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• Ruang terbuka semakin sedikit/sempit 

• Sumber air semakin jarang 

• Hidran kota yang belum memadai 

• Peralatan aparat pemadam kebakaran belum lengkap 

• Pencapaian kelokasi kebakaran sulit dijangkau. 

• Fungsi ruang tidak disesuaikan & dilengkapi dengan sistem penanggulangan. 

• Bangunan tanpa sistem penanggulangan kebakaran (deteksi, alarm, sprinkler, 
hidran) 

• Sarana jalan keluar yang amankurang terpelihara  

• Aspek pemeliharaan dan pemeriksaan keandalan kurang diperhatikan 

• Latihan kebakaran sangat jarang, bahkan sering tidak dilakukan. 

Masalah Kebakaran di Perkotaan 
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penyebaran api secara 

konduksi melalui dinding 

 

penyebaran api secara 

konveksi melalui ruang 

terbuka 

penyebaran api secara 

radiasi ke bangunan yang 

berdekatan. 

 

Jenis – Jenis Penyebaran Api 
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a.   Setiap bangunan harus memiliki atau menyediakan jalan-jalan lingkungan 

dengan lebar & luas yang cukup untuk operasional kendaraan pemadam 
kebakaran. Halaman dan ruang parkir harus cukup untuk kendaraan 
pemadam (panjang 10 - 15m) atau kendaraan mobil tangga (panjang 7 - 
13 m) untuk berputar dan bergerak. 

b.   Kendaraan pemadam kebakaran harus dengan mudah berbelok; untuk itu 
perlu diperhatikan hubungan antara lebar jalan dengan radius belokan 
jalan. 

Penataan Iingkungan untuk proteksi 
kebakaran  
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c.  Model jalan lingkungan yang memudahkan operasional 
kendaraan    pemadam  kebakaran  
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d. Penyediaan ruang yang cukup lebar untuk operasional 
mobil   tangga kebakaran, sebanding dengan tinggi 
bangunannya. Contoh, untuk tinggi bangunan 20 m, 
diperlukan pelataran selebar 8 m agar tangga dengan sudut 
700 dapat beroperasi. 
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e. Membuat jarak antar bangunan yang aman agar kebakaran 
tidak mudah menjalar kebangunan disebelahnya, akibat 
konveksi atau radiasi  
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Beberapa ketentuan proteksi 
kebakaran pada bangunan.  

1. Tersedia ‘jalan keluar’ (exit) khusus kebakaran yang terlindung dan 
aman dengan struktur tahan api. 

2.       Jumlah exit harus sesuai dengan jumlah penghuni ruang 

 3.       Lokasi exit bangunan ditempatkan pada arah yang 
berlawanan  
 



Utilitas 2 

4.  Jalur-jalur jalan /koridor yang menuju ke exit harus dapat bebas 
dan api dan asap dan tidak diperkenankan adanya koridor buntu. 
Apabila terpaksa terbentuk koridor buntu, maka panjangnya 
tidak boleh lebih dari 15 m dari mulut exit.  

5.   Pintu - pintu kebakaran harus dapat menutup rapat (tak bercelah 
dan dilengkapi dengan pengunci; agar dapat menghalangi 
penyebaran api dan asap. Pintu ini biasanya selalu dalam keadaan 
tertutup, dan dibuka secara manual dengan ‘batang panik’. 
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6.   Untuk ruang-ruang yang harus bebas asap seperti tabung tangga,   
maka perlu disediakan peralatan mekanis pada sistim penekanan 
udara dan pengeluaran asap  

7.   Peraturan kebakaran di Indonesia melarang penggunaan elevator/lift dan 
escalator sebágai sarana penyelamatan diri pada saat terjadi kebakaran. 
Elevator, pada saat kebakaran hanya boleh digunakan oleh petugas 
pemadam kebakaran. 

8 .  Menurut SNI, bangunan dengan ketinggian lebih dan 8 Iantai, perlu 
memiliki landasan helikopter, terutama untuk bangunan perkantoran, 
rumah sakit, hotel, perdagangan dan pertokoan. 


