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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1. Kajian Teori Penekanan / Tema Desain 

5.1.1. Interpretasi dan Elaborasi Penekanan Desain 

Green Building adalah bangunan dimana sejak dimulai dalam tahap 

perencanaan, pembangunan, pengoperaisan hingga dalam operasional 

pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, 

menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu 

dan kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan 

penghuninya. 

Penerapan Green Building di Indonesia beracuan pada greenship 

ratting tools yang dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia 

(GBCI). Ada 6 aspek di dalamnya, yaitu ; 

1. Tepat Guna Lahan 

2. Efisiensi dan Konservasi Energy 

3. Konservasi Air 

4. Sumber dan Siklus Material 

5. Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang 

6. Manajemen Lingkungan Bangunan 

Tema Desain Green Building akan menjadi ciri-khas yang melekat 

pada bangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan 

Kebakaran dan Penyelamatan ini, sebab Pusdiklatkar sebagai bangunan 

darurat milik pemerintah, biasanya mengesampingkan aspek Green 
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Building, terutama pada penggunaan Rain Water Harvesting dan juga panel 

Photovoltaic yang akan menjadi jawaban dari tantangan jaman dimasa 

mendatang mengenai krisis energi. 

5.1.2. Studi Preseden 

  Fire Station 72 

 

Gambar 87 : Eksterior Fire Station 72 
Sumber : ecotope.com, 2018 

Lokasi  : Issaquah, Washington 

Arsitektur pada bangunan Pemadam kebakaran  ini menggunakan 

konsep Green Building yang lebih menekankan pada konservasi energi dan 

air. Konsep tersebut menjadikan bangunan ini mandiri, sehingga energi 

listrik yang digunakan dan juga konsumsi air yang digunakan berasal dari 

alam.  
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Gambar 88 : Panel photovoltaic pada Fire Station 72  
Sumber : ecotope.com, 2018 

 Selain pada penggunaan teknologi, konsep Green Building juga 

tampak pada kenyamanan aktivitas pengguna ruang. Dimana ruangan 

menggunakan pencahayaan alami dan juga material ekologis dan 

pemilihan warna natural menjadi nilai tambah yang mendukung aspek 

kontemporer yang simpel dan tidak out of date. Oleh karna konsep yang 

diusungnya, bangunan ini  memperoleh beberapa pengharagaan seperti : 

LEED Platinum certification, 1st Place 2013 ASHRAE National Technology 

Awards, Institutional Buildings, dan tentunya bangunan ini mampu 

menjawab tantangan krisis energi dimasa mendatang. 

5.1.3. Kemungkinan Implementasi Teori Penekanan Desain 

Ada 6 aspek untuk mewujudkan Green Building yang telah dijabarkan 

sebelumnya, dimana dari ke-enam aspek tersebut memiliki beberapa poin 

yang kemudian akan dipilih sebagai berikut untuk diaplikasikan pada desain 

projek : 
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1. Tepat Guna Lahan 

 Landsekap Pada Lahan (Minimal 40%) 

Penataan landsekap selain meningkatkan RTH pada tapak, juga 

baik bagi psikologis para pekerja dan juga peserta diklat. Dengan 

adanya landsekap yang indah mampu meningkatkan semangat kerja 

maupun berlatih pada peserta dan instruktur. 

 

Gambar 89 : Kolam dan Taman 
Sumber : http://www.petesims.co.uk 

2. Efisiensi dan Konservasi Energy 

 Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami dapat diciptakan dengan memberikan 

banyak bukaan pada bangunan. Selain itu dapat juga digunakan 

Sistem Jendela Anidolic. Sistem jendela Anidolic merupakan bentuk 

penghematan energi listrik lampu pada siang hari. Sistem jendela ini 

berfungsi untuk memasukkan cahaya alami ke dalam ruangan 
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dengan memantulkan cahaya melalui cermin parabolic yang 

kemudian diarahkan menuju ke plafon ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 90 : Jendela anidolic 
Sumber : www.rehva.eu, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 91 : Detail jendela anidolic 
Sumber : www.d-lite.org, 2018
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 Energi terbarukan pada tapak 

Photovoltaic diterapkan untuk menghasilkan energi 

terbarukan. Panel-panel photovoltaic diletakan pada atap bangunan 

maupun pada lampu-lampu jalan. Energi yang dihasilkan nantinya 

digunakan untuk penerangan artificial di sore-malam hari. 

 

Gambar 92 : Panel Photovoltaic Pada Atap Gedung 
Sumber:  http://www.redcotec.co.uk 

 

 

Gambar 93 : Panel Photovoltaic Pada Lampu Jalan 
Sumber : http://www.eqmagpro.com 
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3. Konservasi Air 

 Daur Ulang Air 

Air dari penggunaan kegiatan pelatihan pemadaman di 

kumpulkan pada tandon untuk kemudian diolah dan digunakan 

kembali untuk kegiatan pelatihan pemadaman api, penyiraman 

tanaman, maupun penyiraman toilet. 

 Penampungan Air Hujan 

Rain water harvesting diterapkan pada projek ini guna 

mengurangi penggunaan air yang berasal dari PDAM. Air hujan 

ditampung untuk kemudian di filtrasi. Hasil filtrasi disimpan didalam 

drafting pit, untuk kemudian digunakan pada kegiatan pelatihan 

pemadaman, penyiraman air, hingga cuci tangan dan flushing toilet. 

 

Gambar 94 : Sistem Rain Water Harvesting 
Sumber : http://www.totalwastewatersystemsuk.co.uk 
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4. Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang 

 Kendali Asap Rokok di Lingkungan 

Pada lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan tidak 

diperbolehkan untuk merokok, sebab bila terjadi kebocoran gas 

simulasi, akan dapat menimbulkan ledakan. Oleh sebab itu, pada 

jarak yang sangat jauh dari area simulasi, diletakan smoking area. 

 

Gambar 95 : Outdoor Smoking Lounge 
Sumber : https://www.qleanair.com 

 Pemandangan Keluar Gedung 

Penggunaan jendela yang lebar untuk memberikan 

pandangan luas ke luar gedung (pada bangunan kantor). Dengan 

adanya pemandangan keluar gedung, dapat menciptakan suasana 

yang mendukung dalam bekerja. 
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Gambar 96 :  Pandangan Keluar Gedung yang Optimal 
Sumber : https://i.pinimg.com 

 Kenyamanan Thermal  

Menciptakan banyak bukaan jendela, sehingga cross ventilation 

dapat tercipta dipagi hari. Selain itu, juga menggunakan AC disiang 

hari untuk mengatasi kenaikan suhu yang ekstrim. 

5. Manajemen Lingkungan Bangunan 

 Dasar Pengelolaan Sampah 

5.2. Kajian Teori Permasalahan Dominan / Fokus Kajian 

Permasalahan dominan pada projek Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah bagaimana 

desain ruang simulasi kebakaran yang baik dan benar. 

5.2.1. Interpretasi dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Beberapa pedoman persyaratan fasilitas simulasi yang diambil dari NFPA 

(National Fire Protection Association), sebagai berikut : 



 

233 
 

 Conflicts with the local area master plan and zoning criteria should be 
avoided.  

 Possible joint use with other agencies should be investigated.  

 Available grant funds should be explored. 

 An environmental impact statement should be developed. 

 Existing facilities should be visited for ideas and experience; new 
facilities might exhibit state of the art features, while older facilities 
might identify operational/maintenance problems to be avoided. 

 Weather-related problems and the effects of seasonal use should be 
considered. 

 That part of the facility, if any, to be used at night should be 
determined. 

 Ample space should be provided between buildings/outdoor facilities 
to enable simultaneous use. 

 Ample, secured storage space should be provided for each segment 
of the facility. 

 Site landscaping that complements the training activities with minimum 
upkeep should be selected. 

 Interior/exterior finishes that require a minimum of maintenance should 
be chosen.  

 Heating and air conditioning equipment should be located where 
regular maintenance can be performed easily, but the installation of 
individual units in classroom areas should be avoided.  

 Separate locker and restroom facilities should be provided for male 
and female occupants, and separate facilities should be provided for 
staff and students.  

 The space needed for guests and visitors, staff, and future users 
should be identified.  

 Slip-resistant surfaces should be specified for all stairs and well-
traveled paths.  

 Automatic sprinklers/smoke detectors should be specified for 
appropriate areas.  

 Facilities should be provided for the storage of fuel used in training.  

 Facilities should be provided for the refueling of apparatus. 

 Communications should be provided between structuresand training 
areas. 

 Storage for apparatus, especially during cold weather, should be 
provided. 

 Drinking water facilities should be provided at all drill sites, including 
those outdoors. 

 Emergency shower and eye wash station(s) should be provided. 

 Lighting should be provided in all areas of the structure to assist in 
locating personnel. 

 An intercom system that can be used throughout the structure should 
be installed. 
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Selain dari hal-hal tersebut diatas, beberapa hal lain yang penting pada 

desain ruang simulasi adalah : 

 Penggunaan Material Tahan Api 

Material tahan api menjadi poin utama dalam mendesain ruang 

simulasi kebakaran. Baik dinding, lantai, plafond, kolom dan balok, 

pintu, jendela, hingga perabot didalamnya harus menggunakan 

material tahan api. Penggunaan material  seperti beton, batu bata tahan 

api, serta stainless steel menjadi pilihan yang tepat dalam desain ruang 

simulasi. Penggunaan material tersebut juga merupakan upaya dalam 

memangkas anggaran perawatan bangunan. 

 Penggunaan Bahan Bakar yang Rendah Polusi 

ada 2 macam bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan simulasi, 

yakni solar dan gas. Kedua bahan bakar tersebut menghasilkan asap 

yang menyebabkan polusi. Namun penggunaan bahan bakar gas 

menghasilkan polusi asap yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

bahan bakar solar.  

 
Gambar 97 : Simulasi Kebakaran menggunakan Bahan Bakar Gas 

Sumber : youtube/scdf, 2018 
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Gambar 98 : Simulasi Kebakaran menggunakan Bahan Bakar Solar 

Sumber : youtube/pusdiklatciracas 

 Penyediaan selokan kecil dalam ruangan 

Adanya selokan kecil dalam ruangan diperlukan untuk mengalirkan 

air yang telah digunakan untuk simulasi pemadaman. Lebar dari 

selokan sekitar 20cm dengan kedalaman 7-10cm 

5.2.2. Studi Preseden 

 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan Prov. DKI Jakarta 

Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan Prov. DKI Jakarta, saat ini sedang dibangun gedung baru 

yang akan difungsikan sebagai gedung simulasi. Pada gedung ini  terdapat 

bermacam-macam ruang yang akan disetting sesuai tema ruang itu sendiri. 

ruang-ruang tersebut disetting sedemikian hingga menyerupai ruang 

sesungguhnya bila terjadi kebakaran. Ruang-ruang tersebut diantaranya : 

 Simulasi Kebakaran pada Kantor 
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 Simulasi Kebakaran pada Dapur 

 Simulasi Kebakaran pada Minimarket 

 Simulasi Kebakaran pada Gudang Kimia 

 Simulasi Kebakaran pada Laboratorium 

 Simulasi Kebakaran pada Rumah Makan 

 Simulasi Kebakaran pada Kelas 

 Simulasi Kebakaran pada Basement 

 Simulasi SCBA Kering 

 Simulasi SCBA Basah 

Oleh karna fungsi ruang-ruang tersebut sebagai ruang simulasi 

kebakaran, maka berbagai material yang ada di dalamnya menggunakan 

material yang tahan api. Baik plafon, dinding, lantai, struktur kolom dan 

balok, pemipaan, jendela, pintu dan perabot menggunakan material yang 

tahan api. 

 Plafon, Dinding, dan Lantai 

Plafon, Dinding, dan Lantai menggunakan material batu bata tahan api. 

Batu bata ini di pasang satu per satu menggunakan baut, tujuan dibaut 

agar tidak tercipta ruang antara bata tahan api dengan dinding, karna bila 

terdapat ruang, panas akan tersimpan / merambat dan lama kelamaan 

akan menimbulkan kerusakan. 

Pada bagian lantai, setelah dipasang bata tahan api, kemudian ditutup 

menggunakan flooorhardener. Tujuan dari penggunaan floor hardener 

yakni menjaga keawetan dari permukaan lantai akibat gesekan-gesekan, 
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permukaan lantaipun juga lebih tahan terhadap panas, dan permukaan 

lantai tidak licin. 

 

 
Gambar 99 : Ruang Simulasi Kebakaran 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

 Pintu, Jendela, Perabot 

Pada pintu dan jendela menggunakan bahan stainless steel, dengan warna 

merah sebagai kode warna darurat. Pada jendela tidak terdapat kaca, 

mengingat ruang difungsikan sebagai ruang simulasi kebakaran. 

Bahan yang digunakan untuk membuat perabot simulasi juga 

menggunakan stainless steel, sehingga perabot tidak mudah rusak saat 

dibakar terus menerus. 
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Gambar 100 : Jendela pada Ruang Simulasi 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 

 
Gambar 101 : Pintu pada Ruang Simulasi 

Sumber : Dokumen Pribadi, 2018 
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 Pemipaan 

Pemipaan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan 

Kebakaran dan Penyelamatan Prov. DKI Jakarta dibedakan menjadi 3, 

pipa hydrant (warna merah), pipa air bersih (warna biru), pipa gas. Pipa-

pipa tersebut menggunakan tipe Schedule-40 yang mana memiliki daya 

tahan yang tinggi terhadap api. 

 

Gambar 102 : Ruang Pompa 
Sumber :  Dokumen Pribadi, 2018 
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Gambar 103 : Pipa Schedule 40 
Sumber : sinarindo.co.id 

 Listrik  

Pada ruang simulasi kebakaran tidak terdapat jaringan listrik sama sekali. 

Ruang simulasi disetting gelap tanpa lampu, menyerupai kejadian 

kebakaran sesungguhnya dimana listrik tidak berfungsi. 

 Kolom dan Balok 

Pada kolom dan balok menggunakan beton tipe k 400. Beton tersebut 

dipilih karena daya tahannya terhadap api yang cukup tinggi, sehingga 

struktur kokoh dan aman dari bahaya api. 

5.2.3. Kemungkinan Implementasi Teori Permasalahan Dominan 

Untuk mendesain ruang simulasi dengan benar dan aman, maka harus 

ditarik sebuah esensi yang saling berkaitan pada aspek-aspek 

permasalahan tersebut. Ensesi yang dimaksut ialah kegiatan berlatih 
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simulasi dengan baik dan aman. Implementasi teori ini kemudian dapat 

doterapkan secara nyata pada projek dalam hal penggunaan material, 

diantaranya sebagai berikut : 

 Plafon, Dinding : menggunakan lapisan bata tahan api 

 Lantai : menggunakan lapisan bata tahan api ditambah dengan floor 

hardener 

 Kolom dan Balok : menggunakan beton minimal k400 

 Pintu, Jendela, Perabot : menggunakan bahan stainless steel 

 Pipa : menggunakan tipe Schedule 40 

 Listrik : pada ruangan tidak menggunakan listrik 
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