
NO YA TIDAK
Hasil 

Penilaian

Standar 

Penilaian
Bobot (%) Nilai Kondisi

1

a

1 Sarana komunikasi darurat V B 90 3.45 3.105

2 Pencahayaan darurat V B 90 3.45 3.105

3 Lif kebakaran - 0 3.45 0

4 Sistem deteksi dan alarm kebakaran V B 90 3.45 3.105

5 Sistem springkler kebakaran otomatis V B 90 3.45 3.105

6 Sistem pengendalian asap V B 90 3.45 3.105

7 Pintu tahan api otomatis V B 90 3.45 3.105

8 Ruangan pengendali kebakaran. - 0 3.45 0

9 Sistem pipa tegak dan slag kebakaran - 0 3.45 0

b

1 Energi listrik disediakan untuk menjalankan sistem listrik darurat yang diperoleh dari sumber

tenaga listrik (PLN dan generator)
V B 90 3.45 3.105

2 Sumber daya listrik darurat harus didesain dapat bekerja otomatis jika sumber daya listrik utama 

tidak dan harus bekerja setiap saat
V B 90 3.45 3.105

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

V B 90 3.45 3.105

c

1 Sumber daya listrik darurat harus dilengkapi kabel dengan Tingkat Ketahanan Api selama 1 jam 

dari semua kabel distribusi yang melayani.
- 0 3.45 0

2 Pemasokan sumber daya listrik menuju motor pompa kebakaran harus sesuai dengan 

persyaratan dan ketentuan.
- 0 3.45 0

d

1 Diterapkan pada peralatan rumah tangga baru, tetap atau sementara, armatur atau pengkawatan. - 0 3.4 0

2 Instalasi lama yang tidak sesuai boleh digunakan pengguna asalkan tidak menimbulkan risiko. - 0 3.45 0

3 Seluruh peralatan rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik, armatur (fixture), peralatan atau 

pengkawatan harus dipasang dan dipelihara.
- 0 3.45 0

4 Pengkawatan permanen harus dipasang. V B 90 3.45 3.105

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.
- 0 3.45 0

6 Kegunaan kabel penyambung wajib sebagai pengganti pengkawatan tetap/permanen. - 0 3.45 0

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

kegunaanya dari adaptor ganda seperti kontak tusuk ganda.
- 0 3.45 0

8 Kontak Tusuk (relocatable power taps) - 0 3.45 0

9 Kabel penyambung. - 0 3.45 0

e

1 Ketika dalam kondisi digunakan dan ketentuan khusus dari instalasi sementara metode

pengkawatan sementara bisa diterima dan disetujui.
- 0 3.45 0

Lampiran 1. Sistem utilitas pada bangunan gedung E6
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2 Selama dalam masa konstruksi, desain ulang, perbaikan atau rehabilitasi bangunan, struktur

atau aktifitas yang serupa diperbolehkan instalasi listrik sementara dan untuk pencahayaan. - 0 3.45 0

3 Instalasi listrik sementara dan untuk pencahayaan boleh digunakan dalam jangka waktu kurang

dari 90 hari.
- 0 3.45 0

4 Instalasi listrik sementara boleh digunakan untuk pekerjaan selama kondisi darurat, percobaan,

pengembangan dan pengujian.
- 0 3.45 0

5 Pengkawatan sementara selanjutnya wajib dipindahkan ketika semua pekerjaan konstruksi

selesai terpasang.
- 0 3.45 0

6 Sambungan Akses Ke Bangunan harus dilepas. - 0 3.45 0

2

a

1 Boleh diletakkan 3 kereta lif dalam ruang luncur yang sama jika terdapat disebuah gedung. V B 90 5.9 5.31

2 Pemisahan wajib dilakukan minimal 2 raung luncur apabila dalam sebuah gedung memiliki 4 

kereta lift.
- 0 5.88 0

3 Jumlah kereta lif yang ditempatkan yang berada diruang luncur terlindung harus kurang dari 4 

jika terdapat lebih dari empat kereta lif dalam gedung.
- 0 5.88 0

b

1 Pada lift dengan jarak tempuh melewati 15m diatas lantai eksit pelepasan harus dilengkapi 

dengan sistem pengudaraan agar temperature didalam lift terjaga, membantu pada saat dalam 

keadaan darurat dan harus peka terhadap suhu yang dilakukan oleh pettugas pemadam 

kebakaran di bangunan gedung.

V B 90 5.88 5.292

c

1 Pengujian dan pemeriksaan lif listrik pada bangunan gedung 0 0 5.88 0

d

1 Eskalator, lif, konveyor pneumatik dan dumbwaiter yang beroperasi untuk lantai-lantai 

bangunan gedung wajib tidak membuka ke sebuah jalan keluar
V B 90 5.88 5.292

e

1 Penanggulangan ketika terjadi kebakaran, minimal ada satu lif yang disebut lif kebakaran atau 

lif darurat (emergencylift).
- 0 5.88 0

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.

- 0 5.88 0

3
Lif kebakaran dapat dikombinasikan sebagai lif penumpang pada saat tidak terjadi kebakaran. - 0 5.88 0

4 Lift kebakaran harus tersedia didalam atrium agar bisa melayani disetiap lantainya dan jika 

terdapat 2 atau lebih lift wajib dipasang tidak berderet.
- 0 5.88 0

5 Lif kebakaran harus tersedia dalam ruang luncur yang tahan api minimum 1 jam. - 0 5.88 0

6 Untuk menanggulangi keadaan darurat kebakaran, dan harus dapat berhenti disetiap lantai, lif 

kebakaran harus dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran
- 0 5.88 0

31.1100SKOR PENILAIAN
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7 Lif kebakaran harus diberi penanda pada tiap lantai dekat pintu lif. - 0 5.88 0

8 Sumber tenaga listrik untuk lif kebakaran harus berasal dari dua sumber dan dilengkapi dengan 

kabel tahan api minimal 1 jam.
- 0 5.88 0

9 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.

- 0 5.88 0

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.

- 0 5.88 0

11 Tanda peringatan pemekaian lif ketika terjadi kebakaran harus dipasang. - 0 5.9 0

3

a

1 Instalasi proteksi petir pada gedung diatur oleh ketentuan yang berlaku. V B 90 12.5 11.25

2 Instalasi sistem proteksi petir (SPP), yang melindungi bangunan, manusia dan peralatan di

dalamnya terhadap bahaya sambaran petir harus dilengkapi disetiap bangunan gedung.
V B 90 12.5 11.25

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.

V B 90 12.5 11.25

4 Instalasi sistem proteksi petir harus dilakukan oleh tenaga yang ahli dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pemeriksaan/pengujian. V B 90 12.5 11.25

b

1 Terminasi udara, sistem konduktor penyalur dan sistem terminasi bumi (elektroda pembumian)

termasuk kedalam SPP eksternal.
V B 90 12.5 11.25

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 sistem bonding ekipotensial atau pemisahan berjarak (insulasi elektrikal)

dengan membuat zona-zona proteksi.

V B 90 12.5 11.25

c
V B 90 12.5 11.25

d
V B 90 12.5 11.25

4

a

1 Frekuensi dari pemeliharaan tergantung pada hal-hal yang telah ditentukan. V B 90 20 18

2 Keseluruhan program pemeliharaan bangunan gedung menjadi prosedur pemeliharaan sistem 

proteksi petir.
V B 90 20 18

3 Program pemeliharaan seharusnya berisi kegiatan yang telah ditentukan. V B 90 20 18

Konduktor alami seperti baja dan tulangan beton atau konstruksi khusus termasuk dalam konduktor 

penyalur.

Pemasangan terminasi udara dilihat pada struktur gedung, pada pojok (titik sudut yang terlihat), di 

bagian atap gedung.

Prosedur pemeliharaan

PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI PETIR

90100SKOR PENILAIAN

Komponen Sistem Proteksi Petir. Persyaratan

SISTEM PROTEKSI PETIR

Umum dan Persyaratan

15.89SKOR PENILAIAN 100



b

1 Catatan/dokumentasi lengkap prosedur dan hasil pemeliharaan serta kegiatan perbaikan harus

dipelihara. V B 90 20 18

2 Catatan/dokumentasi prosedur pemeliharaan harus disertai dengan cara evaluasi komponen dan

instalasi SPP
V B 90 20 18

5

a V B 90 14.28 12.852

b

1 Pemeriksaan dokumentasi teknis V B 90 14.29 12.861

2 Pemeriksaan visual V B 90 14.29 12.861

3 Pengujian SPP V B 90 14.29 12.861

c

1 Arahan pada inspeksi sistem proteksi petir harus disediakan dan menjadi panduan untuk

inspeksi sistem proteksi petir.
V B 90 14.28 12.852

2 Laporan pemeriksaan inspeksi sistem proteksi petir harus disimpan dengan laporan rancangan

sistem proteksi petir minimal satu laporan.
V B 90 14.29 12.861

3 Laporan pemeriksaan inspeksi sistem proteksi petir. V B 90 14.28 12.852

100 63.39SKOR PENILAIAN RATA-RATA

316.94

90

Pelaksanaan inspeksi

Dokumentasi pemeliharaan

SKOR PENILAIAN KESELURUHAN 500

Prosedur Inspeksi

90

INSPEKSI SISTEM PROTEKSI PETIR (SPP)

Dokumentasi Inspeksi

100
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No. Ya Tidak
Hasil 

Penilaian

Standar 

Penilaian

Nilai 

kondisi
Bobot (%)

1

a. V B 90 5.04 5.6

b.
V B 90 5.04 5.6

c. V B 90 4.995 5.55

d.

1 Tidak boleh dikunci dan digembok pada pintu eksit. V B 90 4.995 5.55

2 Penutup pintu eksit otomatik yang rusak (door closer). V B 90 4.995 5.55

3 Pintu eksit harus selalu terbuka dan terdapat ganjalan pada pintu tersebut. V B 90 4.995 5.55

4 Benda yang menghalangi pintu depan eksit. V B 90 4.995 5.55

1 Pintu tangga kebakaran harus selalu terbuka dan terdapat ganjalan. V B 90 4.995 5.55

2 Fungsi tangga kebakaran bukan untuk tempat gudang atau tempat istirahat. V C 80 4.44 5.55

3 Tidak boleh dipakai untuk tempat peralatan seperti panel, unit ACdan sejenisnya. V B 90 4.995 5.55

4 Kerusakan pada lantai, anak tangga dan pegangan tangga. V B 90 4.995 5.55

5 Lampu pencahayaannya hidup. V B 90 4.995 5.55

1 penggunaan akses lorong harus terbebas dari berbagai benda yang menghalangi. V B 90 4.995 5.55

2 Tidak digunakan untuk gudang. V B 90 4.995 5.55

1 Eksit pelepasan dari lantai dasar menuju ke jalan umum tidak diperbolehkan untuk terkunci dan terhalang. V B 90 4.995 5.55

2 Harus diganti atau diperbaiki jika lampu pada jalan keluar mati atau padam. V B 90 4.995 5.55

3 kerusakan harus diganti/diperbaiki jika terdapat di pintu otomatis. - 0 0 5.55

4 Padam atau mati pada pintu otomatis dan jalan keluar harus diperbaiki/diganti. - 0 0 5.55

2

a.

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
V B 90 3.42 3.8

b.

1 Alat pemadam jinjing dan yang memakai roda adalah alat pemadam api ringan. V B 90 3.33 3.7

2 Pencegahan bahaya kebakaran pada banungan rumah dan gedung tujuan dari pemasangan alat pemadam api ringan.
V B 90 3.33 3.7

3 Pemeriksaan harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan, dan selanjutnya di inspeksi setiap bulan.
V B 90 3.33 3.7

Tangga kebakaran

Penggunaan akses lorong untuk jalan keluar

Tanda keluar

Pemeliharaan

SKOR PENILAIAN

INSPEKSI, UJI COBA DAN PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN.

Sistem perlindungan dan pengingat kebakaran dan sistem komunikasi suara darurat.

APAR (fire extinguisher ).

Lampiran 2. Sistem pencegahan kebakaran pada bangunan gedung E6

Sarana Jalan Keluar

Benda-benda yng menghalangi jalan keluar harus dipindahkan atau dipasang pembatas pada jalan eksit untuk melindungi 

jalur tersebut.

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

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

tidak boleh ada atau tidak boleh terpasang cermin pada jalan eksit yang nantinya membingungkan.

Pintu Eksit

79.46 100

Aspek penilaian

 Inspeksi



4 (1) Penentuan tempat lokasi. V B 90 3.33 3.7

(2) Pandangan (visibilitas) atau halangan akses. V B 90 3.33 3.7

(3) Terbaca dan mengadap keluar pada pelat nama instruksi operasi V B 90 3.33 3.7

(4) Penentuan dengan cara ditimbang, dirasakan dengan diangkat, atau dilihat indicator tekanan pada alat pemadam 

apir ringan jika terisi penuh
V B 90 3.33 3.7

(5) Kerusakan fisik, karat, kebocoran, atau nozel tersumbat adalah bagian dari pemeriksaan visual alat pemadam api 

ringan.
V B 90 3.33 3.7

(6) Posisi pengoperasian pada indicator tekanan dan bacaan petunjuk V B 90 3.33 3.7

(7) APAR yang memakai roda harus selalu diperiksa. V B 90 3.33 3.7

5 Setelah digunakan, APAR harus diisi kembali pada setiap penggunaan dengan tujuan keamanan. - 0 0 3.7

c.

1 Pemipaan dan gantungan, katup dan sambungan slang, serta pompa kebakaran hidran (bila ada) merupakan sistem 

pipa tegak, slang kebakaran dan hidran bangunan.
V B 90 3.33 3.7

2 Pengkondisian pemeriksaan yang baik dan terbebas dan tidak terdapat karat serta keruksana pada alat pada 

pemipaan.
- 0 0 3.7

3 Pengkondisian menjamin bahwa katup harus diperiksa sebagai berikut:

(1) Harus menjamin bahwa katup ada di kondisi pada posisi normal terbuka atau tertutup pada pemeriksaan katup 

kontrol
V B 90 3.33 3.7

(3) Harus menjamin bahwa katup berada pada kondisi dapat diakses pada pemeriksaan katup kontrol. V B 90 3.33 3.7

(4) Katup harus pada kondisi tidak ada kebocoran pada Pemeriksaan katup kontrol. V B 90 3.33 3.7

4

(1) Semua yng terdapat kerusakan harus diperbaiki untuk katup slang dan diperiksa 3 bulan. V B 90 3.33 3.7

(2) Tidak terdapat kerusakan pada tutupnya dan selalu diperiksa setiap 3 bulan. V B 90 3.33 3.7

(4) Tangkai pemutar pada katup slang harus diperiksa setiap 3 bulan agar tidak hilang dan patah. V B 90 3.33 3.7

(5) Gasket pada katup slang harus dipastikan tidak rusak dan selalu diperiksa tiap 3 bulan. V B 90 3.33 3.7

5

(1) Untuk memastikan tampak jelas dan dapat diakses, harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam 

kebakaran sebanyak setiap 3 bulan
V B 90 3.33 3.7

(2) Untuk memastikan tutupnya ada dan tidak rusak,  harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran 

sebanyak setiap 3 bulan
V B 90 3.33 3.7

(3) Untuk memastikan gasketnya ada dan dalam kondisi baik,  harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam 

kebakaran sebanyak setiap 3 bulan
V B 90 3.33 3.7

(4) Untuk memastikan ada tanda identifikasi,  harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran 

sebanyak setiap 3 bulan
V B 90 3.33 3.7

6 Setiap tahun dan setelah setiap operasi hidran halaman harus diinspeksi. V B 90 3.33 3.7

7 Harus diinspeksi setiap 3 bulan (kwartal) pada kotak slang hidran halaman/pilar hidran. V B 90 3.33 3.7

83.34 100

162.795 200

81.40 100

Pemeliharaan.

Sambungan pemadam kebakaran terus dipastikan dan diperiksa selalu sebanyak setiap 3 bulan:

Pemeriksaan setiap 3 bulan pada katup slang sebagai berikut:

SKOR PENILAIAN

SKOR PENILAIAN KESELURUHAN

SKOR PENILAIAN RATA-RATA

Sistem Pipa Tegak Dan Slang Atau Hidran Bangunan

Inspeksi



NO YA TIDAK
Hasil 

Penilaian

Standar 

Penilaian
Bobot (%) Nilai Kondisi

1

a

1 Sarana komunikasi darurat V B 90 3.45 3.105

2 Pencahayaan darurat V B 90 3.45 3.105

3 Lif kebakaran - 0 3.45 0

4 Sistem deteksi dan alarm kebakaran V B 90 3.45 3.105

5 Sistem springkler kebakaran otomatis V B 90 3.45 3.105

6 Sistem pengendalian asap V B 90 3.45 3.105

7 Pintu tahan api otomatis V B 90 3.45 3.105

8 Ruangan pengendali kebakaran. - 0 3.45 0

9 Sistem pipa tegak dan slag kebakaran - 0 3.45 0

b

1 Energi listrik disediakan untuk menjalankan sistem listrik darurat yang diperoleh dari sumber

tenaga listrik (PLN dan generator)
V B 90 3.45 3.105

2 Sumber daya listrik darurat harus didesain dapat bekerja otomatis jika sumber daya listrik utama 

tidak dan harus bekerja setiap saat
V B 90 3.45 3.105

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

V B 90 3.45 3.105

c

1 Sumber daya listrik darurat harus dilengkapi kabel dengan Tingkat Ketahanan Api selama 1 jam 

dari semua kabel distribusi yang melayani.
- 0 3.45 0

2 Pemasokan sumber daya listrik menuju motor pompa kebakaran harus sesuai dengan 

persyaratan dan ketentuan.
- 0 3.45 0

d

1 Diterapkan pada peralatan rumah tangga baru, tetap atau sementara, armatur atau pengkawatan. - 0 3.4 0

2 Instalasi lama yang tidak sesuai boleh digunakan pengguna asalkan tidak menimbulkan risiko. - 0 3.45 0

3 Seluruh peralatan rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik, armatur (fixture), peralatan atau 

pengkawatan harus dipasang dan dipelihara.
- 0 3.45 0

4 Pengkawatan permanen harus dipasang. V B 90 3.45 3.105

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.
- 0 3.45 0

6 Kegunaan kabel penyambung wajib sebagai pengganti pengkawatan tetap/permanen. - 0 3.45 0

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

kegunaanya dari adaptor ganda seperti kontak tusuk ganda.
- 0 3.45 0

8 Kontak Tusuk (relocatable power taps) - 0 3.45 0

9 Kabel penyambung. - 0 3.45 0

e

1 Ketika dalam kondisi digunakan dan ketentuan khusus dari instalasi sementara metode

pengkawatan sementara bisa diterima dan disetujui.
- 0 3.45 0

Lampiran 3. Sistem utilitas pada bangunan gedung E7
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2 Selama dalam masa konstruksi, desain ulang, perbaikan atau rehabilitasi bangunan, struktur

atau aktifitas yang serupa diperbolehkan instalasi listrik sementara dan untuk pencahayaan. - 0 3.45 0

3 Instalasi listrik sementara dan untuk pencahayaan boleh digunakan dalam jangka waktu kurang

dari 90 hari.
- 0 3.45 0

4 Instalasi listrik sementara boleh digunakan untuk pekerjaan selama kondisi darurat, percobaan,

pengembangan dan pengujian.
- 0 3.45 0

5 Pengkawatan sementara selanjutnya wajib dipindahkan ketika semua pekerjaan konstruksi

selesai terpasang.
- 0 3.45 0

6 Sambungan Akses Ke Bangunan harus dilepas. - 0 3.45 0

2

a

1 Boleh diletakkan 3 kereta lif dalam ruang luncur yang sama jika terdapat disebuah gedung. V B 90 5.9 5.31

2 Pemisahan wajib dilakukan minimal 2 raung luncur apabila dalam sebuah gedung memiliki 4 

kereta lift.
- 0 5.88 0

3 Jumlah kereta lif yang ditempatkan yang berada diruang luncur terlindung harus kurang dari 4 

jika terdapat lebih dari empat kereta lif dalam gedung.
- 0 5.88 0

b

1 Pada lift dengan jarak tempuh melewati 15m diatas lantai eksit pelepasan harus dilengkapi 

dengan sistem pengudaraan agar temperature didalam lift terjaga, membantu pada saat dalam 

keadaan darurat dan harus peka terhadap suhu yang dilakukan oleh pettugas pemadam 

kebakaran di bangunan gedung.

V B 90 5.88 5.292

c

1 Pengujian dan pemeriksaan lif listrik pada bangunan gedung 0 0 5.88 0

d

1 Eskalator, lif, konveyor pneumatik dan dumbwaiter yang beroperasi untuk lantai-lantai 

bangunan gedung wajib tidak membuka ke sebuah jalan keluar
V B 90 5.88 5.292

e

1 Penanggulangan ketika terjadi kebakaran, minimal ada satu lif yang disebut lif kebakaran atau 

lif darurat (emergencylift).
- 0 5.88 0

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.

- 0 5.88 0

3
Lif kebakaran dapat dikombinasikan sebagai lif penumpang pada saat tidak terjadi kebakaran. - 0 5.88 0

4 Lift kebakaran harus tersedia didalam atrium agar bisa melayani disetiap lantainya dan jika 

terdapat 2 atau lebih lift wajib dipasang tidak berderet.
- 0 5.88 0

5 Lif kebakaran harus tersedia dalam ruang luncur yang tahan api minimum 1 jam. - 0 5.88 0

6 Untuk menanggulangi keadaan darurat kebakaran, dan harus dapat berhenti disetiap lantai, lif 

kebakaran harus dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran
- 0 5.88 0
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7 Lif kebakaran harus diberi penanda pada tiap lantai dekat pintu lif. - 0 5.88 0

8 Sumber tenaga listrik untuk lif kebakaran harus berasal dari dua sumber dan dilengkapi dengan 

kabel tahan api minimal 1 jam.
- 0 5.88 0

9 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.

- 0 5.88 0

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.

- 0 5.88 0

11 Tanda peringatan pemekaian lif ketika terjadi kebakaran harus dipasang. - 0 5.9 0

3

a

1 Instalasi proteksi petir pada gedung diatur oleh ketentuan yang berlaku. V B 90 12.5 11.25

2 Instalasi sistem proteksi petir (SPP), yang melindungi bangunan, manusia dan peralatan di

dalamnya terhadap bahaya sambaran petir harus dilengkapi disetiap bangunan gedung.
V B 90 12.5 11.25

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.

V B 90 12.5 11.25

4 Instalasi sistem proteksi petir harus dilakukan oleh tenaga yang ahli dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pemeriksaan/pengujian. V B 90 12.5 11.25

b

1 Terminasi udara, sistem konduktor penyalur dan sistem terminasi bumi (elektroda pembumian)

termasuk kedalam SPP eksternal.
V B 90 12.5 11.25

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 sistem bonding ekipotensial atau pemisahan berjarak (insulasi elektrikal)

dengan membuat zona-zona proteksi.

V B 90 12.5 11.25

c
V B 90 12.5 11.25

d
V B 90 12.5 11.25

4

a

1 Frekuensi dari pemeliharaan tergantung pada hal-hal yang telah ditentukan. V B 90 20 18

2 Keseluruhan program pemeliharaan bangunan gedung menjadi prosedur pemeliharaan sistem 

proteksi petir.
V B 90 20 18

3 Program pemeliharaan seharusnya berisi kegiatan yang telah ditentukan. V B 90 20 18

Konduktor alami seperti baja dan tulangan beton atau konstruksi khusus termasuk dalam konduktor 

penyalur.

Pemasangan terminasi udara dilihat pada struktur gedung, pada pojok (titik sudut yang terlihat), di 

bagian atap gedung.

Prosedur pemeliharaan

PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI PETIR

90100SKOR PENILAIAN

Komponen Sistem Proteksi Petir. Persyaratan

SISTEM PROTEKSI PETIR

Umum dan Persyaratan

15.89SKOR PENILAIAN 100



b

1 Catatan/dokumentasi lengkap prosedur dan hasil pemeliharaan serta kegiatan perbaikan harus

dipelihara. V B 90 20 18

2 Catatan/dokumentasi prosedur pemeliharaan harus disertai dengan cara evaluasi komponen dan

instalasi SPP
V B 90 20 18

5

a V B 90 14.28 12.852

b

1 Pemeriksaan dokumentasi teknis V B 90 14.29 12.861

2 Pemeriksaan visual V B 90 14.29 12.861

3 Pengujian SPP V B 90 14.29 12.861

c

1 Arahan pada inspeksi sistem proteksi petir harus disediakan dan menjadi panduan untuk

inspeksi sistem proteksi petir.
V B 90 14.28 12.852

2 Laporan pemeriksaan inspeksi sistem proteksi petir harus disimpan dengan laporan rancangan

sistem proteksi petir minimal satu laporan.
V B 90 14.29 12.861

3 Laporan pemeriksaan inspeksi sistem proteksi petir. V B 90 14.28 12.852

100 63.39SKOR PENILAIAN RATA-RATA

316.94

90

Pelaksanaan inspeksi
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No. Ya Tidak
Hasil 

Penilaian

Standar 

Penilaian

Nilai 

kondisi
Bobot (%)

1

a. V B 90 5.04 5.6

b.
V B 90 5.04 5.6

c. V B 90 4.995 5.55

d.

1 Tidak boleh dikunci dan digembok pada pintu eksit. V B 90 4.995 5.55

2 Penutup pintu eksit otomatik yang rusak (door closer). V B 90 4.995 5.55

3 Pintu eksit harus selalu terbuka dan terdapat ganjalan pada pintu tersebut. V B 90 4.995 5.55

4 Benda yang menghalangi pintu depan eksit. V B 90 4.995 5.55

1 Pintu tangga kebakaran harus selalu terbuka dan terdapat ganjalan. V B 90 4.995 5.55

2 Fungsi tangga kebakaran bukan untuk tempat gudang atau tempat istirahat. V C 80 4.44 5.55

3 Tidak boleh dipakai untuk tempat peralatan seperti panel, unit ACdan sejenisnya. V B 90 4.995 5.55

4 Kerusakan pada lantai, anak tangga dan pegangan tangga. V B 90 4.995 5.55

5 Lampu pencahayaannya hidup. V B 90 4.995 5.55

1 penggunaan akses lorong harus terbebas dari berbagai benda yang menghalangi. V B 90 4.995 5.55

2 Tidak digunakan untuk gudang. V B 90 4.995 5.55

1 Eksit pelepasan dari lantai dasar menuju ke jalan umum tidak diperbolehkan untuk terkunci dan terhalang. V B 90 4.995 5.55

2 Harus diganti atau diperbaiki jika lampu pada jalan keluar mati atau padam. V B 90 4.995 5.55

3 kerusakan harus diganti/diperbaiki jika terdapat di pintu otomatis. - 0 0 5.55

4 Padam atau mati pada pintu otomatis dan jalan keluar harus diperbaiki/diganti. - 0 0 5.55

2

a.

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
V B 90 3.42 3.8

b.

1 Alat pemadam jinjing dan yang memakai roda adalah alat pemadam api ringan. V B 90 3.33 3.7

2 Pencegahan bahaya kebakaran pada banungan rumah dan gedung tujuan dari pemasangan alat pemadam api ringan.
V B 90 3.33 3.7

3 Pemeriksaan harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan, dan selanjutnya di inspeksi setiap bulan.
V B 90 3.33 3.7

Tangga kebakaran

Penggunaan akses lorong untuk jalan keluar

Tanda keluar

Pemeliharaan

SKOR PENILAIAN

INSPEKSI, UJI COBA DAN PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN.

Sistem perlindungan dan pengingat kebakaran dan sistem komunikasi suara darurat.

APAR (fire extinguisher ).

Lampiran 4. Sistem pencegahan kebakaran pada bangunan gedung E7

Sarana Jalan Keluar

Benda-benda yng menghalangi jalan keluar harus dipindahkan atau dipasang pembatas pada jalan eksit untuk melindungi 

jalur tersebut.

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

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

tidak boleh ada atau tidak boleh terpasang cermin pada jalan eksit yang nantinya membingungkan.

Pintu Eksit

79.46 100

Aspek penilaian

 Inspeksi



4 (1) Penentuan tempat lokasi. V B 90 3.33 3.7

(2) Pandangan (visibilitas) atau halangan akses. V B 90 3.33 3.7

(3) Terbaca dan mengadap keluar pada pelat nama instruksi operasi V B 90 3.33 3.7

(4) Penentuan dengan cara ditimbang, dirasakan dengan diangkat, atau dilihat indicator tekanan pada alat pemadam 

apir ringan jika terisi penuh
V B 90 3.33 3.7

(5) Kerusakan fisik, karat, kebocoran, atau nozel tersumbat adalah bagian dari pemeriksaan visual alat pemadam api 

ringan.
V B 90 3.33 3.7

(6) Posisi pengoperasian pada indicator tekanan dan bacaan petunjuk V B 90 3.33 3.7

(7) APAR yang memakai roda harus selalu diperiksa. V B 90 3.33 3.7

5 Setelah digunakan, APAR harus diisi kembali pada setiap penggunaan dengan tujuan keamanan. - 0 0 3.7

c.

1 Pemipaan dan gantungan, katup dan sambungan slang, serta pompa kebakaran hidran (bila ada) merupakan sistem 

pipa tegak, slang kebakaran dan hidran bangunan.
V B 90 3.33 3.7

2 Pengkondisian pemeriksaan yang baik dan terbebas dan tidak terdapat karat serta keruksana pada alat pada 

pemipaan.
- 0 0 3.7

3 Pengkondisian menjamin bahwa katup harus diperiksa sebagai berikut:

(1) Harus menjamin bahwa katup ada di kondisi pada posisi normal terbuka atau tertutup pada pemeriksaan katup 

kontrol
V B 90 3.33 3.7

(3) Harus menjamin bahwa katup berada pada kondisi dapat diakses pada pemeriksaan katup kontrol. V B 90 3.33 3.7

(4) Katup harus pada kondisi tidak ada kebocoran pada Pemeriksaan katup kontrol. V B 90 3.33 3.7

4

(1) Semua yng terdapat kerusakan harus diperbaiki untuk katup slang dan diperiksa 3 bulan. V B 90 3.33 3.7

(2) Tidak terdapat kerusakan pada tutupnya dan selalu diperiksa setiap 3 bulan. V B 90 3.33 3.7

(4) Tangkai pemutar pada katup slang harus diperiksa setiap 3 bulan agar tidak hilang dan patah. V B 90 3.33 3.7

(5) Gasket pada katup slang harus dipastikan tidak rusak dan selalu diperiksa tiap 3 bulan. V B 90 3.33 3.7

5

(1) Untuk memastikan tampak jelas dan dapat diakses, harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam 

kebakaran sebanyak setiap 3 bulan
V B 90 3.33 3.7

(2) Untuk memastikan tutupnya ada dan tidak rusak,  harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran 

sebanyak setiap 3 bulan
V B 90 3.33 3.7

(3) Untuk memastikan gasketnya ada dan dalam kondisi baik,  harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam 

kebakaran sebanyak setiap 3 bulan
V B 90 3.33 3.7

(4) Untuk memastikan ada tanda identifikasi,  harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran 

sebanyak setiap 3 bulan
V B 90 3.33 3.7

6 Setiap tahun dan setelah setiap operasi hidran halaman harus diinspeksi. V B 90 3.33 3.7

7 Harus diinspeksi setiap 3 bulan (kwartal) pada kotak slang hidran halaman/pilar hidran. V B 90 3.33 3.7

83.34 100

162.795 200

81.40 100

Pemeliharaan.

Sambungan pemadam kebakaran terus dipastikan dan diperiksa selalu sebanyak setiap 3 bulan:

Pemeriksaan setiap 3 bulan pada katup slang sebagai berikut:
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NO YA TIDAK
Hasil 

Penilaian

Standar 

Penilaian
Bobot (%) Nilai Kondisi

1

a

1 Sarana komunikasi darurat V K 60 3.45 2.07

2 Pencahayaan darurat V K 60 3.45 2.07

3 Lif kebakaran - 0 3.45 0

4 Sistem deteksi dan alarm kebakaran V K 60 3.45 2.07

5 Sistem springkler kebakaran otomatis V K 60 3.45 2.07

6 Sistem pengendalian asap V K 50 3.45 1.73

7 Pintu tahan api otomatis V K 50 3.45 1.73

8 Ruangan pengendali kebakaran. - 0 3.45 0

9 Sistem pipa tegak dan slag kebakaran - 0 3.45 0

b

1 Energi listrik disediakan untuk menjalankan sistem listrik darurat yang diperoleh dari sumber

tenaga listrik (PLN dan generator)
V B 90 3.45 3.11

2 Sumber daya listrik darurat harus didesain dapat bekerja otomatis jika sumber daya listrik utama 

tidak dan harus bekerja setiap saat
V B 90 3.45 3.11

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

V B 90 3.45 3.11

c

1 Sumber daya listrik darurat harus dilengkapi kabel dengan Tingkat Ketahanan Api selama 1 jam 

dari semua kabel distribusi yang melayani.
- 0 3.45 0

2 Pemasokan sumber daya listrik menuju motor pompa kebakaran harus sesuai dengan 

persyaratan dan ketentuan.
- 0 3.45 0

d

1 Diterapkan pada peralatan rumah tangga baru, tetap atau sementara, armatur atau pengkawatan.
- 0 3.4 0

2
Instalasi lama yang tidak sesuai boleh digunakan pengguna asalkan tidak menimbulkan risiko. - 0 3.45 0

3 Seluruh peralatan rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik, armatur (fixture), peralatan 

atau pengkawatan harus dipasang dan dipelihara.
- 0 3.45 0

4 Pengkawatan permanen harus dipasang. V B 90 3.45 3.11

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.

- 0 3.45 0

6 Kegunaan kabel penyambung wajib sebagai pengganti pengkawatan tetap/permanen. - 0 3.45 0

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

kegunaanya dari adaptor ganda seperti kontak tusuk ganda.
- 0 3.45 0

8 Kontak Tusuk (relocatable power taps) - 0 3.45 0

9 Kabel penyambung. - 0 3.45 0

Lampiran 5. Sistem utilitas pada bangunan gedung F3

ASPEK PENILAIAN

Instalasi

Jaringan distribusi

Sumber daya listrik

LISTRIK

Pasokan daya listrik utama dan darurat



e

1 Ketika dalam kondisi digunakan dan ketentuan khusus dari instalasi sementara metode

pengkawatan sementara bisa diterima dan disetujui.
- 0 3.45 0

2 Selama dalam masa konstruksi, desain ulang, perbaikan atau rehabilitasi bangunan, struktur

atau aktifitas yang serupa diperbolehkan instalasi listrik sementara dan untuk pencahayaan.
- 0 3.45 0

3 Instalasi listrik sementara dan untuk pencahayaan boleh digunakan dalam jangka waktu kurang

dari 90 hari.
- 0 3.45 0

4 Instalasi listrik sementara boleh digunakan untuk pekerjaan selama kondisi darurat, percobaan,

pengembangan dan pengujian.
- 0 3.45 0

5 Pengkawatan sementara selanjutnya wajib dipindahkan ketika semua pekerjaan konstruksi

selesai terpasang.
- 0 3.45 0

6 Sambungan Akses Ke Bangunan harus dilepas. - 0 3.45 0

2

a

1 Boleh diletakkan 3 kereta lif dalam ruang luncur yang sama jika terdapat disebuah gedung. - 0 5.9 0

2 Pemisahan wajib dilakukan minimal 2 raung luncur apabila dalam sebuah gedung memiliki 4 

kereta lift.
- 0 5.88 0

3 Jumlah kereta lif yang ditempatkan yang berada diruang luncur terlindung harus kurang dari 4 

jika terdapat lebih dari empat kereta lif dalam gedung.
- 0 5.88 0

b

1 Pada lift dengan jarak tempuh melewati 15m diatas lantai eksit pelepasan harus dilengkapi 

dengan sistem pengudaraan agar temperature didalam lift terjaga, membantu pada saat dalam 

keadaan darurat dan harus peka terhadap suhu yang dilakukan oleh pettugas pemadam 

kebakaran di bangunan gedung

V C 75 5.88 4.41

c

1 Pengujian dan pemeriksaan lif listrik pada bangunan gedung V C 70 5.88 4.12

d

1 Eskalator, lif, konveyor pneumatik dan dumbwaiter yang beroperasi untuk lantai-lantai 

bangunan gedung wajib tidak membuka ke sebuah jalan keluar
V B 90 5.88 5.29

e

1 Penanggulangan ketika terjadi kebakaran, minimal ada satu lif yang disebut lif kebakaran atau 

lif darurat (emergencylift).
- 0 5.88 0

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.

- 0 5.88 0

3
Lif kebakaran dapat dikombinasikan sebagai lif penumpang pada saat tidak terjadi kebakaran. - 0 5.88 0

4 Lift kebakaran harus tersedia didalam atrium agar bisa melayani disetiap lantainya dan jika 

terdapat 2 atau lebih lift wajib dipasang tidak berderet.
- 0 5.88 0

5 Lif kebakaran harus tersedia dalam ruang luncur yang tahan api minimum 1 jam. - 0 5.88 0

24.15100SKOR PENILAIAN
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6 Untuk menanggulangi keadaan darurat kebakaran, dan harus dapat berhenti disetiap lantai, lif 

kebakaran harus dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran
- 0 5.88 0

7 Lif kebakaran harus diberi penanda pada tiap lantai dekat pintu lif. - 0 5.88 0

8 Sumber tenaga listrik untuk lif kebakaran harus berasal dari dua sumber dan dilengkapi dengan 

kabel tahan api minimal 1 jam.
- 0 5.88 0

9 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.

- 0 5.88 0

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.

- 0 5.88 0

11 Tanda peringatan pemekaian lif ketika terjadi kebakaran harus dipasang. - 0 5.9 0

3

a

1 Instalasi proteksi petir pada gedung diatur oleh ketentuan yang berlaku. V B 90 12.5 11.25

2 Instalasi sistem proteksi petir (SPP), yang melindungi bangunan, manusia dan peralatan di

dalamnya terhadap bahaya sambaran petir harus dilengkapi disetiap bangunan gedung.
V B 90 12.5 11.25

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.

V B 90 12.5 11.25

4 Instalasi sistem proteksi petir harus dilakukan oleh tenaga yang ahli dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pemeriksaan/pengujian. V B 90 12.5 11.25

b

1 Terminasi udara, sistem konduktor penyalur dan sistem terminasi bumi (elektroda pembumian)

termasuk dalam SPP eksternal.
V B 90 12.5 11.25

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 sistem bonding ekipotensial atau pemisahan berjarak (insulasi elektrikal)

dengan membuat zona-zona proteksi.

V B 90 12.5 11.25

c
V B 90 12.5 11.25

d
V B 90 12.5 11.25

4

a

1 Frekuensi dari pemeliharaan tergantung pada hal-hal yang telah ditentukan. V B 90 20 18

2 Keseluruhan program pemeliharaan bangunan gedung menjadi prosedur pemeliharaan sistem 

proteksi petir.
V B 90 20 18

Konduktor alami seperti baja dan tulangan beton atau konstruksi khusus termasuk dalam konduktor 

penyalur.

Pemasangan terminasi udara dilihat pada struktur gedung, pada pojok (titik sudut yang terlihat), di 

bagian atap gedung.

Prosedur pemeliharaan

PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI PETIR

90100SKOR PENILAIAN

Komponen Sistem Proteksi Petir. Persyaratan

SISTEM PROTEKSI PETIR

Umum dan Persyaratan

13.82SKOR PENILAIAN 100



3 Program pemeliharaan seharusnya berisi kegiatan yang telah ditentukan. V B 90 20 18

b

1 Catatan/dokumentasi lengkap prosedur dan hasil pemeliharaan serta kegiatan perbaikan harus

dipelihara.
V B 90 20 18

2 Catatan/dokumentasi prosedur pemeliharaan harus disertai dengan cara evaluasi komponen dan

instalasi SPP
V B 90 20 18

5

a V B 90 14.28 12.852

b

1 Pemeriksaan dokumentasi teknis V B 90 14.29 12.861

2 Pemeriksaan visual V B 90 14.29 12.861

3 Pengujian SPP V B 90 14.29 12.861

c

1 Arahan pada inspeksi sistem proteksi petir harus disediakan dan menjadi panduan untuk

inspeksi sistem proteksi petir.
V B 90 14.28 12.852

2 Laporan pemeriksaan inspeksi sistem proteksi petir harus disimpan dengan laporan rancangan

sistem proteksi petir minimal satu laporan.
V B 90 14.29 12.861

3 Laporan pemeriksaan inspeksi sistem proteksi petir. V B 90 14.28 12.852

100 61.59

307.97

90

Pelaksanaan inspeksi

Dokumentasi pemeliharaan

Dokumentasi Inspeksi

100

100

SKOR PENILAIAN RATA-RATA

SKOR PENILAIAN

SKOR PENILAIAN

SKOR PENILAIAN KESELURUHAN 500

Prosedur Inspeksi

90

INSPEKSI SISTEM PROTEKSI PETIR (SPP)



No. Ya Tidak
Hasil 

Penilaian

Standar 

Penilaian

Nilai 

kondisi
Bobot (%)

1

a. V C 75 4.2 5.6

b.
V K 50 2.8 5.6

c. V B 100 5.55 5.55

d.

1 Tidak boleh dikunci dan digembok pada pintu eksit. V B 80 4.44 5.55

2 Kerusakan pada penutup pintu otomatik (door closer). V B 80 4.44 5.55

3 Pintu eksit harus selalu terbuka dan terdapat ganjalan pada pintu tersebut. V B 80 4.44 5.55

4 Benda yang menghalangi pintu depan eksit. V B 80 4.44 5.55

1 Pintu tangga kebakaran harus selalu terbuka dan terdapat ganjalan. - 0 0 5.55

2 Fungsi tangga kebakaran bukan untuk tempat gudang atau tempat istirahat. - 0 0 5.55

3 Tidak boleh dipakai untuk tempat peralatan seperti panel, unit ACdan sejenisnya. - 0 0 5.55

4 Kerusakan pada lantai, anak tangga dan pegangan tangga. - 0 0 5.55

5 Lampu pencahayaannya hidup. - 0 0 5.55

1 penggunaan akses lorong harus terbebas dari berbagai benda yang menghalangi. V C 75 4.16 5.55

2 Tidak digunakan untuk gudang. V C 60 3.33 5.55

1 Eksit pelepasan dari lantai dasar menuju ke jalan umum tidak diperbolehkan untuk terkunci dan terhalang. V K 60 3.33 5.55

2 kerusakan harus diganti/diperbaiki jika terdapat di pintu otomatis. - 0 0 5.55

3 Padam atau mati pada pintu otomatis dan jalan keluar harus diperbaiki/diganti. - 0 0 5.55

2

a.

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
V K 50 1.90 3.8

b.

1 Alat pemadam jinjing dan yang memakai roda adalah alat pemadam api ringan. V C 70 2.59 3.7

2 Pencegahan bahaya kebakaran pada banungan rumah dan gedung tujuan dari pemasangan alat pemadam api ringan.
V C 65 2.41 3.7

3 Pemeriksaan harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan, dan selanjutnya di inspeksi setiap bulan.
- 0 0 3.7

Lampiran 6. Sistem pencegahan kebakaran pada bangunan gedung F3

Sarana Jalan Keluar

Benda-benda yng menghalangi jalan keluar harus dipindahkan atau dipasang pembatas pada jalan eksit untuk melindungi 

jalur tersebut.

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

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

tidak boleh ada atau tidak boleh terpasang cermin pada jalan eksit yang nantinya membingungkan.

Pintu Eksit

41.11 100SKOR PENILAIAN

INSPEKSI, UJI COBA DAN PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN.

Sistem perlindungan dan pengingat kebakaran dan sistem komunikasi suara darurat.

APAR (fire extinguisher ).

Aspek penilaian

 Inspeksi

Tangga kebakaran

Penggunaan akses lorong untuk jalan keluar

Tanda keluar

Pemeliharaan



4 (1) Penentuan tempat lokasi. V C 80 2.96 3.7

(2) Pandangan (visibilitas) atau halangan akses. V K 60 2.22 3.7

(3) Terbaca dan mengadap keluar pada pelat nama instruksi operasi V K 60 2.22 3.7

(4) Penentuan dengan cara ditimbang, dirasakan dengan diangkat, atau dilihat indicator tekanan pada alat pemadam 

apir ringan jika terisi penuh
V C 75 2.78 3.7

(5) Kerusakan fisik, karat, kebocoran, atau nozel tersumbat adalah bagian dari pemeriksaan visual alat pemadam api 

ringan.
V C 65 2.405 3.7

(6) Posisi pengoperasian pada indicator tekanan dan bacaan petunjuk V K 60 2.22 3.7

(7) APAR yang memakai roda harus selalu diperiksa. - 0 0 3.7

1 Setelah digunakan, APAR harus diisi kembali pada setiap penggunaan dengan tujuan keamanan. V C 80 2.96 3.7

c.

1 Pemipaan dan gantungan, katup dan sambungan slang, serta pompa kebakaran hidran (bila ada) merupakan sistem 

pipa tegak, slang kebakaran dan hidran bangunan.
V C 80 2.96 3.7

1 Pengkondisian pemeriksaan yang baik dan terbebas dan tidak terdapat karat serta keruksana pada alat pada 

pemipaan.
V K 60 2.22 3.7

2 Pengkondisian menjamin bahwa katup harus diperiksa sebagai berikut:

(1) Harus menjamin bahwa katup ada di kondisi pada posisi normal terbuka atau tertutup pada pemeriksaan katup 

kontrol
V K 60 2.22 3.7

(3) Harus menjamin bahwa katup berada pada kondisi dapat diakses pada pemeriksaan katup kontrol. V C 80 2.96 3.7

(4) Katup harus pada kondisi tidak ada kebocoran pada Pemeriksaan katup kontrol. V C 80 2.96 3.7

3

(1) Semua yng terdapat kerusakan harus diperbaiki untuk katup slang dan diperiksa 3 bulan. V K 60 2.22 3.7

(2) Tidak terdapat kerusakan pada tutupnya dan selalu diperiksa setiap 3 bulan. V C 80 2.96 3.7

(4) Tangkai pemutar pada katup slang harus diperiksa setiap 3 bulan agar tidak hilang dan patah. V C 80 2.96 3.7

(5) Gasket pada katup slang harus dipastikan tidak rusak dan selalu diperiksa tiap 3 bulan. V C 80 2.96 3.7

4

(1) Untuk memastikan tampak jelas dan dapat diakses, harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam 

kebakaran sebanyak setiap 3 bulan
V K 60 2.22 3.7

(2) Untuk memastikan tutupnya ada dan tidak rusak,  harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran 

sebanyak setiap 3 bulan
V K 60 2.22 3.7

(3) Untuk memastikan gasketnya ada dan dalam kondisi baik,  harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam 

kebakaran sebanyak setiap 3 bulan
V K 60 2.22 3.7

(4) Untuk memastikan ada tanda identifikasi,  harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran 

sebanyak setiap 3 bulan
V C 70 2.59 3.7

5 Setiap tahun dan setelah setiap operasi hidran halaman harus diinspeksi. V C 80 2.96 3.7

6 Harus diinspeksi setiap 3 bulan (kwartal) pada kotak slang hidran halaman/pilar hidran. V K 60 2.22 3.7

63.51 100

104.615 200

52.31 100

SKOR PENILAIAN

SKOR PENILAIAN KESELURUHAN

SKOR PENILAIAN RATA-RATA

Sambungan pemadam kebakaran terus dipastikan dan diperiksa selalu sebanyak setiap 3 bulan:

Pemeriksaan setiap 3 bulan pada katup slang sebagai berikut:

Sistem Pipa Tegak Dan Slang Atau Hidran Bangunan

Inspeksi

Pemeliharaan.



NO YA TIDAK
Hasil 

Penilaian

Standar 

Penilaian
Bobot (%) Nilai Kondisi

1

a

1 Sarana komunikasi darurat V B 90 3.45 3.105

2 Pencahayaan darurat V B 90 3.45 3.105

3 Lif kebakaran - 0 3.45 0

4 Sistem deteksi dan alarm kebakaran V B 90 3.45 3.105

5 Sistem springkler kebakaran otomatis V B 90 3.45 3.105

6 Sistem pengendalian asap V B 90 3.45 3.105

7 Pintu tahan api otomatis V B 90 3.45 3.105

8 Ruangan pengendali kebakaran. - 0 3.45 0

9 Sistem pipa tegak dan slag kebakaran - 0 3.45 0

b

1 Energi listrik disediakan untuk menjalankan sistem listrik darurat yang diperoleh dari sumber

tenaga listrik (PLN dan generator)
V B 90 3.45 3.105

2 Sumber daya listrik darurat harus didesain dapat bekerja otomatis jika sumber daya listrik utama 

tidak dan harus bekerja setiap saat
V B 90 3.45 3.105

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

V B 90 3.45 3.105

c

1 Sumber daya listrik darurat harus dilengkapi kabel dengan Tingkat Ketahanan Api selama 1 jam 

dari semua kabel distribusi yang melayani.
- 0 3.45 0

2 Pemasokan sumber daya listrik menuju motor pompa kebakaran harus sesuai dengan 

persyaratan dan ketentuan.
- 0 3.45 0

d

1 Diterapkan pada peralatan rumah tangga baru, tetap atau sementara, armatur atau pengkawatan. - 0 3.4 0

2 Instalasi lama yang tidak sesuai boleh digunakan pengguna asalkan tidak menimbulkan risiko. - 0 3.45 0

3 Seluruh peralatan rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik, armatur (fixture), peralatan atau 

pengkawatan harus dipasang dan dipelihara.
- 0 3.45 0

4 Pengkawatan permanen harus dipasang. V B 90 3.45 3.105

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.
- 0 3.45 0

6 Kegunaan kabel penyambung wajib sebagai pengganti pengkawatan tetap/permanen. - 0 3.45 0

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

kegunaanya dari adaptor ganda seperti kontak tusuk ganda.
- 0 3.45 0

8 Kontak Tusuk (relocatable power taps) - 0 3.45 0

9 Kabel penyambung. - 0 3.45 0

e

1 Ketika dalam kondisi digunakan dan ketentuan khusus dari instalasi sementara metode

pengkawatan sementara bisa diterima dan disetujui.
- 0 3.45 0

Lampiran 7. Sistem utilitas pada bangunan gedung Pascasarjana

ASPEK PENILAIAN

Pengkawatan sementara

Instalasi

Jaringan distribusi

Sumber daya listrik

LISTRIK

Pasokan daya listrik utama dan darurat



2 Selama dalam masa konstruksi, desain ulang, perbaikan atau rehabilitasi bangunan, struktur

atau aktifitas yang serupa diperbolehkan instalasi listrik sementara dan untuk pencahayaan. - 0 3.45 0

3 Instalasi listrik sementara dan untuk pencahayaan boleh digunakan dalam jangka waktu kurang

dari 90 hari.
- 0 3.45 0

4 Instalasi listrik sementara boleh digunakan untuk pekerjaan selama kondisi darurat, percobaan,

pengembangan dan pengujian.
- 0 3.45 0

5 Pengkawatan sementara selanjutnya wajib dipindahkan ketika semua pekerjaan konstruksi

selesai terpasang.
- 0 3.45 0

6 Sambungan Akses Ke Bangunan harus dilepas. - 0 3.45 0

2

a

1 Boleh diletakkan 3 kereta lif dalam ruang luncur yang sama jika terdapat disebuah gedung. - 0 5.9 0

2 Pemisahan wajib dilakukan minimal 2 raung luncur apabila dalam sebuah gedung memiliki 4 

kereta lift.
- 0 5.88 0

3 Jumlah kereta lif yang ditempatkan yang berada diruang luncur terlindung harus kurang dari 4 

jika terdapat lebih dari empat kereta lif dalam gedung.
- 0 5.88 0

b

1 Pada lift dengan jarak tempuh melewati 15m diatas lantai eksit pelepasan harus dilengkapi 

dengan sistem pengudaraan agar temperature didalam lift terjaga, membantu pada saat dalam 

keadaan darurat dan harus peka terhadap suhu yang dilakukan oleh pettugas pemadam 

kebakaran di bangunan gedung.

V B 90 5.88 5.292

c

1 Pengujian dan pemeriksaan lif listrik pada bangunan gedung 0 0 5.88 0

d

1 Eskalator, lif, konveyor pneumatik dan dumbwaiter yang beroperasi untuk lantai-lantai 

bangunan gedung wajib tidak membuka ke sebuah jalan keluar
V B 90 5.88 5.292

e

1 Penanggulangan ketika terjadi kebakaran, minimal ada satu lif yang disebut lif kebakaran atau 

lif darurat (emergencylift).
- 0 5.88 0

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.

- 0 5.88 0

3
Lif kebakaran dapat dikombinasikan sebagai lif penumpang pada saat tidak terjadi kebakaran. - 0 5.88 0

4 Lift kebakaran harus tersedia didalam atrium agar bisa melayani disetiap lantainya dan jika 

terdapat 2 atau lebih lift wajib dipasang tidak berderet.
- 0 5.88 0

5 Lif kebakaran harus tersedia dalam ruang luncur yang tahan api minimum 1 jam. - 0 5.88 0

6 Untuk menanggulangi keadaan darurat kebakaran, dan harus dapat berhenti disetiap lantai, lif 

kebakaran harus dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran
- 0 5.88 0

31.1100SKOR PENILAIAN

Lif Kebakaran

Pengujian Lif

Bukaan

Ruang Mesin Lif

Jumlah Kereta

LIF



7 Lif kebakaran harus diberi penanda pada tiap lantai dekat pintu lif. - 0 5.88 0

8 Sumber tenaga listrik untuk lif kebakaran harus berasal dari dua sumber dan dilengkapi dengan 

kabel tahan api minimal 1 jam.
- 0 5.88 0

9 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.

- 0 5.88 0

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.

- 0 5.88 0

11 Tanda peringatan pemekaian lif ketika terjadi kebakaran harus dipasang. - 0 5.9 0

3

a

1 Instalasi proteksi petir pada gedung diatur oleh ketentuan yang berlaku. V B 90 12.5 11.25

2 Instalasi sistem proteksi petir (SPP), yang melindungi bangunan, manusia dan peralatan di

dalamnya terhadap bahaya sambaran petir harus dilengkapi disetiap bangunan gedung.
V B 90 12.5 11.25

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.

V B 90 12.5 11.25

4 Instalasi sistem proteksi petir harus dilakukan oleh tenaga yang ahli dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pemeriksaan/pengujian. V B 90 12.5 11.25

b

1 Terminasi udara, sistem konduktor penyalur dan sistem terminasi bumi (elektroda pembumian)

termasuk kedalam SPP eksternal.
V B 90 12.5 11.25

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 sistem bonding ekipotensial atau pemisahan berjarak (insulasi elektrikal)

dengan membuat zona-zona proteksi.

V B 90 12.5 11.25

c
V B 90 12.5 11.25

d
V B 90 12.5 11.25

4

a

1 Frekuensi dari pemeliharaan tergantung pada hal-hal yang telah ditentukan. V B 90 20 18

2 Keseluruhan program pemeliharaan bangunan gedung menjadi prosedur pemeliharaan sistem 

proteksi petir.
V B 90 20 18

3 Program pemeliharaan seharusnya berisi kegiatan yang telah ditentukan. V B 90 20 18

Konduktor alami seperti baja dan tulangan beton atau konstruksi khusus termasuk dalam konduktor 

penyalur.

Pemasangan terminasi udara dilihat pada struktur gedung, pada pojok (titik sudut yang terlihat), di 

bagian atap gedung.

Prosedur pemeliharaan

PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI PETIR

90100SKOR PENILAIAN

Komponen Sistem Proteksi Petir. Persyaratan

SISTEM PROTEKSI PETIR

Umum dan Persyaratan

10.58SKOR PENILAIAN 100



b

1 Catatan/dokumentasi lengkap prosedur dan hasil pemeliharaan serta kegiatan perbaikan harus

dipelihara. V B 90 20 18

2 Catatan/dokumentasi prosedur pemeliharaan harus disertai dengan cara evaluasi komponen dan

instalasi SPP
V B 90 20 18

5

a V B 90 14.28 12.852

b

1 Pemeriksaan dokumentasi teknis V B 90 14.29 12.861

2 Pemeriksaan visual V B 90 14.29 12.861

3 Pengujian SPP V B 90 14.29 12.861

c

1 Arahan pada inspeksi sistem proteksi petir harus disediakan dan menjadi panduan untuk

inspeksi sistem proteksi petir.
V B 90 14.28 12.852

2 Laporan pemeriksaan inspeksi sistem proteksi petir harus disimpan dengan laporan rancangan

sistem proteksi petir minimal satu laporan.
V B 90 14.29 12.861

3 Laporan pemeriksaan inspeksi sistem proteksi petir. V B 90 14.28 12.852

100 62.33SKOR PENILAIAN RATA-RATA

311.63

90

Pelaksanaan inspeksi

Dokumentasi pemeliharaan

SKOR PENILAIAN KESELURUHAN 500

Prosedur Inspeksi

90

INSPEKSI SISTEM PROTEKSI PETIR (SPP)

Dokumentasi Inspeksi

100

100SKOR PENILAIAN

SKOR PENILAIAN



No. Ya Tidak
Hasil 

Penilaian

Standar 

Penilaian

Nilai 

kondisi
Bobot (%)

1

a. V B 90 5.04 5.6

b.
V B 90 5.04 5.6

c. V B 90 4.995 5.55

d.

1 Tidak boleh dikunci dan digembok pada pintu eksit. V B 90 4.995 5.55

2 Penutup pintu eksit otomatik yang rusak (door closer). V B 90 4.995 5.55

3 Pintu eksit harus selalu terbuka dan terdapat ganjalan pada pintu tersebut. V B 90 4.995 5.55

4 Benda yang menghalangi pintu depan eksit. V B 90 4.995 5.55

1 Pintu tangga kebakaran harus selalu terbuka dan terdapat ganjalan. V B 90 4.995 5.55

2 Fungsi tangga kebakaran bukan untuk tempat gudang atau tempat istirahat. V C 80 4.44 5.55

3 Tidak boleh dipakai untuk tempat peralatan seperti panel, unit ACdan sejenisnya. V B 90 4.995 5.55

4 Kerusakan pada lantai, anak tangga dan pegangan tangga. V B 90 4.995 5.55

5 Lampu pencahayaannya hidup. V B 90 4.995 5.55

1 penggunaan akses lorong harus terbebas dari berbagai benda yang menghalangi. V B 90 4.995 5.55

2 Tidak digunakan untuk gudang. V B 90 4.995 5.55

1 Eksit pelepasan dari lantai dasar menuju ke jalan umum tidak diperbolehkan untuk terkunci dan terhalang. V B 90 4.995 5.55

2 Harus diganti atau diperbaiki jika lampu pada jalan keluar mati atau padam. V B 90 4.995 5.55

3 kerusakan harus diganti/diperbaiki jika terdapat di pintu otomatis. - 0 0 5.55

4 Padam atau mati pada pintu otomatis dan jalan keluar harus diperbaiki/diganti. - 0 0 5.55

2

a.

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
V B 90 3.42 3.8

b.

1 Alat pemadam jinjing dan yang memakai roda adalah alat pemadam api ringan. V B 90 3.33 3.7

2 Pencegahan bahaya kebakaran pada banungan rumah dan gedung tujuan dari pemasangan alat pemadam api ringan.
V B 90 3.33 3.7

3 Pemeriksaan harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/digunakan, dan selanjutnya di inspeksi setiap bulan.
V B 90 3.33 3.7

Tangga kebakaran

Penggunaan akses lorong untuk jalan keluar

Tanda keluar

Pemeliharaan

SKOR PENILAIAN

INSPEKSI, UJI COBA DAN PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN.

Sistem perlindungan dan pengingat kebakaran dan sistem komunikasi suara darurat.

APAR (fire extinguisher ).

Lampiran 8. Sistem pencegahan kebakaran pada bangunan gedung Pascasarjana

Sarana Jalan Keluar

Benda-benda yng menghalangi jalan keluar harus dipindahkan atau dipasang pembatas pada jalan eksit untuk melindungi 

jalur tersebut.

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

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

tidak boleh ada atau tidak boleh terpasang cermin pada jalan eksit yang nantinya membingungkan.

Pintu Eksit

79.46 100

Aspek penilaian

 Inspeksi



4 (1) Penentuan tempat lokasi. V B 90 3.33 3.7

(2) Pandangan (visibilitas) atau halangan akses. V B 90 3.33 3.7

(3) Terbaca dan mengadap keluar pada pelat nama instruksi operasi V B 90 3.33 3.7

(4) Penentuan dengan cara ditimbang, dirasakan dengan diangkat, atau dilihat indicator tekanan pada alat pemadam 

apir ringan jika terisi penuh
V B 90 3.33 3.7

(5) Kerusakan fisik, karat, kebocoran, atau nozel tersumbat adalah bagian dari pemeriksaan visual alat pemadam api 

ringan.
V B 90 3.33 3.7

(6) Posisi pengoperasian pada indicator tekanan dan bacaan petunjuk V B 90 3.33 3.7

(7) APAR yang memakai roda harus selalu diperiksa. V B 90 3.33 3.7

5 Setelah digunakan, APAR harus diisi kembali pada setiap penggunaan dengan tujuan keamanan. - 0 0 3.7

c.

1 Pemipaan dan gantungan, katup dan sambungan slang, serta pompa kebakaran hidran (bila ada) merupakan sistem 

pipa tegak, slang kebakaran dan hidran bangunan.
V B 90 3.33 3.7

2 Pengkondisian pemeriksaan yang baik dan terbebas dan tidak terdapat karat serta keruksana pada alat pada 

pemipaan.
- 0 0 3.7

3 Pengkondisian menjamin bahwa katup harus diperiksa sebagai berikut:

(1) Harus menjamin bahwa katup ada di kondisi pada posisi normal terbuka atau tertutup pada pemeriksaan katup 

kontrol
V B 90 3.33 3.7

(3) Harus menjamin bahwa katup berada pada kondisi dapat diakses pada pemeriksaan katup kontrol. V B 90 3.33 3.7

(4) Katup harus pada kondisi tidak ada kebocoran pada Pemeriksaan katup kontrol. V B 90 3.33 3.7

4

(1) Semua yng terdapat kerusakan harus diperbaiki untuk katup slang dan diperiksa 3 bulan. V B 90 3.33 3.7

(2) Tidak terdapat kerusakan pada tutupnya dan selalu diperiksa setiap 3 bulan. V B 90 3.33 3.7

(4) Tangkai pemutar pada katup slang harus diperiksa setiap 3 bulan agar tidak hilang dan patah. V B 90 3.33 3.7

(5) Gasket pada katup slang harus dipastikan tidak rusak dan selalu diperiksa tiap 3 bulan. V B 90 3.33 3.7

5

(1) Untuk memastikan tampak jelas dan dapat diakses, harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam 

kebakaran sebanyak setiap 3 bulan
V B 90 3.33 3.7

(2) Untuk memastikan tutupnya ada dan tidak rusak,  harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran 

sebanyak setiap 3 bulan
V B 90 3.33 3.7

(3) Untuk memastikan gasketnya ada dan dalam kondisi baik,  harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam 

kebakaran sebanyak setiap 3 bulan
V B 90 3.33 3.7

(4) Untuk memastikan ada tanda identifikasi,  harus selalu diperiksan pada sambungan pemadam kebakaran 

sebanyak setiap 3 bulan
V B 90 3.33 3.7

6 Setiap tahun dan setelah setiap operasi hidran halaman harus diinspeksi. V B 90 3.33 3.7

7 Harus diinspeksi setiap 3 bulan (kwartal) pada kotak slang hidran halaman/pilar hidran. V B 90 3.33 3.7

83.34 100

162.795 200

81.40 100

Pemeliharaan.

Sambungan pemadam kebakaran terus dipastikan dan diperiksa selalu sebanyak setiap 3 bulan:

Pemeriksaan setiap 3 bulan pada katup slang sebagai berikut:

SKOR PENILAIAN

SKOR PENILAIAN KESELURUHAN

SKOR PENILAIAN RATA-RATA

Sistem Pipa Tegak Dan Slang Atau Hidran Bangunan

Inspeksi
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