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JPI adalah lembaga non-profit yang memiliki misi membantu 
Jakarta menjadi kota lebih layak huni. Buku saku tentang Saf 
Kebakaran dan Pusat Pengendali Kebakaran ini merupakan 
wujud partisipasi aktif kami untuk mensosialisasikan praktik 
perencanaan dan penerapan saf kebakaran terbaik. 

Buku ini adalah awalan dari rangkaian buku kami. Kami berharap 
buku ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi perencana dan urban 
enthusiast yang tertarik pada perencanaan gedung tinggi. Buku 
ini berisi definisi, persyaratan dan kriteria serta poin-poin penilaian 
dari para ahli. Informasi dari buku ini kami susun apik agar bisa 
menjadi pedoman bagi perencana untuk merencanakan saf 
kebakaran di gedung tinggi khususnya di DKI Jakarta. 

Terima kasih kami haturkan untuk Dinas Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan Tim Ahli 
Bangunan Gedung Provinsi DKI Jakarta yang telah bersedia 
menjadi narasumber serta meluangkan waktu dan pikirannya 
untuk membantu terwujudnya buku ini.

Kata Pengantar

Wendy Haryanto
Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute
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Definisi Saf Kebakaran

Sumber : 
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 

Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan.
2. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 200 Tahun 2015 

Tentang Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran, Saf Pemadam Kebakaran. 
Gedung Dan Lingkungan.

Saf adalah dinding atau bagian bangunan gedung yang membatasi 
sumur yang bukan merupakan sumur/lorong atrium atau luncuran 
vertikal, saluran atau  jalur sejenis, tetapi bukan cerobong/corong 
asap 1.

Khusus untuk DKI Jakarta : 
 
Suatu saf terlindung (sumur vertikal) dari kebakaran pada bangunan 
gedung yang memiliki lobi kedap asap dan tangga kebakaran, serta 
lif kebakaran bila memang disyaratkan, yang digunakan untuk 
keperluan operasi pemadaman 2.

Saf kebakaran berfungsi untuk pusat kegiatan dalam operasi 
pemadaman kebakaran. Di dalam saf kebakaran terdapat lobi, 
tangga, beserta lif khusus yang digunakan oleh petugas pemadam 
kebakaran untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran di suatu 
bangunan gedung. Namun lif dan tangga pada saf kebakaran bisa 
dikombinasikan untuk kegiatan gedung ketika sedang tidak terjadi 
kebakaran.

Fungsi Saf Kebakaran
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60 m

1. Penempatan saf pemadam kebakaran harus sedemikian 
rupa pada setiap bagian dari setiap lantai atau tingkat 
bangunan gedung selain level akses masuk petugas 
pemadam kebakaran, harus berjarak tempuh tidak lebih 
dari 60 meter diukur dari pintu masuk ke lobi saf pemadam 
kebakaran. 

Ketentuan Saf Kebakaran 

2. Jumlah saf pemadam kebakaran harus tersedia paling 
sedikit dua buah pada bangunan gedung yang memiliki 
luas lantai 900 m² atau lebih. Jika jumlah saf pemadam 
kebakaran perlu ditambah, maka penambahan berdasarkan 
luas jangkauan slang yang tidak lebih dari 38 m. 

Single saf 

Single saf dan 1 tangga kebakaran

38 m

38 m
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3. Bangunan dengan dua atau lebih lantai basemen yang 
luasnya lebih dari 900 m2, harus dilengkap dengan saf 
tangga kebakaran terlindung untuk personil pemadam 
kebakaran yang tidak perlu membuat lif pemadam 
kebakaran.

4. Semua saf pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan 
sumber air utama (main rise) untuk pemadaman yang 
memiliki sambungan outlet dan katup di setiap lobi 
pemadam kebakaran, kecuali pada level akses. 

5. Bilamana saf tangga kebakaran terlindung untuk 
pemadaman kebakaran diperlukan untuk melayani 
basemen, maka saf tersebut tidak perlu harus pula melayani 
lantai-lantai di atasnya, kecuali bila lantai-lantai atas 
tersebut bisa dicakup berdasarkan ketinggian atau ukuran 
bangunan. Demikian pula halnya suatu saf yang melayani 
lantai-lantai di atas lantai dasar tidak perlu harus melayani 
basemen, meskipun tidak begitu besar atau dalam yang 
memungkinkan dapat dipenuhi. Hal yang penting adalah 
bahwa tangga untuk pemadam kebakaran dan lif kebakaran 
harus mampu melayani semua tingkat- tingkat menengah 
yang terletak di antara tingkat bangunan tertinggi dan 
terendah yang dilayani. 

6. Dalam hal denah internal tidak diketahui pada tahap desain, 
setiap bagian dari setiap lantai bangunan gedung, harus 
berjarak tidak lebih dari 40 meter, diukur berdasarkan garis 
lurus yang ditarik langsung dari pintu masuk ke lobi saf 
pemadam kebakaran.
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7. Bangunan yang lantainya terletak lebih dari 20 m diatas 
permukaan tanah atau di atas level akses masuk bangunan 
atau yang basemennya lebih dari 10 m dibawah permukaan 
tanah atau level akses masuk bangunan, harus memiliki saf 
untuk pemadam kebakaran yang berisi didalamnya lif untuk 
pemadaman kebakaran.

40 m
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Sumber :
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 

Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 
2. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan 

Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan 
Lingkungan dan SNI 03 – 1735 – 2000 Tentang Tata Cara Perencanaan Akses 
Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada 
Bangunan Gedung.

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 
Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

8. Bangunan yang bukan tempat parkir sisi terbuka dengan 
luas tingkat bangunan seluas 600 m2  atau lebih, yang 
bagian atas tingkat tersebut tingginya 7,5 m diatas level 
akses, harus dilengkapi dengan saf untuk tangga pemadam 
kebakaran yang tidak perlu dilengkapi dengan lif pemadam 
kebakaran.

9. Kompleks perbelanjaan harus dilengkapi dengan saf untuk 
pemadam kebakaran.

Fungsi Pusat Pengendali Kebakaran

1. Fungsi dari pusat pengendali kebakaran adalah untuk 
melakukan tindakan pengendalian dan pengarahan selama 
berlangsungnya operasi penanggulangan kebakaran atau 
penangan kondisi darurat lainnya dan melengkapi sarana 
alat pengendali, panel kontrol, telepon, mebel, peralatan dan 
sarana lainnya yang diperlukan dalam penanganan kondisi 
kebakaran. 

2. Pusat pengendali kebakaran tidak digunakan untuk 
keperluan lain selain kegiatan pengendalian kebakaran 
kegiatan lain yang berkaitan dengan unsur keselamatan 
atau keamanan bagi penghuni bangunan.
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Kriteria Pusat Pengendali Kebakaran

1. Ruang pusat pengendali kebakaran harus ditempatkan 
sedemikian rupa pada bangunan, sehingga jalan ke luar dari 
setiap bagian pada lantai ruang tersebut ke arah jalan atau 
ruang terbuka umum tidak terdapat perbedaan ketinggian 
permukaan lantai lebih dari 30 cm.

2. Suatu ruang pengendali kebakaran harus:

 • Mempunyai luas lantai tidak kurang dari 10 
m2 dan panjang dari sisi bagian dalam tidak 
kurang dari 2,5 m.

 • Jika hanya menampung peralatan minimum, 
maka luas lantai bersih tidak kurang dari 8 
m2 dan luas ruang bebas di antara depan 
panel indikator tidak kurang dari 1,5 m2.

 • Jika dipasang peralatan tambahan, maka luas 
bersih daerah tambahan adalah 2 m2 untuk 
setiap penambahan alat dan ruang bebas di 
antara depan panel indikator tidak kurang 
dari 1,5 m2.

 • Ruang untuk tiap jalur lintasan penyelamat 
dari ruang pengendali kebakaran ke ruang 
lainnya harus disediakan sebagai tambahan 
persyaratan pertama dan kedua diatas. 

3. Pusat pengendali kebakaran tidak digunakan untuk 
keperluan lain selain kegiatan pengendalian kebakaran dan 
kegiatan lain yang berkaitan dengan unsur keselamatan 
atau keamanan bagi penghuni bangunan.
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4. Ruang pengendali kebakaran harus dilengkapi dengan 
sekurang-kurangnya:

 • Panel indikator kebakaran dan sakelar kontrol 
dan indikator visual yang diperlukan untuk 
semua pompa kebakaran, kipas pengendali 
asap, dan peralatan pengamanan kebakaran 
lainnya yang dipasang di dalam bangunan.

 • Telepon yang memiliki sambungan langsung.

 • Sebuah papan tulis berukuran tidak kurang 
dari 120 cm x 100 cm.

 • Sebuah papan tempel (pin-up board) 
berukuran tidak kurang dari 120 cm x 100 cm.

 • Sebuah meja berukuran cukup untuk 
menggelar gambar dan rencana taktis.

 • Rencana taktis penanggulangan kebakaran 
yang ditetapkan dan diberi kode warna. 

5. Sebagai tambahan di ruang pengendali dapat disediakan:

 • Panel pengendali utama, panel indikator lif, 
sakelar pengendali jarak jauh untuk gas atau 
pasokan daya listrik dan genset darurat.

 • Sistem keamanan bangunan, sistem 
pengamatan, dan sistem manajemen jika 
dikehendaki terpisah total dari sistem lainnya.

Sumber: 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 
Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 
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1. Ruang pusat pengendali kebakaran pada bangunan 
gedung yang tinggi efektifnya lebih dari 50 meter, 
harus berada pada ruang terpisah, dengan syarat:

 • Konstruksi pelindung penutupnya dibuat 
dari beton, tembok atau sejenisnya yang 
mempunyai kekokohan yang cukup terhadap 
keruntuhan akibat kebakaran dan dengan 
nilai TKA tidak kurang dari 120/120/120.

 • Bahan lapis penutup, pembungkus atau 
sejenisnya yang digunakan dalam ruang 
pengendali harus memenuhi persyaratan 
tangga kebakaran yang dilindungi.

 • Peralatan utilitas, pipa-pipa, saluran-saluran 
udara dan sejenisnya yang tidak diperlukan 
untuk berfungsinya ruang pengendali 
kebakaran, tidak boleh melintasi ruang 
tersebut.

 • Bukaan pada dinding, lantai atau langit-
langit yang memisahkan ruang pengendali 
kebakaran dengan ruang dalam bangunan 
gedung dibatasi hanya untuk pintu, ventilasi 
dan lubang perawatan lainnya khusus untuk 
melayani fungsi ruang pengendali kebakaran 
tersebut.  

2. Peralatan yang tidak diperbolehkan ada di ruang 
pengendali kebakaran. Beberapa peralatan seperti 
motor bakar, pompa springkler, pemipaan dan 
sambungan-sambungan pipa tidak boleh dipasang 
dalam ruang pengendali kebakaran, tetapi boleh 
dipasang dalam ruangan-ruangan yang dapat dicapai 
dari ruang pengendali tersebut.

Syarat Pusat Pengendali Kebakaran
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3. Ruang pengendali kebakaran harus dapat dimasuki dari 
dua arah:

 • Satu dari arah pintu masuk di depan bangunan.

 • Satu langsung dari tempat umum atau melalui 
jalan terusan yang dilindungi terhadap api, yang 
menuju ke tempat umum dan mempunyai TKA 
tidak kurang dari -/120/30.

Sumber: 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 
Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 
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Sumber: 
1. SNI 03 – 1735 – 2000 Tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses 

Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 200 Tahun 
2015 Tentang Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran.

2.  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 200 Tahun 
2015 Tentang Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran, Saf Pemadam 
Kebakaran.

1. Lobi saf yang kedap asap dengan pintu yang dapat 
menutup sendiri.

2. Tangga untuk pemadam kebakaran yang memenuhi 
persyaratan sebagai sarana jalan keluar.

3. Lif untuk pemadam kebakaran berada di dalam saf lift. 

4. Outlet pipa tegak dan atau riser pipa tegak.

5. Akses di lantai dasar.

6. Hubungannya dengan fungsi lain seperti refugee floor dan 
pusat komando pemadaman api.

7. Pintu yang menutup sendiri.

Komponen Dalam Saf Kebakaran

Khusus untuk DKI Jakarta: 

Lobi saf yang kedap asap dengan pintu yang dapat menutup 
sendiri serta terhubung dengan tangga darurat beserta lif 
kebakaran 2. 

Kriteria Lobi Saf Kebakaran
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1. Tangga kebakaran terlindung untuk pemadaman kebakaran 
diperlukan untuk melayani basemen, tangga kebakaran 
tidak harus melayani lantai di atasnya, kecuali lantai di 
atasnya bisa dicakup berdasarkan ketinggian atau ukuran 
bangunan gedung.

2. Tangga yang dilindungi oleh saf tahan api dan termasuk di 
dalamnya lantai dan atap atau ujung atas struktur penutup.

3. Di setiap bangunan gedung di mana tinggi yang dihuni 
melebihi 24 meter, setiap tangga kebakaran internal harus 
dipresurisasi.

4. Di setiap bangunan gedung yang mempunyai lebih dari 4 
lapis basemen, tangga kebakaran yang terhubung ke lobi 
untuk pemadaman kebakaran (fire fighting lobby) di setiap 
lantai basemen harus dipresurisasi. 

5. Setiap jalur tangga pemadam kebakaran dalam saf 
pemadam kebakaran harus dapat diakses melewati lobi 
pemadam kebakaran.

Sumber:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 
Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Tangga kebakaran adalah tangga yang direncanakan khusus 
untuk penyelamatan bila terjadi kebakaran serta yang 
dilindungi oleh saf tahan api dan termasuk di dalamnya lantai 
dan atap atau ujung atas struktur penutup. 

Definisi Tangga Pemadam Kebakaran

Kriteria Tangga Kebakaran
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Definisi Lif Kebakaran

Sumber : 
1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 200 Tahun 2015 

Tentang Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran, saf Pemadam Kebakaran. 
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 

Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

1. Memiliki sumber daya Iistrik dari 2 (dua) sumber dan 
menggunakan kabel tahan api paling sedikit 1 jam.

2. Untuk penanggulangan saat terjadi kebakaran, sekurang-
kurangnya ada satu buah lif yang disebut sebagai lif 
kebakaran harus dipasang pada bangunan gedung yang 
memiliki ketinggian efektif lebih dari 25 m atau lebih dari 
5 lantai.

3. Terhubung dengan sistem pembangkit tenaga darurat 
yang selalu siaga.

4. Memiliki tanda yang diberikan di setiap lantai dekat pintu 
lif sebagai penanda keberadaan lif kebakaran.

5. Memiliki dimensi kedalaman paling sedikit 2,280 mm, 
lebar paling sedikit 1,600 mm,  jarak dari lantai ke langit-
langit paling sedikit 2,300 mm, tinggi pintu paling sedikit 
2,100 mm dan lebar pintu paling sedikit 1.300 mm.

Khusus untuk DKI Jakarta :

Lif Kebakaran adalah suatu sarana transportasi dalam bangunan 
gedung, yang mengangkut petugas kebakaran di dalam kereta 
lif, yang bergerak naik-turun secara vertikal dan memenuhi 
persyaratan penyelamatan yang berlaku 1. 

Kriteria Lif Kebakaran
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6. Mempunyai kapasitas sekurang-kurangnya 600 kg untuk 
bangunan gedung yang memiliki ketinggian efektif lebih 
dari 75 m.

7. Lif kebakaran dioperasikan oleh petugas pemadam 
kebakaran untuk keperluan penanggulangan keadaan 
darurat kebakaran dan harus dapat berhenti di setiap 
lantai.

8. Lif kebakaran harus dilengkapi dengan sarana operasional 
yang dapat digunakan oleh petugas pemadam kebakaran 
untuk membatalkan panggilan awal atau sebelumnya 
yang dilakukan secara tidak sengaja atau aktif karena 
kelalaian terhadap lif kebakaran tersebut.

9. Lif kebakaran yang melayani lantai tempat berlindung 
sementara (refuge floor) harus memiliki sistem 
komunikasi 2 arah.

10. Pada saat tidak terjadi kebakaran, lif kebakaran dapat 
dikombinasikan sebagai lif penumpang.

11. Bila ada dua lif atau lebih terpasang pada satu saf (ruang 
luncur) yang berbeda dan melayani lantai-lantai yang 
sama, di luar lif yang terdapat dalam atrium, sekurang-
kurangnya satu lif kebakaran tersedia untuk melayani 
lantai-lantai tersebut.

12. Lif kebakaran harus memiliki akses ke tiap lantai hunian 
di atas atau di bawah lantai tertentu atau yang ditunjuk, 
harus berdekatan dengan tangga eksit serta mudah 
dicapai oleh petugas pemadam kebakaran di setiap lantai.

13. Bangunan gedung dapat menyediakan saf pemadam 
kebakaran tanpa komponen lif kebakaran jika memiliki 
2 (dua) lantai basemen atau lebih yang setiap lantainya 
memiliki luas lebih dari 900 m² atau Bangunan Gedung 
yang bukan tempat parkir sisi terbuka dengan luas 
tingkat Bangunan gedung seluas 600 m² atau lebih, 
yang bagian atas tingkat tersebut tingginya 7,5 m di atas 
level akses, harus dilengkapi dengan saf untuk tangga 
pemadam kebakaran yang tidak perlu dilengkapi dengan 
lif pemadam kebakaran. 
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Sumber :
Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan 
Teknis Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan 
Lingkungan.

Sistem Pipa Tegak adalah suatu pengaturan dari pemipaan, katup, 
sambungan selang, dan kesatuan peralatan dalam bangunan, dengan 
sambungan selang dipasangkan sedemikian rupa sehingga air dapat 
dikeluarkan dalam aliran atau pola semprotan melalui selang dan pipa 
pemancar yang dihubungkan untuk keperluan memadamkan api, untuk 
mengamankan bangunan dan isinya, sebagai tambahan pengamanan 
penghuni. Ini dapat dicapai dengan menghubungkannya ke pasokan air 
atau dengan menggunakan pompa, tangki, dan peralatan seperlunya 
untuk menyediakan masukan air yang cukup ke sambungan selang 1. 

Definisi Sistem Pipa Tegak
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1. Outlet pipa tegak dan atau riser harus diletakkan di lobi 
pemadaman kebakaran kecuali di level akses atau lantai 
dasar.

2. Posisi pipa tegak dan katup landing harus ditempatkan 
terutama pada posisi di dalam lobi stop asap, dalam 
daerah umum dan di dalam saf yang terlindung , 
sedekat mungkin di luar tangga eksit jika tidak ada lobi 
stop asap dan di dalam tangga eksit bilamana tidak ada 
lobi stop asap dan daerah umum.

3. Setiap pipa tegak harus melayani tiap luas ruangan 
tidak lebih dari 930 m² dari setiap lantai yang dalam 
jangkauan 38 m dari katup landing, di ukur sepanjang 
rute yang sesuai untuk pipa slang, termasuk jarak naik 
dan turun tangga.

4. Semua pekerjaan pipa dan katup landing merupakan 
sistem pipa tegak di dalam bangunan, harus dibatasi 
di dalam suatu lobi yang diventilasi dari lobi yang 
diproteksi yang mendekati tangga, apabila ini 
disediakan, atau di daerah terlindung lainnya yang dapat 
disetujui oleh instansi yang berwenang.

5. Pipa tegak harus dipasang dan diproteksi terhadap 
kerusakan mekanis dan api.

6. Tidak ada bagian dari pipa tegak yang boleh dipasang 
dalam saf yang berisi pipa gas, pipa uap atau pipa bahan 
bakar, atau kabel listrik.

7. Apabila tidak dipasang di daerah yang terlindung, pipa 
harus dibungkus atau dilindungi dengan bahan yang 
mempunyai tingkat ketahanan api 2 jam. 

Kriteria Pipa Tegak

Sumber: 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 
Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
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Sumber:
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 200 Tahun 2015 
Tentang Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran, saf Pemadam Kebakaran.

1. Akses pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui 
lantai dasar dan akses pintu melalui ruang bawah tanah 
yaitu berupa saf pemadam kebakaran.

2. Bukaan akses dibuat pada dinding luar untuk operasi 
pemadaman dan penyelamatan harus siap dibuka dari 
dalam dan luar atau terbuat dari bahan yang mudah 
dipecahkan dan bebas hambatan selama bangunan 
gedung dihuni atau dioperasikan.

3. Ukuran lebar bukaan akses tidak boleh kurang dari 850 mm 
dan ukuran tinggi tidak boleh kurang dari 1.000 mm dengan 
tinggi ambang bawah tidak lebih dari 1.000 mm  dan tinggi 
ambang atas kurang dari 1.800 mm diatas permukaan lantai 
bagian dalam.

4. Harus diberi tanda segitiga berwarna merah atau kuning 
yang terletak pada sisi luar dinding dengan ukuran tiap sisi 
segitiga paling sedikit 150 mm dan diberi tulisan berwarna 
merah dengan ukuran tinggi tulisan paling sedikit 50 mm 
sebagai berikut “AKSES PEMADAM KEBAKARAN-JANGAN 
DIHALANGI”

Kriteria Akses di Lantai Dasar

Khusus DKI Jakarta:

Akses di Lantai Dasar adalah akses atau sarana lain yang khusus 
disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kebakaran 
ke/di dalam bangunan gedung.

Definisi Akses di Lantai Dasar
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1. Sebuah sistem pengendalian asap yang dirancang secara 
teknik (engineered smoke control system) harus dapat 
diaktivasi secara independen oleh:

 • Sistem sprinkler optomatik yang dipersyaratkan. 

 • Sistem deteksi asap yang dipersyaratkan. 

 • Aktivasi manual dan saklar kendali bersama-
sama dengan indikasi visual status operasi yang 
harus disediakan di ruang pusat pengendali 
kebakaran dan bilamana tidak terdapat sebuah 
ruang pusat pengendali kebakaran, pada panel 
utama alarm kebakaran.

2. Pasokan daya listrik dari sumber utama (primer) dan darurat 
harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku dan 
digunakan antara lain untuk mengoperasikan peralatan di 
ruang pengendali kebakaran.

3. Pintu yang menuju ruang pengendali harus membuka ke 
arah dalam ruang tersebut, dapat dikunci dan ditempatkan 
sedemikian rupa sehingga orang yang menggunakan jalur 
evakuasi dari dalam bangunan gedung tidak menghalangi 
atau menutup jalan masuk ke ruang pengendali tersebut.

4. Ruang pengendali harus diberi ventilasi dengan cara:

 • Ventilasi alami dari jendela atau pintu pada 
dinding luar bangunan gedung yang membuka 
langsung ke ruang pengendali dari jalan atau 
ruang terbuka.

 • Sistem udara bertekanan pada sisi yang hanya 
melayani ruang pengendali, dan

Komponen & Kriteria dalam Saf Kebakaran dan Pusat 
Pengendali Kebakaran 

Sumber: 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 
Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
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 – Dipasang sesuai ketentuan yang berlaku 
sebagai ruangan adalah tangga kebakaran yang 
dilindungi.

 – Beroperasi secara otomatis melalui aktivasi 
sistem isyarat bahaya kebakaran (fire alarm) 
atau sistem sprinkler yang dipasang pada 
bangunan gedung dan secara manual di ruang 
pengendali.

 – Mengalirkan udara segar ke dalam ruangan 
tidak kurang dari 30 kali pertukaran udara per 
jamnya pada waktu sistem sedang beroperasi 
dan salah satu pintu ruangan terbuka.

 – Mempunyai kipas, motor, dan pipa-pipa saluran 
udara yang membentuk bagian dari sistem, 
tetapi tidak berada di dalam ruang pengendali 
dan diproteksi oleh dinding yang mempunyai 
TKA sekurang-kurangnya 120/120/120.

 – Mempunyai pasokan daya listrik ke ruang 
pengendali atau peralatan penting bagi 
beroperasinya ruang pengendali dan yang 
dihubungkan dengan pasokan daya sisi masuk 
sakelar hubung bagi daya dari luar bangunan.

 – Tidak ada sarana/peralatan yang terbuka kecuali 
pintu yang diperlukan, pengendali pelepas 
tekanan (pressure control relief) dan jendela 
yang dapat dibuka oleh kunci yang menjadi 
bagian dari konstruksi ruang pengendali.

5. Permukaan luar pintu yang menuju ke dalam ruang 
pengendali harus diberi tanda dengan tulisan sebagai 
berikut RUANG PENGENDALI KEBAKARAN dengan huruf 
tidak lebih kecil dari 50 mm tingginya dan dengan warna 
yang kontras dengan latar belakangnya.
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6. Pencahayaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku harus 
dipasang dalam ruang pusat pengendali kebakaran, tingkat 
iluminasi di atas meja sekurang-kurangnya 400 Lux.

7. Tingkat suara di dalam ruang pengendali kebakaran 
yang diukur pada saat semua peralatan penanggulangan 
kebakaran beroperasi ketika kondisi darurat berlangsung 
tidak melebihi 65 dBA bila ditentukan berdasarkan 
ketentuan tingkat kebisingan di dalam bangunan. 

8. Alarm di panel annunciator pada pusat pengendalian 
kebakaran harus dengan cara indikator suara dan visual.

9. Bila sistem ventilasi mekanik dipersyaratkan untuk ruang 
pusat pengendali kebakaran, sistem seperti itu harus berdiri 
sendiri, terpisah satu sama lain, dan terpisah dari sistem lain 
yang melayani bagian lain bangunan gedung. Sistem juga 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 • Udara pasok harus langsung ditarik dari luar, 
dengan titik hisapnya berjarak tidak kurang 
dari 5 meter dari setiap lubang pembuangan. 
Gas buang harus diarahkan ke arah luar dan 
berjarak tidak kurang dari 5 meter dari setiap 
bukaan udara masuk.

 • Jika cerobong udara sistem terletak di luar 
ruangan, bagian cerobong udara tersebut 
harus salah satu dari dua, dilindungi struktur 
atau dikonstruksikan untuk memberikan 
ketahanan api yang paling tidak sama 
dengan ruangan yang dilaluinya, mana yang 
lebih tinggi. Nilai pengenal harus berlaku baik 
untuk ekspos kebakaran internal maupun 
eksternal cerobong udara maupun struktur. 
Bila cerobong udara naik dipersyaratkan 
untuk dilindungi di dalam sumuran 
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Sumber:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 
Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

konstruksi batu bata, cerobong udara harus 
terletak di dalam kompartemen terpisah 
dalam ruang sumuran yang berisi cerobong 
udara atau instalasi layanan lain.

 • Tidak diperbolehkan dipasangi damper 
penahan api (fire damper) di cerobong udara 
pasok maupun buang.

 • Cerobong udara melayani daerah lain selain 
dari ruangan pusat kendali kebakaran tidak 
diperbolehkan melalui ruangan.
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1. Semua saf pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan 
sumber air utama (main rise) untuk pemadaman yang 
memiliki sambungan outlet dan katup di setiap lobi 
pemadam kebakaran, kecuali pada level akses.

2. Saf tangga dan ruang antara dari ruang terlindung kedap 
asap, yang juga diterapkan pada saf tangga dan ruang 
antara diperkenankan menggunakan generator siaga 
yang dipasang untuk peralatan ventilasi mekanik ruang 
terlindung kedap asap.

3. Lif kebakaran yang melayani lantai tempat berlindung 
sementara (refuge floor) harus memiliki sistem komunikasi 
2 arah (two-way voice communication system).

4. Bangunan gedung pada bangunan bertingkat di atas 24 
lantai yang menyediakan ruang evakuasi bencana satu 
lantai atau lebih dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan 
lain.

5. Tempat berhimpun sementara dapat ruang terbuka hijau, 
plasa, lapangan olahraga terbuka.

6. Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud di 
dalam bangunan dapat berupa lobi penahan asap (smoke-
stop lobby), lobi untuk pemadaman kebakaran (fire-
fighting lobby), lantai tempat berlindung sementara atau 
ruang evakuasi bencana (refuge floor).

7. Area tempat berlindung (refuge area) merupakan suatu 
lantai yang dirancang untuk area berkumpul Pengguna 
Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung 
apabila terjadi keadaan darurat yang harus disediakan 
pada interval tidak lebih dari 16 (enam belas) lantai.

8. Lantai tempat berlindung sementara (refuge floor) harus 
mempunyai konstruksi dinding dengan tingkat ketahanan 
api tidak kurang dari 2  jam.

Hubungan Saf Kebakaran dengan Ruang Pengendali 
Kebakaran dan Refuge Floor
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Sumber :
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 

Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan 

Kemudahan Bangunan Gedung.
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2014 

tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 200 tahun 2015 

tentang Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran.

9. Lantai tempat berlindung sementara (refuge floor) harus 
memiliki lantai yang dirancang sebagai area berhimpun 
(holding area) dengan luas bersih tidak kurang dari 50% 
(lima puluh persen) dari total luas lantai tempat berlindung 
sementara dan tinggi bersih ruangan tidak kurang dari 2,25 m 
.

10. Area berhimpun (holding area) harus berventilasi alami 
(cross ventilation) dengan bukaan permanen pada sekurang-
kurangnya 2 sisi dinding luar, ketinggian bukaan harus 
tidak kurang dari 1200 mm tinggi dan area total dari bukaan 
ventilasi harus tidak kurang dari 25 area lantai dari area 
berhimpun.

11.  Lantai tempat berlindung sementara (refuge floor) harus 
memiliki jarak tempuh yang berdekatan dengan tangga 
kebakaran diukur dari pintu jalan keluar koridor menuju 
tempat berkumpul sementara.

12.  Area berhimpun (holding area) dapat digunakan sebagai 
ruang untuk senam atau taman terbuka atau jalur setapak 
(jogging track) dan harus bukan merupakan area komersial.
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Desain Saf Kebakaran dan Lobi Saf 

Sumber:
1. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 200 Tahun 2015 

Tentang Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran, saf Pemadam Kebakaran.
2. SNI 03-1735-2000 Tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses 

Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.

Komponen saf pemadam kebakaran

Lif untuk

 

pemadam 
kebakaran berada

 

di dalam saf lif

Lobi untuk  pemadaman kebakaran

Pintu yang
menutup sendiri

Tangga untuk
pemadam kebakaran
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Persyaratan saf kebakaran terlindung untuk pemadaman kebakaran
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Pipa tegak menyediakan 
pasokan air yang siap 
untuk digunakan petugas 
pemadam kebakaran dalam 
bangunan, pipa tegak utama 
dan katup landing sebaiknya 
dillindungi dari kerusakan 
karean api atau mekanis.  

Desain Pipa Tegak

Sumber: 
SNI 03-1735- 2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk 
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

Pipa Tegak

Tangga yang 

diproteksi

Pipa tegak ditempatkan di luar tangga 
yang diproteksi tetapi di dalam saf yang 
diproteksi

Pipa tegak ditempatkan pada lobi 
yang diproteksi (lobi stop asap)

Pipa tegak yang diletakkan di dalam 
tangga yang diproteksi 

Koridor umum

Pipa tegak
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Sumber: 
SNI 03-1735- 2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk 
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

Lantai yang layak
ditempati

Tinggi lantai yang 
dihuni >24 m 
tetapi <40 m

Peralatan 
pompa di dalam 

jarak 16 m dari 
inlet sambungan 

pemadam 
kebakaran

Diukur dari jalan akses 
mobil pemadam 

kebakaran

Katup landing di pipa 
tegak pada setiap lantai

Perlu dipasang tanda
“Pipa tegak kering”
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Sumber: 
SNI 03-1735- 2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk 
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

Lantai yang layak
ditempati

Tinggi lantai yang 
dihuni >40 m

Tangki pipa tegak basah

Maksimum 18 m

Diukur dari jalan akses 
mobil pemadam kebakaran

Katup landing di pipa 
tegak pada setiap lantai

Sambungan pemadam 
kebakaran ke tangki 
pemindah pipa tegak 
basah dipasang 1 m 
di atas permukaan 
tanah diberi tanda 
“SAMBUNGAN 
PEMADAM KEBAKARAN 
KE TANGKI PIPA TEGAK 
BASAH”
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Sumber: 
SNI 03-1735- 2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk 
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

Pipa tegak basah

Tangki pipa tegak basah

>10m

>40m

Pipa tegak kering

Sambungan pemadam kebakaran pipa 
tegak kering.

Sambungan 
pemadam 
kebakaran pipa 
tegak basah.
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Sumber: 
SNI 03-1735- 2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk 
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

Pipa tegak basah

Pipa tegak kering
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Mobil pompa 
pemadam 
kebakaran
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Sumber: 
SNI 03-1735- 2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk 
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

Luas lantai<930 m2
Luas lantai<930 m2

Luas lantai<930 m2

a

a

a + b O38 m

c O38 m
b

b

b

c

b

b

Jarak jangkauan 39 m

Jarak jangkauan 39 m

Ja
ra

k 
ja

ng
ka

ua
n 

39
 mPipa tegak di 

lobi stop asap

Pipa tegak di 
dalam tangga yang 
terlindungi

Pipa tegak dipasang di 
luar tangga di dalam saf 
yang terlindung dalam 
daerah umum
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Sumber: 
SNI 03-1735- 2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk 
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

Pipa tegak

Jarak jangkauan 38 m

a + b < 38 m

a

b b
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Sumber: 
SNI 03-1735- 2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk 
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

Pipa tegak di lobi yang
dilindungi terhadap asap. 

Pintu kebakaran
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Sumber: 
SNI 03-1735- 2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk 
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

Unit- A Unit- C

Tangga

Lobi yang dilindungi 
terhadap asap

Katup landing pada pipa tegak

Lif Kebakaran

Denah

Unit- B Unit- D
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Sumber: 
SNI 03-1745-2000 Tentang Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak 
dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung.

Sambungan pemadam kebakaran untuk pipa tegak basah

Lapisan tahan air

Sambungan 
pemadam 
kebakaran

Katup penahan balik

Pipa header

Tetesan otomatis
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Tangga Pemadam Kebakaran /  
Tangga Kebakaran

Sumber: 
1. Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Sarana Penyelamatan Jiwa.
2. SNI 03-6573-2001 Tentang Transportasi Vertikal.
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Potongan Penampang Lift

Lif Kebakaran

Balok pengangkat

Lantai 
teratas

Lantai 
terbawah
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Lantai/Ruang Tempat Berhimpun Sementara 
(Refuge Floor/Refuge Area)

Sumber: 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomo 14/PRT/M/2017 
Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Area berhimpun 
sementara

Area berhimpun 
sementara

Interval
16 lantai

Interval
16 lantai
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Sumber: 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomo 14/PRT/M/2017 
Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

a. Lift Kebakaran
b. Lobi bebas asap
c. Lift Penumpang (tidak berfungsi   
 ketika kebakaran
d. Area kegiatan non komersil
e. Area Bebas (holding area)
f.  Dinding kompartemen 2 jam   
 tahan api
g. Core

d

d

f

f

g

e

c

e          

c

b

b

a a

b
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Area Berhimpun (Holding Area)

Sumber :
Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Sarana Penyelamatan Jiwa.

Lobi bebas asap

Fasilitas komunikasi 
2 arah

Area berhimpun 
sementara (di 
dalam lobi bebas 
asap).  
Luas minimal 8 
m² (termasuk lobi 
bebas asap)
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Pusat Pengendali Kebakaran

Sumber:
1. SNI 03-6574-2001 Tentang Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda arah 

dan Sistem Peringatan Bahaya pada Bangunan Gedung.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 

Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Regu pemadam kebakaran masuk melalui lantai dasar

Pusat Pengendali 
Kebakaran

Dinding tahan api min. 
2 jam

Pintu tahan api

Gambar 4.3 Letak Ruang Pusat Pengendali Kebakaran

Lif Kebakaran

Lobi Pemadam 
Kebakaran
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Panel Indikator kebakaran

Panel Indikator fan kebakaran

Skematik diagram kontrol 
fungsional dan instruksi 
operasional yang penting

Ruang kerja bebas 
minimum 8 m2

Gambar 6.9.6 (1) Ruang Pusat Pengendali Kebakaran dilihat dari atas
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Sumber: 
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 

Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
2. SNI 03 – 1735 – 2000 Tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses 

Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.

Akses Lantai Dasar

Contoh 3.5 Pintu yang diizinkan dari lantai bawah ke 
dalam eksit terlindung

Dinding pemisah

Dinding pemisah
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Sumber: 
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 

Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
2. SNI 03 – 1735 – 2000 Tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses 

Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.

Hidran kebakaran

Panjang mobil pompa kebakaran

Permukaan jalan yang 
direncanakan untuk 
menumpu beban peralatan 
pemadam kebakaran

Mobil pemadam 
kebakaran

Area parkir

Sambungan pemadam 
kebakaran
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Sumber:
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis 
Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Bukaan Akses

Gambar 2.4.1.3. Ukuran Bukaan

Permukaan

Ambang bawah

Ambang Atas ≥ 85 cm

≥ 100 cm

≤ 100 cm

≥ 180 cm
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Berikut ini adalah contoh-contoh implementasi Saf Kebakaran pada desain 
gedung karya beberapa biro arsitek di Jakarta sebagai referensi.

Implementasi
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Saf Kebakaran

Palm Court
Jl Gatot Subroto Kav 26-27, Jakarta

DENAH LANTAI 1

Konsultan Arsitek  : PT Airmas Asri
Client/Owner  : PT Bima Sarana Perkasa
Site Area  : 16.365 m2

Gross Floor Area : 95,071 m2

Building Storey : 45
Building Height : 217,4 m
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Jalur Masuk Damkar

Lobi Kebakaran

Tangga Kebakaran

Lift Kebakaran

JALUR EVAKUASI LANTAI 1

Saf Kebakaran
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Chitaland Tower
Jl Prof Dr Satrio, Jakarta Selatan

Konsultan Arsitek : DGI
Client/Owner  : PT Chitaland Perkasa
Site Area  : 9.283 m2

Gross Floor Area : 148.766 m2

Building Storey : 40
Building Height : 196,10 m

Saf Kebakaran



54

Saf Kebakaran
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Daswin Office Tower
Jl H R Rasuna Said, Jakarta

REFUGE FLOOR
Mid Zone 19th floor

Konsultan Arsitek : PDW Architects
Client/Owner  : PT Windas Development
Site Area  : 16.007 m²
Gross Floor Area : 142.596  m2

Building Storey : 50
Building Height : 246 m
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REFUGE FLOOR - 
Mid Zone 20th-33th floor
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Yarra Apartment
Pondok Indah, Jakarta

Konsultan Arsitek  : PTI Architects
Client/Owner   : PT Intimakmur Mitra Sejati
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Narasumber: 
1. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan (Gulkarmat) 
 Provinsi DKI Jakarta
2. Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi DKI Jakarta
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Pemeriksaan dan Penilaian Saf Kebakaran

 • Pemeriksaan dan penilaian saf kebakaran mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 26 Tahun 2008 
tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada 
Bangunan Gedung Dan Lingkungan, yang tercantum  untuk 
petugas pemadam kebakaran.

2. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Nomor 200 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Akses 
Pemadam Kebakaran, yang tercantum pada Pasal 35-44. 

3. SNI (Standar Nasional Indonesia).

4. BSI British Standart.

5. NFPA (National Fire Protection Association).

 • Poin utama yang diperiksa adalah dari gambar IMB/GPA 
yaitu ketinggian, luas dan kedalaman basemen. Selain itu, 
untuk kondisi lapangan/SLF poin yang diperhatikan sama 
seperti IMB/GPA dan  tambahan isi dan fungsi. Maksudnya 
adalah apa yang tergambar harus sesuai dengan yang ada di 
lapangan.

 • Untuk hal teknis, poin yang sangat diperhatikan yaitu:

1. Jumlah saf kebakaran.

2. Lokasi saf kebakaran.

3. Jarak antar saf kebakaran.

4. Kelengkapan fasilitas di dalam saf kebakaran.

5. Tangga kebakaran, terdiri atas lebar anak tangga dan tinggi 
anak tangga.

6. Lobi bebas asap, terdiri atas luas lantai lobi bebas asap.

7. Lif kebakaran, terdiri atas ukuran lantai lif kebakaran dan 
lebar pintu lif kebakaran.

8. Pemenuhan dari semua persyaratan tersebut.
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Saf pemadam kebakaran tidak mungkin 
dibangun/disesuaikan setelah gedung selesai 
dibangun, karena saf kebakaran terkait erat 
dengan struktur dan utilitas. 

FAKTA
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 • Kesalahan yang sering terjadi adalah perencana belum 
memahami adanya peraturan mengenai saf kebakaran 
atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan sesuai dengan 
penilaian. Umumnya kesalahan yang terjadi pada luas smoke 
stop lobby, lebar dan tinggi anak tangga dan ukuran lif 
kebakaran.  
 
Untuk meminimalisir kesalahan, maka perencana harus:

1. Berkonsultasi dengan Dinas Gulkarmat. Dinas Gulkarmat 
memberikan pelayanan untuk konsultasi gambar IMB/GPA 
dengan 4 tahapan, yaitu perencanaan, masa konstruksi, 
rekomendasi SLF 1 (RKK) dan rekomendasi SLF 2 (SKK). 

2 Membaca peraturan kebakaran yang berlaku secara 
nasional dan juga peraturan daerahnya.
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• Proses konsultasi tersebut paling cepat ≤ 1 bulan atau 

bisa bertahun-tahun. Proses konsultasi menyesuaikan 

dengan kinerja arsitek.  Jika semua poin mengenai 

saf kebakaran sudah sesuai, Dinas Gulkarmat akan 

mengeluarkan surat rekomendasi. 

• Perbedaan/kesalahan di lapangan tidak dapat 

ditoleransi oleh Dinas Gulkarmat.

• Ukuran saf lif kebakaran harus mampu menerima 

beban lif berserta isinya.

• Jika lif kebakaran masuk ke bagian core, tidak 

berdampak apapun asal ukuran lif kebakaran sesuai 

dengan yang ditetapkan. 

• Biaya instalasi pipa tegak tidak terlalu besar terhadap 

komponen sistem proteksi kebakaran.

• Sebaiknya bangunan gedung tinggi lebih dari 4 lantai 

dilengkapi juga dengan saf kebakaran.

FAKTA
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Implementasi Saf Kebakaran

 • Saf kebakaran berlokasi di tiap lantai dan bebas asap 
(pressurized) dengan TKA (Tingkat Ketahanan Api) lebih dari 
3 jam. Ketika terjadi kebakaran, biasanya saf kebakaran yang 
digunakan adalah pada 1 lantai dibawah lokasi kebakaran 
atau 1 lantai di atas lokasi kebakaran.

 • Saf kebakaran digunakan untuk  staging area atau tempat 
petugas pemadam mempersiapkan diri dan memasang 
alat yang digunakan untuk memadamkan api. Alat 
yang digunakan oleh adalah BA800 atau alat pelindung 
pernapasan. Setiap petugas wajib menggunakan 1 alat 
pelindung (tabung). Selain itu ada peralatan evakuasi seperti 
tali, tandu dan lain sebagainya. Tetapi alat yang dibawa itu 
sesuai dengan kondisi kebakaran itu sendiri.

 • Jika terjadi kebakaran, ruang yang biasa digunakan oleh 
petugas pemadam api adalah tangga kebakaran, lif 
kebakaran dan saf kebakaran. Tim pemadam akan lebih 
mudah bekerja karena ada saf kebakaran. Sebaliknya, jika 
belum ada saf kebakaran, tim akan sulit untuk melakukan 
pemadaman. Banyak hal yang membuat kesulitan, salah 
satu contoh kasus yang pernah ditemukan adalah tim 
pemadam kesulitan mencari hidran. Box hidran dimodifikasi 
menyerupai tembok.

 • Proses petugas untuk memadamkan api ketika terjadi 
kebakaran ada dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Dimulai dari laporan masyarakat setempat tentang 
terjadinya kebakaran ke kantor pemadam kebakaran 
terdekat.

2. Kantor pemadam kebakaran langsung menggali informasi 
dari masyarakat pelapor untuk menentukan berapa tim 
yang akan dikirim untuk memadamkan kebakaran. Biasanya 
akan dikirimkan 3-5 regu, dengan total 1 regu terdiri atas 6 
orang. 

3. Lalu, tim pemadam kebakaran akan menuju lokasi dan 
pergi ke staging area untuk menentukan cara pemadaman, 
menyesuaikan dengan kebakaran yang terjadi. Selain itu 
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menentukan berapa regu yang langsung menuju ke titik 
api. Biasanya ada dua regu yaitu tim pemadam dan tim 
evakuasi. 

4. Tim akan berpencar sesuai dengan tugasnya. Tim pemadam 
akan bersiap di 1 lantai dibawah lokasi kebakaran atau 1 
lantai di atas lokasi kebakaran. Tim akan bekerja hingga 
api padam. Waktu pemadaman tidak tentu, tergantung 
bagaimana kebakaran terjadi dan apa saja yang terbakar di 
dalam bangunan tersebut.

5. Setelah semua api padam, tim pemadam melakukan 
pendinginan dan pemisahan bahan yang terbakar. Karena 
bahan yang telah terbakar tetap berpotensi menyebabkan 
kebakaran selanjutnya. 

 • Kontrol dilapangan dilakukan secara reguler. Kontrol yang 
dilakukan biasanya bergantung pada sistem proteksi. Jika 
sistem proteksi pasif, maka akan dilakukan pemeriksaan dan 
kontrol dari sisi kebersihan dan ketersediaan/kelengkapan. 
Karena sistem proteksi pasif tidak banyak peralatan. Saf 
kebakaran masuk dalam sistem proteksi pasif. Ketika Dinas 
Gulkarmat mengeluarkan rekomendasi SLF 2 (SKK), akan 
diperiksa kebersihan dan kelengkapan dari saf kebakaran.  

 • Untuk sistem proteksi aktif diperiksa dan dikontrol secara 
rutin. Karena membutuhkan peralatan yang banyak seperti 
sistem alarm, hidran, sprinkler, APAR, pengendali asap, 
pemadam khusus dan lain sebagainya.

 • Selain saf kebakaran, fcc (fire command central)  atau pusat 
kendali kebakaran merupakan hal yang penting ketika 
terjadi kebakaran. Karena fcc bisa digunakan untuk pusat 
informasi kebakaran untuk tim pemadam kebakaran. Lokasi 
fcc biasanya terletak di lantai dasar, namun untuk posisi 
persisnya bisa didiskusikan dengan Dinas Gulkarmat. Ketika 
terjadi kebakaran, orang terakhir yang keluar dari gedung 
adalah petugas fcc. Di dalam fcc harus ada tim yang selalu 
ada selama 24 jam.

 • Fcc harus aman dan mudah diakses dari segala arah. Karena 
di Fcc terdapat alat-alat pendukung seperti CCTV, Manual 
Pressure Fan dll.
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FAKTA

Beberapa kasus kebakaran menyebabkan korban jiwa. 

Kebakaran di bangunan gedung rendah seperti rumah 

dan toko lebih biasanya lebih banyak korban jiwa.  Malah 

bangunan gedung tinggi jarang ada korban jiwa. 
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Pengujian Lif Kebakaran, Pintu Kebakaran dan 
Exhaust Fan

 • Pengujian lif kebakaran dilakukan sesuai dengan “SOP 
Auditing Keselamatan Kebakaran Gedung”. SOP ini memuat 
2 prosedur yaitu:

1. Pengujian dari general alarm yang di picu dari alarm yang 
berbunyi melalui ruang fcc. Setelah itu, lif  (lif penumpang, 
lif parkir, lif servis/lif kebakaran) akan otomatis homing atau 
turun ke lantai dasar atau ke lantai akses keluar. Namun 
lif servis/lif kebakaran masih bisa dioperasikan dari dalam 
kereta lif ketika kebakaran terjadi. 

2. Pengujian dari dalam kereta lif kebakaran. Di lobby lif 
kebakaran ada tombol yang membuat lif otomatis turun 
dan bisa menutup sendiri dan lain sebagainya.

 • Pengujian pintu kebakaran dilihat dari kelengkapan, fungsi 
dan arah bukaan pintu.

 • Pengujian exhaust fan sama seperti lif yaitu dari general 
alarm di fcc dan kereta lif kebakaran. 

 • Metode pengujian yang digunakan Dinas Gulkarmat 
berdasarkan dengan SOP pengukuran keandalan bangunan 
gedung. Dalam SOP tersebut ada 4 aspek yaitu:

1. Akses Pemadaman kebakaran (saf kebakaran di dalam 
aspek ini).

2. Sarana Penyelamatan Jiwa.

3. Sistem Proteksi Aktif dan Pasif.

4. Manajemen Keselamatan dan Kebakaran Gedung (MKKG). 

 • Saat uji lapangan Dinas Gulkarmat membuat Berita Acara 
(BA) pemeriksaan. Dari BA tersebut akan dikeluarkan saran, 
masukan dan perbaikan terhadap 4 sistem pemadam 
kebakaran. Jika ketika pengujian ada syarat yang tidak 
terpenuhi, maka Dinas Gulkarmat memberikan rekomendasi 
kepada Dinas PTSP untuk SLFn (SLF perpanjangan) dan SKK 
ditangguhkan. 
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FAKTA

Pada awal pandemi, uji lapangan sempat berhenti. Namun 

karena pengajuan tetap berdatangan, uji lapangan tetap 

rutin dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan.
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Bangunan Eksisting

Bangunan eksisting  atau bangunan lama yang masih mengikuti 
peraturan lama dan belum tentu bisa mengakomodir aturan 
baru, Dinas Gulkarmat menyarankan untuk melakukan perbaikan 
yang mungkin dilakukan pada saat pemanfaatan. Contohnya 
seperti jalur akses pemadam kebakaran dan hard standing. Jika 
gedung menyanggupi, maka Dinas Gulkarmat mengapresiasi 
dan mempersilahkan untuk dilakukan perbaikan.  
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FAKTA

• Contoh kasus ketika Dinas Gulkarmat menyarankan 

pemilik bangunan eksisting  merenovasi gedung untuk 

mengakomodasi saf kebakaran. Pemilik gedung lebih 

memilih untuk membangun gedung baru, sebab saf 

kebakaran terkait erat dengan struktur dan utilitas.  

• Tidak ada regulasi sebagai acuan untuk dispensasi/

diskresi untuk bangunan lama. Namun ada Peraturan 

Menteri  yang mengatur ubah suai. Ubah suai adalah 

merubah kondisi untuk menyesuaikan dengan yang 

direkomendasikan. 

• Contoh kasus ubah suai adalah Menara Saidah yang 

terletak di Jl. MT Haryono, Jakarta Timur. Sekitar 2 tahun 

yang lalu, Menara Saidah berkonsultasi dengan Dinas 

Gulkarmat untuk mengajukan perbaikan dan meminta 

rekomendasi. Hasil konsultasinya Menara Saidah 

menyanggupi untuk ubah suai gedung tersebut.
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Pusat Pengendali Kebakaran 

 • Di dalam ruangan pusat pengendali kebakaran terdapat 
2-4 orang/shift. Jam shift tergantung kebijakan gedung, 
ada yang 8 jam atau 12 jam. 2-4 orang tersebut terdiri atas 
petugas engineering, safety dan security/ khusus security 
berjaga 24 jam untuk memantau keamanan peralatan yang 
tersedia.

 • Peralatan yang ada di dalam di ruang pengendali kebakaran 
sangat beragam. Namun peralatan minimal yang harus 
tersedia adalah meja kerja, peta proteksi bangunan gedung 
dan alat komunikasi. Peralatan yang ada dan yang paling 
utama adalah MCFA (Main Control Fire Alarm). Alat yang 
berfungsi menerima sinyal dari detektor. Selain itu ada 
juga CCTV, monitor alarm, denah alarm, tombol manual 
pressurized fan (jika tombol otomatis tidak berfungsi), sistem 
tata suara untuk public announcement dan sistem tata 
udara (AC).

 • Sistem AC di dalam ruangan fcc tergantung pengaturan 
gedung. Bisa dengan sistem pengaturan sendiri atau 
mengikuti AC central gedung dengan diatur oleh fire 
bumper.

 • Letak ruangan pengendali kebakaran harus berada di 
lantai dasar (Ground Floor). Akses untuk ke ruangan bisa 
melewati akses lobby atau dari pintu keluar gedung. Namun 
lokasi pintu keluar gedung harus  mudah diakses. Selain itu 
ruangan pengendali kebakaran harus dekat dengan titik 
siamese, mobil damkar dan mobil komando. Selain itu letak 
ruang pengendali kebakaran dekat pada façade bangunan 
dan tidak boleh diakses ke lobi gedung.
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 • Ruangan pengendali kebakaran tidak bisa digabung dengan 
ruangan lain, karena harus tahan api (TKA) 2 jam dan bisa 
diakses dari pintu keluar gedung. 

 • Ruangan pengendali kebakaran berhubungan dengan saf 
kebakaran dan harus terkoneksi dengan saf kebakaran serta 
pintu kebakaran. Selain itu, ruang pengendali kebakaran 
seharusnya berdekatan dengan tangga kebakaran eksit 
pelepasan yang ada di lantai dasar.

 • Ruangan pengendali kebakaran berhubungan juga 
dengan   karena setelah melewati saf pemadam dan tangga 
kebakaran, baru melewati ruang pengendali kebakaran.

 • Di lokasi parkir harus mempunyai persyaratan saf pemadam, 
karena ruang pengendali kebakaran di lantai dasar tidak 
berhubungan dengan parkir.
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