kehandalan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan 

Gedung Negara di Kota Mataram”, pada penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara faktor penggunaan bahan, desain bangunan, sistem 

deteksi dan alarm kebakaran, APAR, hidran kebakaran dan springkler, dan 

kehandalan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung negara di Kota 

Mataram serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kehandalan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung negara di 

Kota Mataram. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan 

yang dapat diambil adalah ditentukan oleh variasi dari 6 variabel bebas yaitu 

variabel penggunaan bahan (X1), desain bangunan (X2), sistem deteksi dan alarm 

kebakaran (X3), APAR (X4), hidran kebakaran (X5) dan springkler (X6) dengan 

nilai sebesar 91,1%. Sedangkan sisanya ditentukan oleh sebab lain dari luar model 

yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Nilai rata-rata jawaban 60 responden terhadap variabel bebas dan 

variabel terikat (Roziana dkk., 2015) 



7 
 

 
 

Tabel 2.1 Signifikansi parameter individual (Roziana dkk., 2015) 

Model 
Unstandardizerd Coefficients 

B Std. Error 

(Constant) 0,594 0,150 

Pengunaan Bahan 0,185 0,052 

Desain Bangunan 0,601 0,082 

Sistem Deteksi dan Alarm kebakaran 0,099 0,046 

Apar 0,081 0,038 

Hidran Kebakaran 0,016 0,071 

Springkler 0,045 0,045 

 

Alzahra dkk., (2016) dengan judul “Analisis Mitigasi Non Struktural 

Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran di Gedung Bertingkat 

Perkantoran X Jakarta”, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mitigasi 

non struktural kebakaran dalam upaya pencegahan bencana kebakaran di 

gedung bertingkat perkantoran X Jakarta.  Dari hasil penelitian yang dilakukan 

ditemukan bahwa gedung X Jakarta sudah menerapkan program mitigasi non 

struktural seperti simulasi kebakaran, pelatihan pemadaman kebakaran, dan 

sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran. Namun, implementasi program 

tersebut masih belum maksimal. Gedung X Jakarta memiliki kebijakan K3 yang 

tertulis, tertanggal, disahkan, dan ditandatangani oleh pucuk pimpinan. Salah satu 

isi kebijakan tersebut adalah mengenai pencegahan kebakaran. Isi kebijakan 

tersebut sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 2012. Kebijakan tersebut 

disebarluaskan kepada seluruh karyawan dengan cara dipasang di dekat pintu 

masuk lantai dasar gedung X Jakarta. Seluruh karyawan dilibatkan dalam kegiatan 

mitigasi non struktural yang salah satu contohnya adalah pelatihan dan simulasi 

kebakaran. Namun, untuk pelatihan pemadaman kebakaran menggunakan APAR 

dan hidrant hanya diikuti oleh tim pemadam kebakaran, security, dan floorwarden.   

Muchtar dkk., (2016) dengan judul “Analisis Efesiensi dan Efektivitas 

Penerapan Fire Safety Management Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran di PT. 

Consolidated Electric Power Asia (Cepa) Kabupaten Wajo”, Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif dan efektifnya keselamatan 

kebakaran. Dari hasil penelitian ini diketahui penerapan kebijakan manajemen 

berjalan efisien dengan persentase sebesar 97,5%, penerapan inspeksi sistem 

proteksi kebakaran berjalan cukup efisien dengan presentase sebesar 84,5%, 

penerapan identifikasi risiko kebakaran berjalan cukup efisien dengan persentase 
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sebesar 84%, penerapan organisasi kebakaran berjalan kurang efisien dengan 

presentase sebesar 75%, penerapan pembinaan dan pelatihan kebakaran berjalan 

kurang efisien dengan presentase sebesar 77,3% serta penerapan program FSM di 

PT. CEPA Kabupaten Wajo Tahun 2015 berjalan cukup efisien dengan presentase 

sebesar 83,6%. 

Turnip (2016) dengan penelitiannya yang berjudul “Implementasi Sistem 

Penanggulangan Kebakaran di UPT perpustakaan Universitas Diponegoro 

Semarang Tahun 2016”, penelitian tersebut tujuannya untuk meningkatkan 

pengamanan terhadap karyawan dan pengunjung, serta sarana dan prasarana yang 

ada di gedung dan lingkungan UPT perpustakaan Universitas Diponegoro 

Semarang. Sarana proteksi kebakaran yang telah tersedia adalah Alat Pemadam Api 

Ringan (APAR), dimana dalam peletakan dan pemasangannya masih kurang 

maksimal dan belum memenuhi standar yang berlaku. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan dapat diketahui bahwa UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro 

Semarang termasuk dalam klasifikasi potensi bahaya kebakaran ringan. Titik api 

berasal dari instalasi listrik dan bahan mudah terbakar. Sistem penanggulangan 

yang tersedia hanya berupa APAR. Rancangan implementasi sistem 

penanggulangan kebakaran yang diusulkan antara lain: pemenuhan ketentuan 

pemasangan dan pemeriksaan APAR tiap lantai, pemasangan hidran, pemasangan 

sprinkler, pemasangan titik panggil manual (TPM), pemenuhan ketentuan sarana 

penyelamatan dan pembentukan unit penanggulangan kebakaran. 

Sukawi dkk., (2016) melakukan penelitian tentang “Evaluasi Sistem 

Proteksi Kebakaran pada Bangunan Rumah Susun (Studi Kasus : Rusunawa 

UNDIP)” yang bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem proteksi kebakaran dari 

segi sistem proteksi pasif dan melakukan evaluasi penerapan sistem utilitas 

pemadam kebakaran pada Rusunawa UNDIP. Metode penelitian yang dilakukan 

menggunakan metode penelitian deskriptif yang menghasilkan data sistem proteksi 

kebakaran dari segi sistem proteksi pasif berupa struktur bangunan dominan 

menggunakan beton sehingga cukup aman untuk proteksi terhadap kebakaran, 

adanya langkah preventif berupa penerapan sistem saluran listrik MCB tiap kamar, 

adanya larangan penghuni membawa dan menggunakan kompor ataupun 

komponen-komponen yang berpotensi menyebabkan kebakaran dalam skala kecil, 
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penempatan tempat pembakaran sampah sudah aman dengan jarak yang jauh 

sehingga bangunan dapat terhindar dari api pembakaran sampah, dan letak sistem 

listrik dan sambungan kabel-kabel masih belum aman karena masih berpotensi 

dirembesi oleh air. Kemudian dari segi penerapan standar terhadap sistem utilitas 

pemadam kebakaran pada gedung didapatkan perencanaan site sudah dominan 

memenuhi dan sesuai standar seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.2 dan Tabel 

2.3 akan tetapi masih kurang dalam pemberian tanda utuk sarana jalan keluar dan 

tanda untuk akses pemadam kebakaran.  

Tabel 2.2 Analisis rencana tapak/akses (Sukawi dkk., 2016) 

Item yang dianalisis Tidak sesuai Sesuai 

Jalur masuk mobil pemadam kebakaran √  

Vegetasi  √ 

Titik kumpul evakuasi  √ 

Jarak antar bangunan  √ 

Bukaan akses  √  

Hidran lingkungan √  

Sumber air  √ 

Tabel 2.3 Analisis material/bahan terhadap kebakaran (Sukawi dkk., 2016) 

Nama 

gedung 
Dinding Kolom 

Penutup 

atap dan 

plafon 

lantai 

Kusen, 

pintu, 

jendela 

Furniture 

Tangga 

dan 

ramp 

Gedung A √ - - - √ √ √ 

Gedung B √ - - - √ √ √ 

Gedung C √ - √ √ √ √ √ 

Gedung D √ - √ √ √ √ √ 

Keterangan : 

√ = Sesuai standar 

-  = Tidak sesuai standar 

Arrazy dkk., (2013) dengan penelitiannya yang berjudul “Penerapan sistem 

manajemen keselamatan kebakaran di rumah sakit DR. Sobirin kabupaten Musi 

Rawas tahun 2013”, penelitian tersebut tujuannya untuk mengetahui sistem 

manajemen keselamatan kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sobirin Kabupaten Musi 

Rawas. Hasil penelitian menunjukan kebijakan manajemen telah disosialisasikan 

kepada seluruh karyawan melalui pelatihan. Identifikasi sumber bahaya kebakaran 

belum terdokumentasi dengan baik. Program pencegahan dan pengendalian 

kebakaran juga telah dijalankan. Organisasi telah dibentuk panitia keselamatan 

kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana dengan uraian kerja yang jelas. 

Pelatihan belum dilakukan secara rutin. Sarana proteksi kebakaran masih 



10 
 

 
 

mengandalkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Proses inspeksi dan 

pemeliharaan telah dilakukan secara rutin. Upaya tanggap darurat kebakaran 

dipersiapkan dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) dan diagram 

khusus ketika terjadi kebakaran. Sistem pelaporan belum dilakukan walau telah 

memiliki prosedur dan format laporan. Audit kebakaran sudah dilakukan secara 

internal dan tidak rutin. 

Ornam (2011) dengan penelitiannya yang berjudul “Kajian tentang 

penerapan sistem keselamatan jiwa terhadap bahaya kebakaran pada perancangan 

pusat perbelanjaan Mal Mandonga Kendari”, penelitian tersebut tujuannya untuk 

mengetahui kondisi rancangan sarana penyelamatan jiwa pusat perbelanjaan Mal 

Mandonga Kendari terhadap nilai keamanan dari bahaya kebakaran. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kondisi bangunan pusat perbelanjaan Mal 

Mandonga Kendari termasuk dalam kategori tidak aman terhadap bahaya 

kebakaran khususnya bagi keselamatan jiwa penghuninya. Hal ini disebabkan oleh 

faktor perancangan bangunan yakni: ketidakmampuan bangunan mengurung api 

dan asap pada tiap lantai bangunan, ketidakmampuan bangunan dalam 

memadamkan api secara mandiri, dan ketidakamanan dalam penyelamatan jiwa 

(evakuasi) penghuni serta tidak adanya manajemen pengendalian dari bahaya 

kebakaran (fire safety management). 

 
Gambar 2.2 Bukaan vertical melalui tangga di tiap lantai tempat merambatnya api 

dan asap (Ornam, 2011) 

 
Gambar 2.3 APAR karbon dioksida pada Mal Mandonga (Ornam, 2011) 
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Gambar 2.4 APAR jenis serbuk kimia kering pada Mal Mandonga (Ornam, 2011) 

 

 
Gambar 2.5 Hidran yang terdapat dalam gedung Mal Mandonga (Ornam, 2011) 

 

 
Gambar 2.6 Hidran di luar gedung dengan Siamese connection (Ornam, 2011) 

 

 
Gambar 2.7 Perletakan hidran pada luar bangunan Mal Mandonga (Ornam, 2011) 
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Gambar 2.8 Detektor panas pada Mal Mandonga (Ornam, 2011) 

 

 
Gambar 2.9 Material lantai, dinding, dan plafond pada Mal Mandonga (Ornam, 

2011) 

 

 
Gambar 2.10 Jalur keluar pada lantai 1 yang langsung terakses ke selasar luar 

bangunan pada Mal Mandonga (Ornam, 2011) 

 

Septiadi dkk., (2013) dengan penelitiannya yang berjudul “analisis sistem 

proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan di Universitas Sriwijaya 

Kampus Inderalaya tahun 2013”, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis sistem perlindungan kebakaran pada bangunan gedung dan 

lingkungan di Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya. Hasil penelitian 

menunjukan sumber air berasal dari kolam retensi dan water treatment proces. 

Jalan keluar sudah ada tetapi belum ada sign untuk jalan keluar. Pengujian terhadap 

struktur bangunan tahan api belum dilakukan. APAR hanya terdapat pada gedung 

rektorat dan laboratorium kimia, hidran dan siemense conection hanya terdapat 
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pada gedung rusunawa, alarm dan detektor terdapat pada bangunan klinik, 

sedangkan sprinkler belum terdapat sama sekali pada bangunan gedung. Kebijakan 

tertuliis untuk pencegahan dan penanggulangn kebakaran belum ada. Belum 

terdapat tim atau regu pemadam kebakaran. Pengecekan terhadap sistem proteksi 

kebakaran belum dilakukan secara berkala. 

Kosha dkk., (2017) dengan penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Sistem 

Pencegahan Kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia Plant Krian, Sidoarjo, 

Jawa Timur”, tujuan dari penelitian ini adalah yaitu untuk mempelajari 

pelaksanaan sistem pencegahan kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia, 

Krian. Hasil penelitian ini adalah pada program pencegahan kebakaran sudah 

terdapat kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan sudah 

berjalan, sudah terbentuk organisasi kebakaran dan sudah bekerja sesuai tugas 

masing-masing, terdapat prosedur kebakaran, terdapat identifikasi bahaya 

kebakaran, adanya pembinaan dan pelatihan yang dilakukan secara rutin, sistem 

proteksi kebakaran aktif yang secara keseluruhan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku namun masih terdapat beberapa APAR yang belum sesuai dengan 

peraturan, sistem proteksi kebakaran pasif secara keseluruhan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku namun belum terdapat penerangan darurat, sudah terdapat 

inspeksi kebakaran dan terdapat pengendalian bahaya/pencegahan. Gambaran 

sistem pencegahan kebakaran bernilai baik karena telah memuat semua elemen 

yang harus dijalankan dalam mengelola bahaya kebakaran. 

Hadjisophocleous dkk., (2015) melakukan studi literatur tentang 

“Literature Review of Performance-Based Fire Codes and Design Environment” 

yang bertujuan untuk mengubah peraturan kebakaran bangunan berbasis ketentuan 

menjadi peraturan kebakaran berbasis kinerja. Hasil yang diperoleh dari studi 

literatur yang dilakukan yaitu peraturan kebakaran bangunan berbasis kinerja lebih 

menguntungkan dibanding dengan peraturan kebakaran bangunan berbasis 

ketentuan, seperti yang terlihat pada Tabel 2.4. Peraturan kebakaran berbasis 

kinerja memiliki banyak keuntungan baik dari segi ekonomi, fleksibiltas, dan 

globalisasi, Namun peraturan kebakaran berbasis kinerja masih dalam tahap awal 

dan memiliki banyak kendala yang harus ditangani dengan kemajuan teknologi. 

Pengembangan peraturan kebakaran berbasis kinerja memiliki tujuan untuk 
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memugkinan para perancang dan pejabat bangunan memahami latar belakang 

ketentuan peraturan, oleh karena itu dibutuhkan fasilitas prosedur evaluasi. Teknik 

keamanan kebakaran menyediakan alat perhitungan untuk mengukur kinerja suatu 

bangunan dan menilai keamanan kebakarannya. Evaluasi keselamatan kebakaran 

memberikan penilaian kebakaran secara keseluruhan terhadap sistem bangunan 

seperti mencegah pertumbuhan api, menyediakan evakuasi yang aman, desain tahan 

api, serta memprediksi perilaku penghuni. Menurut Hadjisophocleous dkk., (2015) 

metodologi evaluasi yang paling direkomendasikan adalah kombinasi alat resiko 

kebakaran determenistik dan probabilistik, untuk memfasilitasi metode tersebut 

dibutuhkan alat komputerisasi dalam jumlah besar karena model deterministik perlu 

divalidasi dengan menggunakan percobaan skala penuh dan model probabilistik 

menggunakan data statistic dan probabilitas yang akurat. 

Tabel 2.4 Perbandingan ketentuan dengan kinerja (Hadjisophocleous dkk., 

2015) 
Tipe 

Peraturan 
Kelebihan Kelemahan 

Peraturan 

berbasis 

ketentuan  

a. Evaluasi lasngsung terhadap 

pemenuhan dengan persyaratan 

yang ditetapkan  

b. Tidak ada persyaratan untuk 

keahlian Teknik tingkat tinggi  

a. Persyaratan ditentukan tanpa 

pernyataan tujuan  

b. Struktur peraturan yang rumit 

c. Tidak ada promosi desain 

hemat biaya 

d. Tidak bebas melakukan 

inovasi 

e. Asumsi bahwa hanya ada satu 

cara untuk memberikan 

tingkat keamanan 

Perturan 

berbasis 

kinerja 

a. Penetapan tujuan keamanan 

yang jelas dan meninggalkan 

sarana untuk mencapai tujuan 

perancang 

b. mengizinkan solusi desain 

inovatif yang memenuhi 

persyaratan kinerja 

c. Menghilangkan hambatan 

teknis perdagangan untuk 

kelancaran arus produk 

d. Memfasilitasi harmonisasi 

sistem regulasi internasional 

e. Memfasilitasi penggunaan 

pengetahuan baru bila tersedia 

f. Memungkinkan efektivitas 

biaya dan kebebasan dalam 

desain 

g. Dokumen yang tidak rumit 

a. Sulit untuk menentukan 

tingkat kuantitatif 

keselamatan (kriteria kinerja) 

b. membutuhkan pendidikan 

karena kurangnya 

pemahaman terutama selama 

tahap pertama penerapan 

c. Sulit untuk mengevaluasi 

pemenuhan dengan 

persyaratan yang ditetapkan 

d. Perlu model komputer untuk 

mengevaluasi kinerja 
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Prabawati dkk., (2018) dengan penelitiannya yang berjudul “Sistem 

Proteksi Kebakaran pada Gedung UKM Universitas Brawijaya Malang”, tujuan 

dari penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 

eksisting sistem proteksi kebakaran pada gedung UKM Universitas Brawijaya dan 

merumuskan rekomendasi desain sistem proteksi kebakaran yang sesuai pada 

gedung UKM Universitas Brawijaya. Berdasarkan hasil analisa pada Gedung UKM 

Universitas Brawijaya, terdapat sistem proteksi kebakaran yang belum diterapkan 

maupun tidak memenuhi standar yang berlaku. Standar analisa sistem proteksi 

kebakaran tersebut didasarkan pada Permen PU No. 26 Tahun 2008, SNI serta 

standar-standar kebutuhan ruang yang berkaitan dengan sistem proteksi kebakaran. 

Rekomendasi pada gedung UKM perlu dilakukan untuk memaksimalkan sistem 

proteksi kebakaran. Rekomendasi tersebut terdiri dari penyesuaian program ruang 

Gedung UKM terhadap resiko kebakaran yang ada, perbaikan sistem proteksi 

kebakaran yang sudah ada, penambahan sistem proteksi kebakaran yang belum 

diterapkan di Gedung UKM serta peningkatan manajemen kebakaran supaya sistem 

proteksi kebakaran selalu dalam kondisi siap digunakan bila terjadi kebakaran dan 

meningkatkan kesadaran penghuni bangunan dalam melakukan pencegahan 

kebakaran atau penyelamatan kebakaran. 

 

 
Gambar 2.11 Denah eksisting dan rekomendasi denah Lantai 1-4 (Prabawati dkk., 

2018) 

 

Gambar 2.12 Rekomendasi penambahan pintu keluar samping (Prabawati dkk., 

2018) 
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Gambar 2.13 Rekomendasi perletakan tangga darurat pada gedung UKM 

(Prabawati dkk., 2018) 

 

 

Gambar 2.14 Rekomendasi perletakan dan jangkauan apar serta penandaan apar 

(Prabawati dkk., 2018) 

 
Gambar 2.15 Rekomendasi perletakan ruang pompa, kotak hidran dan shaft 

(Prabawati dkk., 2018) 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Bangunan Gedung 

Pengertian bangunan gedung menurut Kementerian Pekerjaan Umum No. 

26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada 

bangunan gedung dan lingkungan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi 

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 

atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia 
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melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan 

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

Bangunan gedung sangat memiliki potensi terjadi nya kebakaran, hal ini dapat 

disebabkan oleh kelalaian pengguna gedung maupun kesalahan teknis dari gedung 

tersebut. Mencegah kebakaran pada gedung serta memberikan perlindungan pada 

setiap bangunan gedung merupakan sistem pencegahan kebakaran.  

Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah 

sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang 

maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem 

proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka 

melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. 

Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan 

lingkungan antara lain: 

1. Bangunan utilitas gedung. 

2. Pencegahan kebakaran bangunan. 

Didalam perlindungan sistem kebakaran untuk bangunan terdapat beberapa 

klasifikasi kelas bangunan. Kelas bangunan gedung adalah pembagian bangunan 

gedung sesuai dengan jenis penggunaan atau peruntukan bangunan gedung, sebagai 

berikut: 

1. Kelas 1: Bangunan sebagai gedung tempat tinggal biasa. gedung hunian dibagi 

satu atau lebih bangunan kelas yang merupakan: 

a. Kelas 1a, bangunan gedung tempat tinggal tunggal yang berupa: a) satu 

rumah tinggal; atau b) satu atau lebih bangunan gandeng, yang masing-

masing gedungnya dipisahkan dengan suatu konstruksi dinding tahan api, 

termasuk rumah taman, rumah deret, villa, unit town house. 

b. Kelas 1b, rumah asrama, hotel, ruang tamu, rumah inap/hotel atau 

sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m2 dan tidak ditempati 

lebih dari 12 orang secara tetap/permanen, dan tidak berada diatas atau di 

bawah bangunan tempat tinggal/hunian lain atau bangunan kelas lain selain 

tempat garasi pribadi. 
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2. Kelas 2: Bangunan sebagai gedung tempat tinggal, terdiri 2 atau lebih unit 

tempat tinggal/hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal/hunian 

terpisah. 

3. Kelas 3: Bangunan gedung tempat tinggal/hunian di luar bangunan kelas 1 atau 

kelas 2, yang biasa digunakan sebagai tempat tinggal/hunian lama atau 

sementara oleh beberapa orang yang tidak berhubungan, termasuk:1) rumah 

asrama, rumah tamu (guest house), losmen; atau 2) bagian untuk tempat 

tinggal/hunian dari suatu rumah inap/hotel atau motel; atau 3) bagian untuk 

tempat tinggal/hunian dari suatu sekolah; atau 4) panti untuk lanjut usia, cacat 

atau anak-anak; atau 5) bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan gedung 

perawatan kesehatan yang menampung karyawan-karyawannya. 

4. Kelas 4: Bangunan sebagai gedung tempat tingal/hunian campuran. 

Hunian/tempat tinggal yang berada dalam bangunan gedung gedung kelas 5, 6, 

7, 8 atau 9 tersebut merupakan /hunian tempat tinggal yang berada di dalam 

suatu bangunan. 

5. Kelas 5: Bangunan sebagai gedung kantor. Bangunan gedung yang 

dipergunakan untuk tujuan-tujuan pengurusan administrasi, usaha profesional, 

atau usaha komersial, di luar bangunan gedung kelas 6, 7, 8 atau 9. 

6. Kelas 6: Bangunan sebagai gedung perdagangan. Bangunan gedung toko atau 

bangunan gedung lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang secara 

eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk: 1) 

ruang kafe, restoran, atau makan; 2) ruang bar, toko makan malam, atau kios 

sebagai bagian dari suatu hotel atau motel; atau 3) tempat potong rambut/salon, 

tempat cuci umum; atau 4) pasar, ruang penjualan, ruang pamer, atau bengkel. 

7. Kelas 7: Bangunan sebagai gedung penyimpanan/Gudang. Bangunan gedung 

yang dipergunakan untuk penyimpanan, termasuk:1) tempat parkir umum; atau 

2) gudang, atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual atau cuci 

gudang. 

8. Kelas 8: Bangunan sebagai gedung Laboratorium/Industri/Pabrik. Bangunan 

gedung laboratorium dan bangunan gedung yang dipergunakan untuk tempat 

pemrosesan suatu produk, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing 
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perakitan, atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan 

atau penjualan. 

9. Kelas 9: Bangunan sebagai gedung Umum. Bangunan gedung yang 

dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum, yaitu: 

a. Kelas 9a: bangunan sebagai gedung perawatan kesehatan, termasuk bagian-

bagian dari bangunan gedung tersebut yang berupa laboratorium. 

b. Kelas 9b: bangunan sebagai gedung pertemuan, termasuk laboratorium, 

bengkel kerja, atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah lanjutan, hall, 

bangunan gedung peribadatan, bangunan gedung budaya atau sejenis, tetapi 

tidak termasuk setiap bagian dari bangunan gedung yang merupakan kelas 

lain. 

10. Kelas 10: Bangunan sebagai gedung atau struktur yang bukan hunian. 

a. Kelas 10a: bangunan sebagai gedung bukan hunian yang merupakan garasi 

pribadi, carport, atau sejenisnya. 

b. Kelas 10b: struktur yang berupa pagar, antena, tonggak, dinding penyangga 

atau dindng yang berdiri bebas, kolam renang, atau sejenisnya. Bangunan 

sebagai gedung bangunan gedung yang tidak diklasifikasikan khusus. 

11. Bangunan gedung yang tidak diklarifikasikan khusus. 

Bangunan gedung atau bagian dari gedung yang tidak termasuk dalam 

klarifikasi kels bangunan di atas maka dimasukan dalam klarifikasi yang 

mendekati sesuai peruntukannya, kemudian untuk bangunan gedung yang 

penggunaannya insidentil maka dianggap memiliki klasifikasi kelas 

bangunan yang sama dengan bangunan gedung utamanya, serta untuk 

bangunan gedung yang termasuk dalam klasifikasi jamak maka beberapa 

bagian dari bangunan gedung harus di klasifikasi secara terpisah dan bila 

bagian bangunan gedung yang tidak memiliki fungsi berbeda tidak melibihi  

100% dari luas lantai, dan bukan laboratorium, klasifikasinya disamakana 

dengan klasifikasi gedung utamanya, dan untuk kelas-kelas, 1a. 1b. 9a, 9b, 

10a, dan 10b adalah kualifikasi yang terpisah, serta utnuk ruang-ruang 

pengolah, ruang mesin, ruang mesin lif, ruang boiler atau sejenisnya, 

klasifikasi sama dengan bagian bangunan gedung dimana ruang tersebut 

ditempatkan. 
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2.2.2. Utilitas Bangunan Gedung 

Utilitas bangunan gedung yang harus dievaluasi pada pencegahan kebakaran 

antara lain sebagai berikut: 

1. Listrik 

Adapun poin penilaian pada listrik terdiri dari: 

a. Pasokan daya listrik utama dan darurat 

Syarat teknis, pasokan daya listrik dari sumber utama dan darurat wajib 

memenuhi ketentuan teknis digunakan untuk mengoperasikan peralatan 

dimana instalasi tersebut dipersyaratkan oleh sebagai berikut:  

1) Sarana komunikasi darurat  

2) Pencahayaan darurat 

3) Sistem deteksi dan alarm kebakaran 

4) Lif kebakaran 

5) Sistem springkler kebakaran otomatis 

6) Sistem pengendalian asap 

7) Pintu tahan api otomatis 

8) Ruangan pengendali kebakaran. 

9) Sistem pipa tegak dan slag kebakaran 

b. Sumber daya listrik 

Sumber daya tenaga listrik yang dipasok untuk mengoperasikan sistem daya 

listrik darurat diperoleh dari berikut:  

1) Energi listrik disediakan untuk menjalankan sistem listrik darurat yang 

diperoleh dari sumber tenaga listrik (PLN dan generator) 

2) Sumber daya listrik darurat harus didesain dapat bekerja otomatis jika 

sumber daya listrik utama tidak dan harus bekerja setiap saat 

3) Suatu gedung atau ruangan yang memiliki sumber daya listrik utama dari 

perusahaan listik negara harus memiliki generator sebagai sumber listrik 

darurat dan ditempatkan pada ruangan yang memenuhi tingkat ketahanan 

api. 

c. Jaringan distribusi 

1) Sumber daya listrik darurat harus dilengkapi kabel dengan tingkat 

ketahanan api selama 1 jam dari semua kabel distribusi yang melayani. 



21 
 

 
 

2) Pemasokan sumber daya listrik menuju motor pompa kebakaran harus 

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. 

d. Instalasi 

1) Diterapkan pada peralatan rumah tangga baru, tetap atau sementara, 

armatur atau pengkawatan. 

2) Instalasi lama yang tidak sesuai boleh digunakan pengguna asalkan tidak 

menimbulkan risiko. 

3) Seluruh peralatan rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik, 

armatur (fixture), peralatan atau pengkawatan harus dipasang dan 

dipelihara. 

4) Pengkawatan permanen harus dipasang. 

5) Pengkawatan permanen yang dilepas, dengan memberikan tanda pada 

akhir titik sambungan dengan tulisan “DILEPAS DI TEMPAT” atau 

harus diberikan label dan dilepaskan dari semua bagian yang mudah 

diisolasi dari kontak dengan listrik yang aktif. 

6) Kegunaan kabel penyambung wajib sebagai pengganti pengkawatan 

tetap/permanen. 

7) Kabel sambungan, adaptor strip, serta alat lainnya, harus terdaftar dan 

digunakan sesuai kegunaanya dari adaptor ganda seperti kontak tusuk 

ganda. 

8) Kontak tusuk (relocatable power taps) 

9) Kabel penyambung. 

e. Pengkawatan sementara 

1) Ketika dalam kondisi digunakan dan ketentuan khusus dari instalasi 

sementara metode pengkawatan sementara bisa diterima dan disetujui. 

2) Selama dalam masa konstruksi, desain ulang, perbaikan atau rehabilitasi 

bangunan, struktur atau aktifitas yang serupa diperbolehkan instalasi 

listrik sementara dan untuk pencahayaan. 

3) Instalasi listrik sementara dan untuk pencahayaan boleh digunakan 

dalam jangka waktu kurang dari 90 hari. 

4) Instalasi listrik sementara boleh digunakan untuk pekerjaan selama 

kondisi darurat, percobaan, pengembangan dan pengujian. 
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5) Pengkawatan sementara selanjutnya wajib dipindahkan ketika semua 

pekerjaan konstruksi selesai terpasang. 

6) Sambungan akses ke bangunan harus dilepas. 

Pada aspek listrik perlu dilakukan analisis pembobotan dengan 

menggunakan perhitungan yang telah ditentukan, rincian bobot yang digunakan 

seperti pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Perhitungan bobot (%) penilaian pada poin listrik (Kementerian 

Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008). 
No. Aspek Penilaian Bobot (%) 

1 Sarana komunikasi darurat  3,45 

2 Pencahayaan darurat 3,45 

3 Sistem deteksi dan alarm kebakaran 3,45 

4 Lif kebakaran 3,45 

5 Sistem springkler kebakaran otomatis 3,45 

6 Sistem pengendalian asap 3,45 

7 Pintu tahan api otomatis 3,45 

8 Ruangan pengendali kebakaran. 3,45 

9 Sistem pipa tegak dan slag kebakaran 3,45 

10 Energi listrik disediakan untuk menjalankan sistem 

listrik darurat yang diperoleh dari sumber tenaga listrik 

(PLN dan generator) 

3,45 

11 Sumber daya listrik darurat harus didesain dapat bekerja 

otomatis jika sumber daya listrik utama tidak dan harus 

bekerja setiap saat 

3,45 

12 Suatu gedung atau ruangan yang memiliki sumber daya 

listrik utama dari Perusahaan Listik Negara harus 

memiliki generator sebagai sumber listrik darurat dan 

ditempatkan pada ruangan yang memenuhi tingkat 

ketahanan api. 

3,45 

13 Sumber daya listrik darurat harus dilengkapi kabel 

dengan Tingkat Ketahanan Api selama 1 jam dari semua 

kabel distribusi yang melayani. 

3,45 

14 Pemasokan sumber daya listrik menuju motor pompa 

kebakaran harus sesuai dengan persyaratan dan 

ketentuan. 

3,45 

15 Diterapkan pada peralatan rumah tangga baru, tetap atau 

sementara, armatur atau pengkawatan. 

3,4 

16 Instalasi lama yang tidak sesuai boleh digunakan 

pengguna asalkan tidak menimbulkan risiko. 

3,45 

17 Seluruh peralatan rumah tangga yang menggunakan 

tenaga listrik, armatur (fixture), peralatan atau 

pengkawatan harus dipasang dan dipelihara. 

3,45 

18 Pengkawatan permanen harus dipasang. 3,45 

19 Pengkawatan permanen yang dilepas, dengan 

memberikan tanda pada akhir titik sambungan dengan 

tulisan “DILEPAS DI TEMPAT” atau harus diberikan 

label dan dilepaskan dari semua bagian yang mudah 

diisolasi dari kontak dengan listrik yang aktif. 

3,45 
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Tabel 2.5 Perhitungan bobot (%) penilaian pada poin listrik (Kementerian 

Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008) (Lanjutan) 
No. Aspek Penilaian Bobot (%) 

20 Kegunaan kabel penyambung wajib sebagai pengganti 

pengkawatan tetap/permanen. 

3,45 

21 Kabel sambungan, adaptor strip, serta alat lainnya, 

harus terdaftar dan digunakan sesuai kegunaanya dari 

adaptor ganda seperti kontak tusuk ganda. 

3,45 

22 Kontak Tusuk (relocatable power taps) 3,45 

23 Kabel penyambung. 3,45 

24 Ketika dalam kondisi digunakan dan ketentuan khusus 

dari instalasi sementara metode pengkawatan sementara 

bisa diterima dan disetujui. 

3,45 

25 Selama dalam masa konstruksi, desain ulang, perbaikan 

atau rehabilitasi bangunan, struktur atau aktifitas yang 

serupa diperbolehkan instalasi listrik sementara dan 

untuk pencahayaan. 

3,45 

26 Instalasi listrik sementara dan untuk pencahayaan boleh 

digunakan dalam jangka waktu kurang dari 90 hari. 

3,45 

27 Instalasi listrik sementara boleh digunakan untuk 

pekerjaan selama kondisi darurat, percobaan, 

pengembangan dan pengujian. 

3,45 

28 Pengkawatan sementara selanjutnya wajib dipindahkan 

ketika semua pekerjaan konstruksi selesai terpasang. 

3,45 

29 Sambungan Akses Ke Bangunan harus dilepas. 3,45 

Jumlah 100 

 

2. Lif 

Adapun poin penilaian pada Lif terdiri dari: 

a. Jumlah Kereta 

Penempatan kereta lif harus berada didalam bangunan yang terlindung. Pada 

bangunan gedung, ada beberapa kereta yang diperbolehkan/diijinkan sebagai 

kerta lif dalam ruang luncur. Selain sebagai ruang luncur yang sudah ada dari 

bangunan gedung yang sudah ada dengan persyaratan sebagai berikut: 

1) Boleh diletakkan 3 kereta lif dalam ruang luncur yang sama jika terdapat 

disebuah gedung. 

2) Pemisahan wajib dilakukan minimal 2 raung luncur apabila dalam 

sebuah gedung memiliki 4 kereta lif. 

3) Jumlah kereta lif yang ditempatkan yang berada diruang luncur 

terlindung harus kurang dari 4 jika terdapat lebih dari empat kereta lif 

dalam gedung 

b. Ruang Mesin Lif 
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1) Pada lift dengan jarak tempuh melewati 15m diatas lantai eksit pelepasan 

harus dilengkapi dengan sistem pengudaraan agar temperature didalam 

lif terjaga, membantu pada saat dalam keadaan darurat dan harus peka 

terhadap suhu yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di 

bangunan gedung 

c. Pengujian Lif 

1) Pengujian dan pemeriksaan lif listrik pada bangunan gedung 

d. Bukaan 

1) Eskalator, lif, konveyor pneumatik dan dumbwaiter yang beroperasi 

untuk lantai-lantai bangunan gedung wajib tidak membuka ke sebuah 

jalan keluar 

e. Lif Kebakaran 

1) Penanggulangan ketika terjadi kebakaran, minimal ada satu lif yang 

disebut lif kebakaran atau lif darurat (emergency lift). 

2) Mengacu pada ketentuan atau standar tentang keselamatan pada lif dan 

escalator untuk semua lif dengan jarak tempuh 7,6m atau lebih di atas 

atau di bawah lantai dan dioperasikan untuk keperluan petugas darurat 

dalam menanggulangi kebakaran atau kegiatan penyelamatan. 

3) Lif kebakaran dapat dikombinasikan sebagai lif penumpang pada saat 

tidak terjadi kebakaran. 

4) Lif kebakaran harus tersedia didalam atrium agar bisa melayani disetiap 

lantainya dan jika terdapat 2 atau lebih lift wajib dipasang tidak berderet. 

5) Lif kebakaran harus tersedia dalam ruang luncur yang tahan api 

minimum 1 jam.  

6) Untuk menanggulangi keadaan darurat kebakaran, dan harus dapat 

berhenti disetiap lantai, lif kebakaran harus dioperasikan oleh petugas 

pemadam kebakaran  

7) Lif kebakaran harus diberi penanda pada tiap lantai dekat pintu lif. 

8) Sumber tenaga listrik untuk lif kebakaran harus berasal dari dua sumber 

dan dilengkapi dengan kabel tahan api minimal 1 jam. 

9) Lif kebakaran harus memiliki akses menuju setiap hunian di atas atau di 

bawah lantai tertentu atau yang ditentukan, harus dekat dengan tangga 
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eksit serta mudah dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran pada tiap 

lantai. 

10) Lif kebakaran harus memiliki sarana operasional yang berguna untuk 

petugas pemadam kebakaran dalam membatalkan panggilan awal atau 

sebelumnya yang dilakukan secara tidak sengaja atau aktif karena 

kelalaian terhadap lif tersebut. 

11) Tanda peringatan pemakaian lif ketika terjadi kebakaran harus dipasang. 

Pada aspek lif perlu dilakukan analisis pembobotan dengan menggunakan 

perhitungan yang telah ditentukan, rincian bobot yang digunakan seperti pada 

Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Perhitungan bobot (%) penilaian pada poin Lif (Kementerian 

Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008). 
No. Aspek Penilaian Bobot (%) 

1 Boleh diletakkan 3 kereta lif dalam ruang luncur yang sama 

jika terdapat disebuah gedung. 

5,88 

2 Pemisahan wajib dilakukan minimal 2 raung luncur apabila 

dalam sebuah gedung memiliki 4 kereta lif. 

5,88 

3 Jumlah kereta lif yang ditempatkan yang berada diruang 

luncur terlindung harus kurang dari 4 jika terdapat lebih dari 

empat kereta lif dalam gedung 

5,88 

4 Pada lif dengan jarak tempuh melewati 15m diatas lantai eksit 

pelepasan harus dilengkapi dengan sistem pengudaraan agar 

temperature didalam lif terjaga, membantu pada saat dalam 

keadaan darurat dan harus peka terhadap suhu yang dilakukan 

oleh pettugas pemadam kebakaran di bangunan gedung 

5,88 

5 Pengujian dan pemeriksaan lif listrik pada bangunan gedung 5,88 
6 Eskalator, lif, konveyor pneumatik dan dumbwaiter yang 

beroperasi untuk lantai-lantai bangunan gedung wajib tidak 

membuka ke sebuah jalan keluar 

5,88 

7 Penanggulangan ketika terjadi kebakaran, minimal ada satu lif 

yang disebut lif kebakaran atau lif darurat (emergency lift). 

5,88 

8 Mengacu pada ketentuan atau standar tentang keselamatan 

pada lif dan escalator untuk semua lif dengan jarak tempuh 

7,6m atau lebih di atas atau di bawah lantai dan dioperasikan 

untuk keperluan petugas darurat dalam menanggulangi 

kebakaran atau kegiatan penyelamatan. 

5,88 

9 Lif kebakaran dapat dikombinasikan sebagai lif penumpang 

pada saat tidak terjadi kebakaran. 

5,88 

10 Lif kebakaran harus tersedia didalam atrium agar bisa 

melayani disetiap lantainya dan jika terdapat 2 atau lebih lif 

wajib dipasang tidak berderet. 

5,88 

11 Lif kebakaran harus tersedia dalam ruang luncur yang tahan 

api minimum 1 jam. 

5,88 

12 Untuk menanggulangi keadaan darurat kebakaran, dan harus 

dapat berhenti disetiap lantai, lif kebakaran harus dioperasikan 

oleh petugas pemadam kebakaran 

5,88 



26 
 

 
 

Tabel 2.6 Perhitungan bobot (%) penilaian pada poin Lif (Kementerian 

Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008) (Lanjutan). 

No. Aspek Penilaian Bobot (%) 

13 Lif kebakaran harus diberi penanda pada tiap lantai dekat pintu 

lif. 

5,88 

14 Sumber tenaga listrik untuk lif kebakaran harus berasal dari 

dua sumber dan dilengkapi dengan kabel tahan api minimal 1 

jam. 

5,88 

15 Lif kebakaran harus memiliki akses menuju setiap hunian di 

atas atau di bawah lantai tertentu atau yang ditentukan, harus 

dekat dengan tangga eksit serta mudah dijangkau oleh petugas 

pemadam kebakaran pada tiap lantai. 

5,88 

16 Lif kebakaran harus memiliki sarana operasional yang berguna 

untuk petugas pemadam kebakaran dalam membatalkan 

panggilan awal atau sebelumnya yang dilakukan secara tidak 

sengaja atau aktif karena kelalaian terhadap lif tersebut. 

5,88 

17 Tanda peringatan pemekaian lif ketika terjadi kebakaran harus 

dipasang. 

5,9 

Jumlah 100 

 

3. Sistem proteksi petir 

Adapun poin penilaian pada sistem proteksi petir terdiri dari: 

a. Umum dan persyaratan umum 

1.) Instalasi proteksi petir pada gedung diatur oleh ketentuan yang berlaku. 

2.) Instalasi sistem proteksi petir (SPP), yang melindungi bangunan, 

manusia dan peralatan di dalamnya terhadap bahaya sambaran petir 

harus dilengkapi disetiap bangunan gedung. 

3.) Faktor geografis, kemungkiinan sambaran, kondiisi dan densiitas 

sambaran petiir ke tanah serta efek petiir terhadap peralatan dan laiin-

lain harus diperhatikan dalam instalasi SPP bangunan gedung.  

4.) Instalasi sistem proteksi petiir harus dilakukan oleh tenaga yang ahlii 

dalam perencanaan, pelaksanan dan pemeriksan/pengujian. 

b. Komponen Sistem Proteksi Petir. Persyaratan 

1.) Terminasi udara, sistem konduktor penyalur dan sistem terminasi bumi 

(elektroda pembumian) termasuk dalam SPP eksternal. 

2.) Seluruh perlakuan tambahan yang terdapat pada SPP eksternal akan 

mengurangi efek elektromagnetik arus petir yang kemungkinan dapat 

menyebabkan kerusakan ruang yang diproteksi. SPP internal: bertujuan 

mencegah perambatan akibat arus petir dalam bangunan gedung dengan 
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sistem bonding ekipotensial atau pemisahan berjarak (insulasi elektrikal) 

dengan membuat zona-zona proteksi. 

c. Pemasangan terminasi udara dilihat pada struktur gedung, pada pojok (titik 

sudut yang terlihat), di bagian atap gedung. 

d. Konduktor alami seperti baja dan tulangan beton atau konstruksi khusus 

termasuk dalam konduktor penyalur. 

Pada aspek sistem proteksi petir perlu dilakukan analisis pembobotan dengan 

menggunakan perhitungan yang telah ditentukan, rincian bobot yang digunakan 

seperti pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Perhitungan bobot (%) penilaian pada poin Sistem proteksi petir 

(Kementerian Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008). 

No. Aspek Penilaian 
Bobot 

(%) 

1 Instalasi proteksi petir pada gedung diatur oleh ketentuan yang 

berlaku. 

12,5 

2 Instalasi sistem proteksi petir (SPP), yang melindungi 

bangunan, manusia dan peralatan di dalamnya terhadap bahaya 

sambaran petir harus dilengkapi disetiap bangunan gedung. 

12,5 

3 Faktor geografis, kemungkinan sambaran, kondisi dan densitas 

sambaran petir ke tanah serta efek petir terhadap peralatan dan 

lain-lain harus diperhatikan dalam instalasi SPP bangunan 

gedung. 

12,5 

4 Instalasi sistem proteksi petir harus dilakukan oleh tenaga yang 

ahli dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pemeriksaan/pengujian. 

12,5 

5 Terminasi udara, sistem konduktor penyalur dan sistem 

terminasi bumi (elektroda pembumian) termasuk dalam SPP 

eksternal. 

12,5 

6 Seluruh perlakuan tambahan yang terdapat pada SPP eksternal 

akan mengurangi efek elektromagnetik arus petir yang 

kemungkinan dapat menyebabkan kerusakan ruang yang 

diproteksi. SPP internal: bertujuan mencegah perambatan akibat 

arus petir dalam bangunan gedung dengan sistem bonding 

ekipotensial atau pemisahan berjarak (insulasi elektrikal) 

dengan membuat zona-zona proteksi. 

12,5 

7 Pemasangan terminasi udara dilihat pada struktur gedung, pada 

pojok (titik sudut yang terlihat), di bagian atap gedung. 

12,5 

8 Konduktor alami seperti baja dan tulangan beton atau konstruksi 

khusus termasuk dalam konduktor penyalur. 

12,5 

Jumlah 100 

 

4. Pemeliharaan sistem proteksi petir 

Adapun poin penilaian pada pemeliharaan sistem proteksi petir terdiri dari: 

a. Prosedur pemeliharaan 
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1) Frekuensi dari pemeliharaan tergantung pada hal-hal yang telah 

ditentukan. 

2) Keseluruhan program pemeliharaan bangunan gedung menjadi prosedur 

pemeliharaan sistem proteksi petir. 

3) Program pemeliharaan seharusnya berisi kegiatan yang telah ditentukan. 

b. Dokumentasi pemeliharaan 

1) Catatan/dokumentasi lengkap prosedur dan hasil pemeliharaan serta 

kegiatan perbaikan harus dipelihara. 

2) Catatan/dokumentasi prosedur pemeliharaan harus disertai dengan cara 

evaluasi komponen dan instalasi SPP 

Pada aspek Pemeliharaan Sistem Proteksi Petir perlu dilakukan analisis 

pembobotan dengan menggunakan perhitungan yang telah ditentukan, rincian 

bobot yang digunakan seperti pada Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Perhitungan bobot (%) penilaian pada poin pemeliharaan sistem 

proteksi petir (Kementerian Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008). 

No. Aspek Penilaian Bobot (%) 

1 Frekuensi dari pemeliharaan tergantung pada hal-hal 

yang telah ditentukan. 

20 

2 Keseluruhan program pemeliharaan bangunan gedung 

menjadi prosedur pemeliharaan sistem proteksi petir. 

20 

3 Program pemeliharaan seharusnya berisi kegiatan yang 

telah ditentukan. 

20 

4 Catatan/dokumentasi lengkap prosedur dan hasil 

pemeliharaan serta kegiatan perbaikan harus dipelihara. 

20 

5 Catatan/dokumentasi prosedur pemeliharaan harus 

disertai dengan cara evaluasi komponen dan instalasi SPP 

20 

Jumlah 100 

 

5. Inspeksi Sistem Proteksi Petir (SPP) 

Adapun poin penilaian pada Inspeksi Sistem Proteksi Petir (SPP) terdiri dari: 

a. Pelaksanaan inspeksi. 

b. Prosedur Inspeksi 

1) Pemeriksaan dokumentasi teknis. 

2) Pemeriksaan visual. 

3) Pengujian SPP. 

c. Dokumentasi SPP 
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1) Arahan pada inspeksi sistem proteksi petir harus disediakan dan menjadi 

panduan untuk inspeksi sistem proteksi petir. 

2) Laporan pemeriksaan inspeksi sistem proteksi petir harus disimpan 

dengan laporan rancangan sistem proteksi petir minimal satu laporan. 

3) Laporan pemeriksaan inspeksi sistem proteksi petir. 

Pada aspek pengujian api perlu dilakukan analisis pembobotan dengan 

menggunakan perhitungan yang telah ditentukan, rincian bobot yang digunakan 

seperti pada Tabel 2.9. 

Tabel 2.9 Perhitungan bobot (%) penilaian pada poin inspeksi sistem proteksi 

petir (SPP) (Kementerian Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008). 

No. Aspek Penilaian Bobot (%) 

1 Pelaksanaan inspeksi 14,28 

2 Pemeriksaan dokumentasi teknis 14,29 
3 Pemerisaan visual 14,29 
4 Pengujian SPP 14,29 
5 Arahan pada inspeksi sistem proteksi petir harus 

disediakan dan menjadi panduan untuk inspeksi sistem 

proteksi petir. 

14,28 

6 Laporan pemeriksaan inspeksi sistem proteksi petir harus 

disimpan dengan laporan rancangan sistem proteksi petir 

minimal satu laporan. 

14,29 

7 Laporan pemeriksaan inspeksi sistem proteksi petir. 14,28 

Jumlah 100 

 

2.2.3. Pencegahan Kebakaran pada Bangunan  

Pencegahan kebakaran bangunan gedung yang harus di evaluasi antara lain 

sebagai berikut: 

1. Sarana jalan keluar 

Adapun poin penilaian pada sarana jalan keluar terdiri dari: 

a. Benda-benda yang menghalangi jalan eksit seperti furniture tidak boleh ada 

adi jalan eksit 

b. Benda-benda yang menghalangi jalan keluar harus dipindahkan atau 

dipasang pembatas pada jalan eksit untuk melindungi jalur tersebut. 

c. Tidak boleh ada atau tidak boleh terpasang cermin pada jalan eksit yang 

nantinya membingungkan. 

d. Tidak boleh dikunci dan digembok pada pintu eksit. 

e. Kerusakan pada penutup pintu otomatik (door closer). 
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f. Pintu eksit harus selalu terbuka dan terdapat ganjalan pada pintu tersebut. 

g. Benda yang menghalangi pintu depan eksit. 

h. Pintu tangga kebakaran harus selalu terbuka dan terdapat ganjalan. 

i. Fungsi tangga kebakaran bukan untuk tempat gudang atau tempat istirahat. 

j. Tidak boleh dipakai untuk tempat peralatan seperti panel, unit AC dan 

sejenisnya. 

k. Kerusakan pada lantai, anak tangga dan pegangan tangga. 

l. Lampu pencahayaanya hidup. 

m. Penggunaan akses lorong harus terbebas dari berbagai benda yang 

menghalangi. 

n. Tidak digunakan untuk gudang pada jalur eksit. 

o. Eksit pelepasan dari lantai dasar menuju ke jalan umum tidak diperbolehkan 

untuk terkunci dan terhalang. 

p. Harus diganti atau diperbaiki jika lampu pada jalan keluar mati atau padam. 

q. Kerusakan harus diganti/diperbaiki jika terdapat di pintu otomatis. 

r. Padam atau mati pada pintu otomatis dan jalan keluar harus 

diperbaiki/diganti. 

Pada aspek Sarana jalan keluar perlu dilakukan analisis pembobotan dengan 

menggunakan perhitungan yang telah ditentukan, rincian bobot yang digunakan 

seperti pada Tabel 2.10. 

Tabel 2.10 Perhitungan bobot (%) penilaian pada poin Sarana jalan keluar 

(Kementerian Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008). 

No. Aspek Penilaian Bobot (%) 

1 Benda-benda yang menghalangi jalan eksit seperti furniture 

tidak boleh ada adi jalan eksit 

5,6 

2 Benda-benda yng menghalangi jalan keluar harus dipindahkan 

atau dipasang pembatas pada jalan eksit untuk melindungi 

jalur tersebut. 

5,6 

3 Tidak boleh ada atau tidak boleh terpasang cermin pada jalan 

eksit yang nantinya membingungkan. 

5,55 

4 Tidak boleh dikunci dan digembok pada pintu eksit. 5,55 

5 Kerusakan pada penutup pintu otomatik (door closer). 5,55 

6 Pintu eksit harus selalu terbuka dan terdapat ganjalan pada 

pintu tersebut. 

5,55 

7 Benda yang menghalangi pintu depan eksit. 5,55 

8 Pintu tangga kebakaran harus selalu terbuka dan terdapat 

ganjalan. 

5,55 

9 Fungsi tangga kebakaran bukan untuk tempat gudang atau 

tempat istirahat. 

5,55 
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Tabel 2.10 Perhitungan bobot (%) penilaian pada poin Sarana jalan keluar 

(Kementerian Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008) (Lanjutan). 

No. Aspek Penilaian Bobot (%) 

10 Tidak boleh dipakai untuk tempat peralatan seperti panel, unit 

ACdan sejenisnya. 

5,55 

11 Kerusakan pada lantai, anak tangga dan pegangan tangga. 5,55 

12 Lampu pencahayaanya hidup. 5,55 

13 Penggunaan akses lorong harus terbebas dari berbagai benda 

yang menghalangi. 

5,55 

14 Tidak digunakan untuk gudang pada jular eksit.. 5,55 

15 Eksit pelepasan dari lantai dasar menuju ke jalan umum tidak 

diperbolehkan untuk terkunci dan terhalang. 

5,55 

16 Harus diganti atau diperbaiki jika lampu pada jalan keluar mati 

atau padam 

5,55 

17 Kerusakan harus diganti/diperbaiki jika terdapat di pintu 

otomatis. 

5,55 

18 Padam atau mati pada pintu otomatis dan jalan keluar harus 

diperbaiki/diganti. 

5,55 

Jumlah 100 

 

2. Uji coba, inspeksi dan pemeliharaan sistem perlindungan kebakaran 

Adapun poin penilaian pada Uji coba, inspeksi dan pemeliharaan sistem 

perlindungan kebakaran terdiri dari: 

a. Sistem perlindungan dan pengingat kebakaran dan sistem komunikasi suara 

darurat. 

1) Sistem yang meliputi sistem perlindungan dan pengingat kebakaran, 

sistem komunikasi suara darurat atau sistem tata suara merupakan sistem 

yang digunakan pada keadaan darurat dan sistem telpon petugas 

pemadam 

b. APAR (fire extinguisher). 

1) Alat pemadam jinjing dan yang memakai roda adalah APAR. 

2) Pencegahan bahaya kebakaran pada banungan rumah dan gedung tujuan 

dari pemasangan alat pemadam api ringan. 

3) Pemeriksaan harus dilakukan pada saat pertama kali 

dipasang/digunakan, dan selanjutnya di inspeksi setiap bulan. 

4) Penentuan tempat lokasi. 

5) Pandangan (visibilitas) atau halangan akses. 

6) Terbaca dan mengadap keluar pada pelat nama instruksi operasi 
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7) Penentuan dengan cara ditimbang, dirasakan dengan diangkat, atau 

dilihat indicator tekanan pada alat pemadam apir ringan jika terisi penuh. 

8) Kerusakan fisik, karat, kebocoran, atau nozel tersumbat adalah bagian 

dari pemeriksaan visual alat pemadam api ringan. 

9) Posisi pengoperasian pada indicator tekanan dan bacaan petunjuk 

10) APAR yang memakai roda harus selalu diperiksa. 

11) Terdapat label (tag) pemeliharaan. Setiap buln harus terdapat catatan 

mengenai pemeriksaan APAR beserta tanggal dan tanda tangan penguji 

12) Pemeliharaan dilakukan oleh personil setiap tahun 

13) Langkah-langkah pemeliharaan  merupakan pemeriksaan menyeluruh 

pada APAR 

14) Setelah digunakan, APAR harus diisi kembali pada setiap penggunaan 

dengan tujuan keamanan. 

c. Sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan 

1) Pemipaan dan gantungan, katup dan sambungan slang, serta pompa 

kebakaran hidran (bila ada) merupakan sistem pipa tegak, slang 

kebakaran dan hidran bangunan. 

2) Pengkondisian pemeriksaan yang baik dan terbebas dan tidak terdapat 

karat serta keruksana pada alat pada pemipaan. 

3) Konsidi baik pada tekanan air normal harus diperiksa setiap bulannya 

untuk mempertahankan tekanan. 

4) Semua katup harus diperiksa setiap minggu dan jika terkunci boleh 

diperiksa tiap bulan.  

5) Dilakukan pemeriksaan untuk menjamin bahwa sistem ada dalam 

keadaan siaga dan semua katup kontrol ada dalam posisi normal dan 

disupervisi lokal (terkunci) atau jauh secara elektrik setelah setiap 

perubahan atau perbaikan. 

6) Harus menjamin bahwa katup ada di kondisi pada posisi normal terbuka 

atau tertutup pada pemeriksaan katup kontrol 

7) Menjamin bahwa katup terkunci secara benar 

8) Harus menjamin bahwa katup berada pada kondisi dapat diakses pada 

pemeriksaan katup kontrol. 
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9) Katup harus pada kondisi tidak ada kebocoran pada Pemeriksaan katup 

kontrol. 

10) Katup harus pada kondisi ditandai dengan tanda identifikasi sesuai (tag) 

pada pemeriksaan katup kontrol. 

11) Semua yng terdapat kerusakan harus diperbaiki untuk katup slang dan 

diperiksa 3 bulan. 

12) Tidak terdapat kerusakan pada tutupnya dan selalu diperiksa setiap 3 

bulan. 

13) Pemeriksaan harus dilakukan setiap 3 bulan agar tidak terjadi kerusakan 

pada ulir. 

14) Tangkai pemutar pada katup slang harus diperiksa setiap 3 bulan agar 

tidak hilang dan patah. 

15) Gasket pada katup slang harus dipastikan tidak rusak dan selalu diperiksa 

tiap 3 bulan. 

16) Katup slang dipastikan tidak tersumbat dan diperiksa sebanyak tiap 3 

bulan. 

17) Untuk memastikan tampak jelas dan dapat diakses, harus selalu 

diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran sebanyak setiap 3 bulan 

18) Untuk memastikan tutupnya ada dan tidak rusak,  harus selalu diperiksan 

pada sambungan pemadam kebakaran sebanyak setiap 3 bulan 

19) Untuk memastikan gasketnya ada dan dalam kondisi baik,  harus selalu 

diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran sebanyak setiap 3 bulan 

20) Untuk memastikan gasketnya ada dan dalam kondisi baik,  harus selalu 

diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran sebanyak setiap 3 bulan 

21) Untuk memastikan katup penahan balik (check valve) tidak bocor,  harus 

selalu diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran sebanyak setiap 

3 bulan 

22) Setiap tahun dan setelah setiap operasi hidran halaman harus diinspeksi. 

23) Harus diinspeksi setiap 3 bulan (kwartal) pada kotak slang hidran 

halaman/pilar hidran. 

d. Sistem springkler otomatik 
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1) Pemeriksaan setiap tahun untuk kebocran, bebas dari karat, benda asing, 

cat dan kerusakan fisik; dan harus dipasang dalam tempat dan arah yang 

benar (misal jenis tegak, penden atau dinding (sidewall) pada kepala 

springkler.  

2) Penggantian tabung kosong harus dilakukan pada Springkler jenis tabung 

gelas. 

3) Tidak perlu ada pemeriksaan pada springkler yang berada di atas langit-

langit. 

4) Pengkoreksian halangan harus dilakukan pada pola pancaran air. 

5) Persediaan springkler cadangan harus diperiksa jumlah dan jenis 

springkler cadangan. 

6) Pemeriksaan pada kondisi baik dan terbebas dari bocor, karat harus 

selalu diperiksa setiap tahun 

7) Pemipaan dan fiting harus selalu diperiksa setiap tahun bebas dari 

muatan beban diluar oleh benda yang terletak di atas pipa atau digantung 

dari pipa. 

8) Tidak perlu adanya pemeriksaan pada pemipaan yang dipasang di atas 

langit-langit. 

9) Pemeriksaan setiap tahun pada penahan gempa harus dilakukan untuk 

terhindar dari kerusakan atau kelonggaran, apabila rusak harus diganti 

dan apabila longgar harus dikencangkan. 

10) Tidak perlu adanya pemeriksaan pada penahan gempa di ruangan 

tersembunyi yang dipasang di atas langit-langit. 

11) Penjaminan dalam kondisi baik pada tekanan air normal harus 

dipertahankan dan diperiksa setiap bulan agar terhindar dari kerusakan. 

12) Peralatan alarm aliran air meliputi bel motor air mekanik (water motor 

gong) dan jenis saklar tekanan, dan alarm aliran air harus diperiksa setiap 

3 bulan (kwartal) untuk verifikasi bahwa peralatan alarm bebas dari 

kerusakan fisik. 

13) Semua katup kontrol harus diinspeksi setiap minggu seperti dilakukan 

pada sistem pipa tegak dan slang. 
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14) Sistem harus diperiksa untuk menjamin semua katup kontrol pada posisi 

normal dan dalam keadaan siaga 

15) Pemeriksaan katup kontrol harus menjamin bahwa katup ada di kondisi 

sebagaimana dimaksud dalam sistem pipa tegak dan slang. 

16) Katup pengurang tekanan pada sistem springkler harus diinspeksi setiap 

3 bulan (kwartal) untuk memastikan roda/tangkai pemutar tidak hilang 

atau patah. Roda/tangkai pemutar tidak hilang atau patah. 

17) Untuk memastikan tidak ada kebocoran, katup pengurang tekanan pada 

sistem springkler harus diinspeksi setiap 3 bulan (kwartal). 

18) Sambungan pemadam kebakaran (siamese) harus diperiksa sebanyak 

setiap 3 bulan (kwartal) seperti dilakukan pada sistem pipa tegak dan 

slang. 

Pada aspek Uji coba, pemeriksaan dan pemeliharaan sistem proteksi 

kebakaran perlu dilakukan analisis pembobotan dengan menggunakan 

perhitungan yang telah ditentukan, rincian bobot yang digunakan seperti pada 

Tabel 2.11. 

Tabel 2.11 Perhitungan bobot (%) penilaian pada poin pada aspek uji coba, 

pemeriksaan dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran (Kementerian Pekerjaan 

Umum No. 26/PRT/M/2008). 

No. Aspek Penilaian Bobot (%) 

1 Sistem yang meliputi sistem perlindungan dan pengingat 

kebakaran, sistem komunikasi suara darurat atau sistem tata 

suara merupakan sistem yang digunakan pada keadaan darurat 

dan sistem telpon petugas pemadam 

3,8 

2 Alat pemadam jinjing dan yang memakai roda adalah alat 

pemadam api ringan. 

3,7 

3 Pencegahan bahaya kebakaran pada banungan rumah dan 

gedung tujuan dari pemasangan alat pemadam api ringan. 

3,7 

4 Saat pertama kali digunakan harus diperiksan terlebih dahulu 

dan selanjutnya setiap bulan diperiksa 

3,7 

5 Penentuan tempat lokasi. 3,7 

6 Pandangan (visibilitas) atau halangan akses. 3,7 

7 Terbaca dan mengadap keluar pada pelat nama instruksi operasi 3,7 

8 Penentuan dengan cara ditimbang, dirasakan dengan diangkat, 

atau dilihat indicator tekanan pada alat pemadam apir ringan jika 

terisi penuh. 

3,7 

9 Kerusakan fisik, karat, kebocoran, atau nozel tersumbat adalah 

bagian dari pemeriksaan visual alat pemadam api ringan. 

3,7 

10 Posisi pengoperasian pada indicator tekanan dan bacaan 

petunjuk 

3,7 

11 APAR yang memakai roda harus selalu diperiksa. 3,7 
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Tabel 2.11 Perhitungan bobot (%) penilaian pada poin pada aspek uji coba, 

pemeriksaan dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran (Kementerian Pekerjaan 

Umum No. 26/PRT/M/2008) (lanjutan). 

No. Aspek Penilaian Bobot (%) 

12 Setelah digunakan, APAR harus diisi kembali pada setiap 

penggunaan dengan tujuan keamanan. 

3,7 

13 Pemipaan dan gantungan, katup dan sambungan slang, serta 

pompa kebakaran hidran adalah bagian dari sistem pipa tegak, 

slang kebakaran dan hidran bangunan. 

3,7 

14 Pengkondisian pemeriksaan yang baik dan terbebas dan tidak 

terdapat karat serta kerusakan pada alat pada pemipaan. 

3,7 

15 Harus menjamin bahwa katup ada di kondisi pada posisi normal 

terbuka atau tertutup pada pemeriksaan katup kontrol 

3,7 

16 Harus menjamin bahwa katup berada pada kondisi dapat diakses 

pada pemeriksaan katup kontrol. 

3,7 

17 Katup harus pada kondisi tidak ada kebocoran pada 

Pemeriksaan katup kontrol. 

3,7 

18 Semua yng terdapat kerusakan harus diperbaiki untuk katup 

slang dan diperiksa 3 bulan. 

3,7 

19 Tidak terdapat kerusakan pada tutupnya dan selalu diperiksa 

setiap 3 bulan. 

3,7 

20 Tangkai pemutar pada katup slang harus diperiksa setiap 3 bulan 

agar tidak hilang dan patah. 

3,7 

21 Gasket pada katup slang harus dipastikan tidak rusak dan selalu 

diperiksa tiap 3 bulan. 

3,7 

22 Untuk memastikan tampak jelas dan dapat diakses, harus selalu 

diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran sebanyak 

setiap 3 bulan 

3,7 

23 Untuk memastikan tutupnya ada dan tidak rusak,  harus selalu 

diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran sebanyak 

setiap 3 bulan 

3,7 

24 Untuk memastikan gasketnya ada dan dalam kondisi baik,  harus 

selalu diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran 

sebanyak setiap 3 bulan 

3,7 

25 Untuk memastikan gasketnya ada dan dalam kondisi baik,  harus 

selalu diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran 

sebanyak setiap 3 bulan 

3,7 

26 Setiap tahun dan setelah setiap operasi hidran halaman harus 

diinspeksi. 

3,7 

27 Harus diinspeksi setiap 3 bulan (kwartal) pada kotak slang 

hidran halaman/pilar hidran. 

3,7 

Jumlah 100 

 

2.2.4. Metode Analisis Penelitian Sistem Proteksi Kebakaran 

Metode analisis merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengolah, 

memproses, serta menghitung hasil observasi yang telah dilaksanakan pada 

suatu bangunan gedung untuk memperoleh hasil dan kesimpulan penelitian. 

Metode analisis yang digunakan melibatkan beberapa komponen yang 
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digunakan untuk menghitung persamaan yang telah ditentukan, adapun 

komponen-komponen tersebut meliputi. 

1. Nilai dan tingkat keandalan kebakaran  

Komponen ini terdiri dari dua bagian yaitu nilai keandalan dan tingkat 

keandalan. Nilai keandalan merupakan suatu angka dengan skala 10-100 

yang berfungsi sebagai nilai dari bagian dan/atau keseluruhan sistem 

proteksi kebakaran pada bangunan gedung sedangkan tingkat keandalan 

merupakan suatu huruf yang menunjukkan keadaan atau keandalan dari 

sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Nilai dan tingkat 

keandalan kebakaran dirincikan pada Tabel 2.12. 

Tabel 2.12 Nilai dan tingkat keandalan sistem proteksi kebakaran (Badan 

Litbang Pekerjaan Umum No.11, 2005) 

Nilai Kesesuaian Tingkat Keandalan 

> 80 - 100 Sesuai syarat dan ketentuan Baik (B) 

60 – 80 Terpasang akan tetapi beberapa 

bagian kecil instalasi yang tidak 

sesuai dengan syarat dan ketentuan 

Cukup (C) 

< 60 Seluruhnya tidak sesuai dengan 

syarat dan ketentuan 

Kurang (K) 

 

2. Nilai pembobotan  

Nilai pembobotan merupakan nilai dalam bentuk presentase yang telah 

ditentukan untuk memberikan nilai bobot pada aspek, komponen dan 

bagian dari sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung. nilai bobot 

atau nilai pembobotan disesuaikan berdasarkan aspek yang telah ditentukan 

pada Kementerian Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 tentang Sistem 

Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung.  

 

3. Nilai kondisi 

Nilai kondisi merupakan nilai hasil perhitungan dari nilai keandalan dengan 

nilai pembobotan pada aspek sistem proteksi kebakaran pada bangunan 

gedung, seperti yang ditunjukkan pada Persamaan 3.1 berikut. 

Nilai kondisi =
nilai keandalan ×nilai bobot (%)

100
  …..………. (3.1) 

 


