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Neo-Modern Suprematism Architecture 

pada Convention Hotel Bintang 5 di Surabaya 

Gambar 101 : Diagram Sistematika Pemikiran Penekanan Desain 
Sumber : Resume Pribadi 
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5.1.1 Epistemologi 

Architecture berasal dari bahasa Yunani. 

• Arche = yang asli, awal. utama 

• Tektoon = berdiri stabil, kokoh. statis 

Arkhitekton = pembangunan utama, tukang ahli bangunan 

Arsitektur Neo-Modern Suprematism 

Adalah aliran arsitektur yang mengemukakan pandangan bahwa 

"perkembangan dalam dunia arsitektur telah banyak mengalami 

perubahan "atau "perkembangan dalam dunia arsitektur telah mengalami 

perubahan yang sangat cepat "'. dengan suatu kenyataan bahwa telah 

hadir sekian banyak fungsi-fungsi bangunan yang baru, teknologi baru, 

bahan-bahan material baru, serta ideologi-ideologi baru yang dengan 

cepat sekali mengalami perkembangan dan perubahan. 

Gerakan-gerakan yang mengikuti pola perkembangan yang ke dua inilah 

yang kemudian menurut Charles Jencks dikatakan menjadi tulang 

punggung bagi perkembangan arsitektur, "'Pasca ModemD, atau "Late 

Modem", "Neo-ModemD. 

Dahulu diberi nama Late Modem oleh Charles Jencks, sehingga 

pengertiannya tetap tidak berubah. Tidak menampilkan om amen dan 

dekorasi lama tetapi menonjolkan Tektonika (The Art of Construction). 

Arsitektumya dimunculkan dengan memamerkan kecanggihan yang 

mutakhir terutama teknologi. Sepintas tidak terlihat jauh berbeda dengan 

Arsitektur Modem yakni menonjolkan tampilan geometri. Menampilkan 

bentuk-bentuk tri-matra sebagai hasil dari teknik proyeksi dwimatra (misal, 

182 



tampak sebagai proyeksi dari denah). T etapi, juga menghadirkan 

bentukan yang trimatra yang murni (bukan sebagai proyeksi dari 

bentukan yang dwimatra). Tampilan didominasi oleh bentuk geometri. 

Tidak menonjolkan warna dan tekstur, mereka ini hanya ditampilkan 

sebagai aksen. Walaupun demikian, punya warna favorit yakni warn a 

perak. Tokohnya antara lain: Richard Meier, Richard Rogers, Renzo 

Piano, Norman Foster. 

Dalam arsitektur Nea-Modem yang dikomunikasikan adalah 

kemampuan teknologi dan bahan untuk berperan sebagai elemen artistik 

dan estetik yang dominan. Selain itu, arsitektur Neo Modem menunjuk 

pada fungsi-fungsi mimpi, yang utopi (masa depan yang sedemikian 

indahnya sehingga tidak bisa terbayangkan). Arsitektur ini memiliki 

kepedulian yang besar kepada masa ini (The Present), 

Bermula dari runtuhnya arsitektur modem terakhir yang disebut 

juga "International Style", arsitektur postmodern terus berkembang 

menjadi banyak aliran. Diantaranya yaitu ali ran Nea Modem. A1iran Neo

Modem muncul pada masa antara tahun 1980 seiring dengan 

perkembangan jaman sejak dinyatakannya kematian arsitektur modem 

(1975) dan kemudian ditandai munculnya bangunan-bangunan baru 

postmodem. Neo-Modern juga berkembang bersamaan dengan aliran 

Dekonstruksi dimana arsitek-arsitek besar pada masa itu seperti Frank 

Gehry, Peter Eisenman, Rem Koolhaas, Bernard Tschumi, Zaha Hadid, 

Fumihiko Maki, Kazuo Shinoara dan lain-lain yang menghasilkan karya

karya Neo Modem dan Dekonstruksi. Karya-karya Arsitektur Neo-Modem 

sangat bertentangan dengan sitat klasik (clasissism). 
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Ciri-ciri yang mendasar pada bangunan-bangunan Nea-Modem yaitu : 

1. Dapat bersifat abstrak tetapi juga merepresentasikan sesuatu, tidak hanya 

sebagai stilasi dari suatu bentukan tertentu. 

2. Memperlihatkan kecanggihan struktur, kejelasan struktur dan sainsnya 

dengan ide-ide yang inovatif, beralasan dan masuk aka!, 

3. Pertimbangan yang sangat mendasar terhadap karakter bangunan 

dengan tetap memperhatikan segi manusia yang menggunakannya. 

4. Pada umumnya merupakan pengembangan I lanjutan dari bentukan

bentukan sederhana melalui konsep-konsep dan rekayasa baik secara 

karakter bangunan maupun fungsi struktur serta sains dengan pemikiran 

yang mendalam. 

5. Keseragaman dan keserasian pada facade bangunan lebih diutamakan 

dengan penggunaan bahan dan wama terkadang bersifat monoton namun 

inovatif. 

6. Memadukan unsur-unsur yang berkesan mungkin dan yang tidak 

mungkin. 

7. Tidak menggunakan ornament 

Ciri-ciri di atas merupakan ciri-ciri umum yang dapat terlihat secara 

visual dari bangunan Neomodem. Untuk mengungkapkannya, para arsitek 

Nea-Modem memanfaatkan bentuk, penggunaan material dan warna 

serta struktur dan teknologi yang membuat Nea-Modem berkembang juga 

menjadi beberapa aliran seperti Plastism, Suprematism, High-tech dan 

lain-lain. 
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Rhetoric Neo-Modemism 

1. Hermetic Coding 

mengatakan bahwa arsitektur merupakan sebuah bahasa yang bersifat self 

learning dari individu yang melihat dan menilai karya-karya arsitektur. Berbeda 

dengan bahasa artistik yang memiliki style yang memang perlu dipelajari 

secara khusus. Bahasa dalam Neomodern bersifat Muristik dan mungkin baru 

dapat diterima pada masa-masa yang akan datang namun masa tersebut 

tergantung dari seberapa dalam individu yang menilai suatu karya Neomodern 

mau mempeJajari lebih dalam makna yang terkandung dalam karya terse but. 

Hal ini yang membuat karya-karya neomodern sulit dimengerti oleh masyarakat 

awam karena membutuhkan suatu minat dan keinginan mengetahui lebih 

dalam, penilaian karya juga menjadi subjektif berdasarkan seberapa jauh 

individu menganalisa. 

2. Disjunctive Complexity 

mengatakan bahwa neomodern berusaha berurusan dengan kerumitan dan 

pertentangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang bersifat biasa dan 

berantakan tidak diabaikan namun digabungkan sehingga memberikan suatu 

kesan yang berbeda. Hal ini juga seringkali menyebabkan orang menilai 

banyak ketidakcocokan dan keanehan pada bentukan karya-karya arsitektur 

postmodern khususnya neomodern dan dekonstruksi. Intinya metode ini ingin 

menggabungkan yang biasa dengan yang rumit, yang baik dan yang buruk. 

dan lain-lain untuk saling menutupi kelemahan satu sarna lain dan menciptakan 

suatu kesan baru yanglebih baik. 
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3. Explosive Space 

mengemukakan bahwa ruang berbentuk kubus dengan transparansi dan 

overlap akan membentuk rangkaian yang bersifat kontinu. Dengan merekayasa 

bentukan luar dan dalam ruang-ruang yang terjadi dapat digunakan secara 

ekstrim untuk keperluan-keperluan dalam bangunan sehingga menimbulkan 

kesan "imposible". Hal ini menyebabkan mengapa dalam karya-karya 

Neomodem memiliki kesan yang berbeda di dalam dengan di luar (eksterior). 

4. Frenzied Cacophony 

mengemukakan teori style seperti suatu "bunyi hiruk pikuk" dalam disain 

bangunan. Tujuannya utnuk memberkikan kesan yang tidak lazim I biasa. 

Penggunaan omamen-omamen struktural yang berlebihan sehingga menjadi 

unsur dekoratif namun berkesan tidak teratur dan sulit dipahami. 

5. Thematized Ornament 

seperti namanya menggunakan omamen- om amen dengan tema tersendiri 

untuk memperkuat konsep bangunan.Omamen-omamen ini bukan omamen 

tradisional, tidak selalu struktural dan juga tidak selalu harus fungsional tetapi 

masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan. Contoh 

bangunan Wexner Center for the Visual Arts, Ohio, oleh Peter Eisenman. 

6. Traces of Memory 

bertujuan menciptakan suatu karya arsitektur yang mencerminkan masa 

lampau(the past), masa kini (the present), bahkan masa depan (the future) 

dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Diperlukan adanya pengetahuan 

langsung dari arsitek yang mendesain untuk mengetahui konsep memori 

tentang apa yang direpresentasikan oleh bangunan sehingga dapat terlihat 

hubungannya dengan memori-memori tersebut 
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7. Comic Destructive 

mengemukakan bahwa bentukan yang terjadi dapat berawal dari rasa 

penasaran yang mendalam untuk membedah dan membongkar sesuatu untuk 

mencari makna yang berbeda. Hal tersebut terjadi secara spontan dan ketika 

berurusan dengan aturan-aturan, itu menjadi sangat lucu dan menarik. Bersitat 

lebih responsif dengan hal-hal yang ada pada masanya. 

8. Non-Place Sprawl 

menyatukan sebuah dataran pada daerah suburban sering terkesan sangat 

luas dan tidak terencana, jelek, tidak terpusat, jauh dari aktivitas, 

membosankan, dan lain-lain. Contoh Pare De La Villette, Paris, oleh Bernard 

Tschumi. 

Aliran Neo-Modem Suprematism 

1. Mengutamakan perekayasaan bentuk dari bentukan yang umum. 

2. Melawan hal-hal yang bersifat lampau dan natural (dari am kata "suprematis"'). 

3. Tidak menggunakan ornamen 

4. Aliran ini berusaha mengiterpretasikannya kedalam bangunan dengan 

merekayasa segala hal yang bersifat umum pada bangunan. Misalnya dinding, 

kolom bahkan lantai yang miring. 

5. Aliran ini memusatkan perhatian pada bangunan dari segi konsep bentukan 

yang mengarah pada karakter bangunan tanpa mempemmbangkan fungsi 

secara mendalam. 

6. Sense of construction art sangat terlihat dalam bangunan-bangunan karya 

aliran Neomodem-suprematism. 
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5.1.2 Studi Preseden 

AMERICAN FOLK ART MUSEUM 

Gambar 102 : American Folk Art Museum 
Sumber: 
http://upload.wikimedia.orglwikipedia/commonslthu 
mb/5/50/AmericanFolk_Art_Museum.JPG 
(13 Februari 2011, 20:38:22) 

Dikategorikan dalam aliran suprematism karena merupakan 

pengembangan dari bentukan yang sederhana tanpa alasan yang jelas. 

Penggunaan material bangunan menunjukan seperti sebuah bongkahan 

batu tetapi dengan bentukan yang tidak mungkin terjadi dengan 

menggunakan bahan batu, wama yang seragam, struktur tidak 

diperlihatkan dari luar tapi menggambarkan kecanggihan struktur itu 

sendiri yaitu dengan dinding yang dirancang miring. 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Pada Proyek 

• Menggunakan bentukan geometris dengan permainan tonjolan bidang 

dan struktur yang miring. 

• Tidak menonjolkan omamen namun lebih menonjolkan aspek tektonika 

atau keindahan struktur. 

• Menggunakan struktur yang diekspos di beberapa bagian untuk 

menonjolkan keindahan struktur dan menunjukkan kemajuan teknologi 

yang inovatif dan masuk aka!. 

• Menggunakan wama-wama yang tidak terlalu mencolok di bagian 

fasad luar bangunan. Keharmonisan dan keseragaman fasad 

bangunan lebih diutamakan daripada penggunaan bahan. 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

"Penerapan Sistem Penanggulangan dan Evakuasi Terhadap Bahaya 

Kebakaran Pada Convention Hotel Bertingkat Tinggi " 

"No building can be 100% safe, and some degree of risk must be accepted" 

(RP.Pariour) 

Sejak dahulu, sudah banyak sekali kasus kematian dan kerusakan 

bangunan dimana salah satu penyebab utamanya yaitu oleh terjadinya 

kebakaran. Oleh karena itu, sebagai prioritas utama penyelamatan yaitu 

penyelamatan pengguna bangunan. Setidaknya, apabila terjadi kebakaran maka 

api harus dapat ditahan penyebarannya ke seluruh bangunan sampai semua 

pengguna keluar dengan selamat atau petugas pemadam kebakaran datang 

dan memadamkannya. 

5.2.1 Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

Tiga faktor penyebab kebakaran yaitu adanya komponen oksigen, 

panas, dan bahan bakar (contoh : kertas.plastik.kayu) yang bertemu 

melebur menjadi satu. Namun apabila ketiga faldor ini dapat dikurangi 

sampai pada fifik tertentu maka tifik api dapat dicegah. ketiga faktor ini 

tentunya masing-masing dapat diredam dengan menggunakan bahan 

lain, misalnya seperti air yang dapat menyerap panas dan foam/C02 yang 

dapat mengurangi persediaan oksigen. Tanpa adanya kelengkapan dari 

ketiga faktor penyebab kebakaran tersebut maka api tidak akan timbul. 
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.. 

3 mekanisme penyebaran api : 

Konduksi 

Terjadi apabila panas dipindahkan langsung melalui suatu struktur 

dan sumber api terdekat. Contoh : pengurangan kekuatan tulangan 

baja pada kolom beton bertulang jika suhu di atas 400°C . 

• Konveksi 

Terjadi melalui gas panas yang timbul saat kebakaran. Gas panas 

tersebut dapat naik melalui lubang tangga atau shaft dan 

membakar lantai di atasnya. 

• Radiasi 

Terjadi karena penjalaran api menurut gans lurus dari bahan yang 

terbakar ke bahan terdekat yang mudah terbakar. Contohnya kaca 

merupakan tempat penjalaran radiasi . 

4 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bahaya api : 

o Pengguna bangunan (manusia) 

o Isibangunan(harta} 

o Struktur bangunan 

o Bangunan yang letaknya bersebelahan 

Namun dari semua itu, bahaya utama bagi pengguna bangunan 

yang sedang terjadi kebakaran yaitu faktor gas beracun yang terkandung 

dalam asap yang dihasilkan pada proses kebakaran. Namun sebelum itu 

terjadi, asap terlebih dahulu akan membuat pandangan pengguna 

bangunan menjadi terbatas sehingga para pengguna bangunan akan 
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mengalami kepanikan dan akan berlarian berdesak-desakan di dalam 

bangunan bilamana para pengguna bangunan tersebut tidak mengetahui 

dimana jalur evakuasi darurat pada bangunan. 

Hal terpenting lainnya selain jalur evakuasi kebakaran yaitu 

penyediaan air untuk proses pemadaman kebakaran. Pad a keadaan 

darurat maka persediaan air untuk hydrant dapat diperoleh dari tanki air 

bersih atau dapat juga diperoleh dari air kolam renang. Apabila 

menggunakan tanki air bersih maka untuk bangunan >25 lantai perlu 

disediakan tanki air di atas atap dimana untuk persediaan 25.000 liter air 

digunakan untuk 2 hydrant dengan waktu semprot 20 men it tiap 

hydrantnya. 

Persyaratan bangunan besar dalam usaha penanggulangan 

bahaya kebakaran, antara lain: 

• Memiliki beberapa ruang kompartemen I evakuasi sementara dan 

tangga darurat 

• Struktur dan dinding bangunan memiliki ketahanan api yang cukup 

lama sampai semua pengguna bangunan keluar dengan selamat 

• Ketika terjadi kebakaran, semua bukaan harus tertutup untuk 

mencegah penyebaran api 

• Bangunan dengan tinggi <25m dapat diatasi dengan pemadaman dari 

luar, sedangkan bangunan dengan tinggi >25m harus diatasi dari area 

dalam karena pemadam kebakaran tidak dapat menjangkaunya 

sehingga bangunan juga perlu dilengkapi sprinkler dan emergency lift 

untuk akses pemadam kebakaran masuk ke dalam area bangunan. 
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Ada 2 cara penanggulangan bahaya api : 

" Cara aktif 7 menggunakan peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran 

• Cara pasif 7 melalui desain bangunan (tangga darurat, ruang evakuasi, 

pemilihan material, dsb.) 

CARAAKTIF 

1. Detector 

Sistem ini berupa detector sebagai pencegahan awal terjadinya kebakaran. 

Persyaratan pemasangan detector: 

• Dipasang pada posisi 15 - 100 mm di bawah permukaan lang it-lang it 

• Pada satu kelompok sistem ini tidak boleh dipasang lebih dari 40 buah 

• Untuk setiap luas lantai 46m2 dengan tinggi langit-Iangit 3m 

• Jarak antar detector tidak lebih dari 7 meter untuk ruang aktif dan tidak 

lebih dari 10 meter untuk ruang sirkulasi 

• Jarak detektor dengan dinding minimum 30cm 

• Pada ketinggian berbeda, dipasang satu buah detektor untuk setiap 92 m2 

luas lantai 

• Di puncak lekukan atap ruangan tersembunyi, dipasang sebuah detektor 

untuk setiap jarak memanjang 9 meter 

Detector yang ada antara lain : 

• Detektor Manual 

Alat ini disebut juga pull station dan merupakan alat pasif berupa kotak tertutup 

yang berisi handle dim ana dibutuhkan manusia untuk mengoperasionalkannya. 
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Gambar 103 : Manual Detector 
Sumber : http://basys-bankcom/en/alann/irnage/hand_sm.jpg(07 Februari 2011, 15:56:05) 

• Detektor Panas I Heat Detector 

Panas merupakan salah satu faktor dalam kebakaran. Heat detector atau 

detektor panas digunakan untuk mendeteksi keberadaan panas dengan suhu 

yang tinggi dimana suhu tersebut dapat menimbulkan kebakaran sewaktu-

waktu. 

Gambar 104 : Heat Detector 
Sumber : http://\:vww.powerbattery.comlimglcatlHeatDetec.jpg (07 Februari 2011, 15:41 :31) 

• Detektor Asap I Smoke Detector 

Asap merupakan tahap selanjutnya dari pembakaran ,sebelum nyala api 

terlihat . Asap yang dapat dilihat ini di deteksi dengan detektor fotoelektrik. 

Detektor asap ini ideal untuk ditempatkan di ruang-ruang yang menggunakan 

bahan, . alat, penyimpanan barang yang dicurigai akan menimbulkan banyak 

asap bila terbakar. 

Persyaratan : 

• Untuk setiap luas lantai 92m2 

• Jarak antar detektor maks.12 meter di dalam ruang aktif dan 18 meter 

untuk ruang sirkulasi 
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• Jarak detektor dengan dinding minimum 6 meter untuk ruang aktif dan 12 

meter untuk ruang sirkulasi 

• Setiap kelompok sistem dibatasi maksimum 20 buah detektor untuk 

melindungi ruangan seluas 2000m2
. 

Gambar 105 : Smoke Detector 
Sumber: http://www.clearfed.comlservicesfservicesJ)ageslSmoke%252520 

Detector.jpg (07 Februari 2011,15:40:58) 

• Detektor Api I Flame Detector 

Merupakan detektor khusus dimana pada kasus kebakaran bahan-bahan 

tertentu seperti bensin atau bahan bakar lainnya, nyala api terlihat dahulu 

sebelum asap, bahkan seringkali asap terjadi sangat sedikrt. Untuk mencegah 

alarm palsu, produk flame detector dewasa ini menggunakan kombinasi antara 

pendeteksian gelombang infra red maupun ultra violet. ini dinamakan UVnR 

Flame Detector. 

Persyaratan : 

• Setiap kelompok dibatasi maksimum 20 buah detektor 

• Detektor yang dipasang di ruang luar harus terbuat dari bahan yang tahan 

karat, tahan pengaruh angin dan getaran. 

• Untuk daerah yang sering mengalami sambaran petir, harus dilindungi 

sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan tanda bahaya palsu 

Gambar 106 : Flame Detector 
Sumber : http://WW\v.convoytech.comlenlproductslfJame-detectors.htm 

(07 Februari 2011,15:42:56) 
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• Detektor Ion 

Pada awalnya bila suatu benda terbakar ia mengeluarkan ion-ion, kemudian 

tenihat asap dan baru terlihat nyala api. Karena yang di deteksi adalah ion 

maka alat ini sangat sensitif, dan kepekaan ini menuntul pemeliharaan yang 

rutin , sebab bila terkontaminasi alat ini dapat mengirim sinyal palsu. 

Gambar 107 : Ion Detector 
Sumber : http://2.bp.biogspotcoml_bRzEchd8plYrrCEWOL3aLII 

AAAAAAAAAB4/R-pzs1 mY1 UMls1600lion_Sffioke _detectcam_down.jpg 
(07 Februari 2011,15:43:28) 

2. Sprinkler 

T enetak di plafond setiap 3-6m. Sprinkler terdiri dari beberapa pipa 

horisontal yang diletakkan pada plafond yang dilindungi. Pipa tersebut dilengkapi 

dengan ouUet-ouUet dan kepala-kepala sprinkler yang dibuat sedemikian rupa 

sehingga pada suhu 57-71 derajat celcius akanmengakibatkan kepala sprinkler 

membuka secara otomatis dan mengeluarkan air yang disemprotkan ke sekitar 

ruangan yang terjadi kebakaran. Umumnya radius penyemprotan 3,5m. 

Gambar 108 : Sprinkler 
Sumber : http://www.brownstoner.comlforumlprofileJlOst-1mages/ sprinkler_tests _2.jpg 

(07 Februari 2011,16:16:30) 

3. Hydrant 

Terdiri dari 2 jenis : 

.,/ Hydrant box I House Reel 
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Menggunakan air sebagai bahan pemadam api. Pipa penyiraman ditempatkan 

daJam kotak kaca yang ditanam di dalam dinding bangunan berjarak jangkau 

antara 15-30m. Jarak antar kotak hydrant yaitu 3S meter karena panjang 

selang 30 meter ditambah jarak semprotan air Sm. Kotak hydrant ini harus 

diletakkan di tempat yang mudah terjangkau dan relatif aman, pada umumnya 

diletakkan di dekat pintu darurat 
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Gambar 109 : Perfetakan Hydrant 
Sumber: Juwana, Jimmy.s, (2005), Panduan Sistem Bangunan Tinggi, Erfangga, Jakarta 

./ Hydrant HalamanlPoie Hydrant ~ tiap 100m (outdoor) 

Dipasang di luar bangunan yang dihubungkan dengan pipa-pipa pemadam 

kebakaran kota. 

Gambar 110 : Hydrant 
Sumber : http://wb5.itrademarkelcomlpfimageJ31/158231_dsc01004.jpg 

(07 Februari 2011, 16:18:11) 

Maksimum 60 nooltar Ma!Isi:Imlm 20 meier 

~~--T 1i-------

Daerah 

Gambar 111 : Perletakan Hydrant 
Sumber: Juwana, Jimmy.S, (2005), Panduan Sistem Bangunan Tinggi, Erlangga, Jakarta 
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4. Sistem Alarm I Tanda Bahaya 

Sebagai alat pemberi tanda apabila terjadi kebakaran. bangunan dilengkapi 

dengan sistem alarm yang panel induknya berada dalam ruang pengendali 

kebakaran, sedangkan sub-panelnya dapat dipasang di setiap lantai berdekatan 

dengan kotak hydrant. Pengoperasian alarm ini dapat dilakukan secara manual 

dengan memecahkan kaca tombol sakelar tanda kebakaran atau bekerja secara 

otomatis, dimana alarm dihubungkan langsung dengan sistem detektor atau 

sistem sprinkler. 

Gambar 112 : Sistem Detektor dan Alarm Kebakaran 
Sumber : Juwana, Jimmy.S, (2005), Panduan Sistem Bangunan Tinggi, Ertangga, Jakarta 

5. APAR 

Merupakan sebuah tabung yang berisi serbuk kimia.gas karbon, busa yang 

dapat memadamkan api. 8ekerjanya alat ini secara menual tidak dihubungkan 

dengan unit-unit lain dan pemasangannya di tempat strategis pada dinding 

bangunan (mudah dicapai ketika terjadi kebakaran). Yang sering digunakan yaitu 

foam fire extingusher yaitu pemadam api menggunakan busa, bahannya lembut 

dan tidak merusak benda-benda. Untuk bangunan tinggi. jarak maksimum tiap 

APAR yaitu 20m dengan luas jangkauan 100m2
. 
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Tabe124: Klasifikasi APAR 
Sumber : Juwana, Jimmy.S, (2005). Panduan Sistem Bangunan Tinggi, Erlangga, 
Jakarta 

.Golongan . . < Bahan Pemfidam ,." .. ,: Memadamkan ' ," Tanda Pengenal ; 
. .. , .. , " .. 

A 

B 

C 

D 

Air bertekanan 

Zat kimia larut 

Asamsoda 

Busa,dll 

C(h 

Zat kimia kering dengan 

natrium dan kalium 

karbonat, 

bromiumtifluoromethan 

Bahan padat 

Bukan logam 

Kayu, plastik, 

Kertas,dll 

Bahan cair 

Bensin 

Minyak 

Tanah 

karbon tetra 
Elpiji 

k1orida" 
Solar, dll 

khlorobromethan 

Zat yang tidak menghantar 

Huruf A pada 

dasar berbentuk 

segitiga wama 

hijau 

Huruf B pada 

dasar berbentuk 

segiempat wama 

merah 

lintrik, CO2, Zat kimia kering 
Peralatan 

dengan natrium dan kalium 
listrik Huruf C pada 

bertegangan. dasar berbentuk 
karbonat, 

bromiumtifluoromethan 
transformator. lingkaran 

karbon tetra 
instalasi listrik. dll biru 

klorida. 

khlorobromethan 

Bubuk kering, senyawa 

mengandung garam dapur. 

grafit. grafit fosfor 

Bahan logam, 

magnesium, 

lithium, senyawa 

natrium-kalium, dll 

Gambar 113 : Fire Extinguisher 
Sumber : http://upload.lukecarbis.comlupJoadedlFtreExtinguisher.jpg 

(07 Februari 2011, 16:15:50) 

wama 
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CARAPASIF 

1. Tangga Darurat 

Persyaratan tangga darurat : 

o Konstruksi kedap asap dan tahan api serta dilengkapi blower 

o Letak tangga tiap lantai sarna 

o Pencapaian mudah dan jelas 

o Memiliki pintu yang membuka ke arah dalam tangga kecuali pintu di lantai 

dasar dan dapat menutup sendiri dengan ketahanan 2 jam terhadap api. 

o Memiliki dinding dengan ketahanan terhadap api sekurang-kurangnya 2 jam_ 

o Lebar tangga kebakaran dan koridor minimum 120cm dilengkapi handrailing 

o Jika bangunan memiliki basemen, maka tangga turun dari lantai 1 dan tangga 

naik dari basemen harus disekat agar orang yang ingin ke lantai dasar tidak 

tersesat 
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Gambar 114 : Tangga Darurat 
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Sumber : Juwana, Jimmy_S. (2005), Panduan Sistem Bangunan Tinggi, Erlangga, Jakarta 
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Macam-macam sistem tekanan udara yang dapat diberikan pada area tangga : 

• Tekanan udara dari luar bangunan 

• T ekanan udara dari ruang tangga dengan saluran tahan api 

• Tekanan udara dari dalam bangunan dengan saluran terpisah 

Gambar 115 : Sistem Tekanan Udara pada Area Tangga Darurat 
Sumber : Juwana, Jimmy.S, (2005), Panduan Sistem Bangunan Tlnggi, Erlangga, Jakarta 

Pada umumnya tangga darurat terletak di dalam sebuah core khusus 

dimana terpisah dari struktur utama bangunan. 

Macam-Macam Tangga Kedap Asap 

• Tangga Kedap Asap dengan Ventilasi Alamiah 

• Tangga Kedap Asap dengan Ventilasi Alamiah dan Balkon 

• Tangga Kedap Asap dengan Ventilasi Mekanis 
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Gambar 116 : Macam-macam pola penataan tangga darura! 
Sumber : Juwana, Jimmy_S, (2005), Panduan Sistem Bangunan 17nggi, Erlangga, Jakarta 

2. Emergency Exit Door dan JalanlKoridor Keluar 

Persyaratan pintu darurat : 

./ Tahan api sekurang-kurangnya 2 jam 

./ Pintu dilengkapi minimal 3 engsel 

./ Pintu dilengkapi alat penutup pintu otomatis (door closer) 
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./ Pintu dilengkapi tuas pembuka pintu yang berada di luar ruang tangga 

(kecuali tangga di bagian lantai dasar atau tangga di lantai evakuasi, berada 

di dalam ruang tangga), dan sebaiknya menggunakan tuas pintu yang 

memudahkan untuk dibuka saat panik/panic bar (tuas yang tinggaJ didorong) . 

./ Pintu dilengkapi tanda peringatan "'TANGGA DARURAT-TUTUP KEMBAU" 

.,/ Pintu dapat dilengkapi dengan kaca tahan api dengan luas maksimal 1 m2 dan 

diletakkan di setengah bagian atas daun pintu . 

.,/ Pintu dicat wama merah 

.,/ Jarak antar pintu maksimum 30 meter untuk bangunan tanpa sprinkler dan 

maksimum 45 meter untuk bangunan yang menggunakan sprinkler. 

.,/ Lebar pintu keluar minimum 80cm 

Koridor atau jalan keluar harus dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan arah 

dan lokasi pintu keluar. T anda EXIT atau KELUAR dengan anak panah 

menunjukkan arah pintu keluar (emergency exit door) atau tangga darurat dan 

harus ditempatkan pada setiap lokasi dimana pintu keluar terdekat tidak dapat 

langsung terlihat.Tanda EXIT harus dapat dilihat dengan jelas, diberi lampu 

merah menyala pada kondisi darurat, dengan kuat cahaya tidak kurang dari 50 lux 

dan luas tanda minimum 155m2 dengan ketinggian huruf tidak kurang dari 15cm 

dan tebal huruf min.2cm. 
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Gambar 117 : Komponen Pintu Darurat 
Sumber: Juwana, Jimmy.S. (2005). Panduan Sislem Bangunan Tlnggi, Erlangga, Jakarta 
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Gambar 118 : Lokasi Tanda EXIT 
Sumber: Juwana" Jimmy.S, (2005), Panduan Sistem Bangunan Tinggi, Erlangga, Jakarta 

3. Ruang Kompartemen 

Pada bangunan tinggi, dimana mengevakuasi semua orang dalam gedung 

dengan cepat adalah hal yang sulit, kompartemen ini menyediakan penampungan 

sementara bagi pengguna bangunan untuk menunggu sampai api padam atau 

jalur menuju pintu keluar sudah aman. 

Ruang 
Pe.'l3II'IPungan 
Ssmentara

iKompartemen 

Koooor 

Gambar 11 9 : Perletakan Ruang Kompartemen 
Sumber : Juwana, Jimmy.S, (2005), Panduan Sistem Bangunan Tinggi, Erlangga, Jakarta 
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4. Emergency Uft I Lift Kebakaran 

Diperlukan untuk akses pemadam kebakaran masuk ke dalam bangunan 

ketika terjadi kebakaran. T erdapat di area dekat tangga darurat. 
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Gambar 120 : Perletakan Uft Kebakaran 

I 

Sumber: Juwana, Jimmy.S, (2005), Panduan Sistem Bangunan Tinggl: Erlangga, Jakarta 

5. Zona I Lantai Evakuasi 

Ini merupakan sistem evakuasi darurat dimana terdapat satu atau beberapa 

lantai pada bangunan bertingkat (umumnya bangunan bertingkat tinggi) yang 

sengaja dirancang untuk tahan terhadap api setidaknya sampai pemadam 

kebakaran datang dan mengevakuasi semua pengguna bangunan yang berada 

pada zona tersebut. lantai ini didesain sehingga bahaya asap dan api tidak dapat 

masuk ke dalam lantai ini. Misalnya saja pada bangunan bertingkat 40 lantai, 

maka dimungkinkan terdapat 4 lantai yang menjadi zona evakuasi yaitu lantai 1, 

lantai 10, lantai 20. dan lantai 3~. Sehingga ketika terjadi bahaya kebakaran maka 

pengguna bangunan tidak perlu ber1arian dan berdesak-desakan untuk mencapai 

lantai 1 dari lantai dimana ia berada (misalnya saja lantai 28). Cukup mencapai 

lantai zona evakuasi saja (misalnya zona aman lantai 3~). 
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6. Lubang Darurat 

Merupakan lubang yang sengaja dibuat sebagai salah satu alternatif sarana 

evakuasi ketika terjadi kebakaran. lubang ini terhubung dengan pipa saluran 

yang menuju area evakuasi atau dapat juga langsung menuju area luar 

bangunan. Pipa saluran harus terbuat dan bahan yang tahan api dan ukurannya 

harus sesuai dengan ukuran manusia dewasa pada umumnya. Kelebihan dari 

sistem ini yaitu ketika kebakaran terjadi maka para pengguna bangunan dapat 

langsung meluncur melalui lubang ini menuju area evakuasi tanpa harus 

bersusah payah menaiki atau menuruni tangga darurat Selain itu, lubang darurat 

ini lebih efektif bagi para penyandang cacat terutama yang mengalami kesusahan 

dalam berjalan. Namun kelemahan dari sistem ini yaitu apabila dalam keadaan 

panik maka para pengguna akan berdesak-desakan dan akan saling bertindihan 

ketika mencapai area evakuasi. 

7. Pemilihan Bahan Bangunan 

Konsep konstruksi tahan api sangat penting dalam mengantisipasi 

runtuhnya bangunan ketika terjadi kebakaran dan ini berhubungan dengan 

kemampuan kolom. dinding, lantai, dan atap dalam menahan api. Tentu saja ini 

juga berhubungan dengan pemilihan material bangunan. Contohnya dengan 

penggunaan baja, meskipun baja tidak dapat terbakar, tetapi baja dapat meleleh 

jika terkena panas yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu pada penggunaan baja, 

perJu dilindungi agar panas yang dihasilkan api dapat dihambar penjalaran 

panasnya terutama pada kolom. antara lain dengan cara : 

• Dicor beton 

• Ditutupi dengan panel vermiculite 
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• Disemprot dengan lapisan vermiculite 

• Dicat dengan lapisan tahan api 

Tabel 24 : Sifat Material 
Sumber : Resume Pribadi 

Material 

Baja 

Beton 

Kayu 

Kaca 

GRC (Glassfibre 

Reinforced Cement) 

Keramik 

Aluminium compos it 

Karpet 

Dan sebagainya 

8. Helipad 

Sifat 

Tidak tahan panas pada suhu tinggi 

Relatif Tahan api 

Tidak tahan api 

Relatif Tahan api 

Relatif Tahan api 

Relatif Tahan api 

Relatif lebih tahan api dan panas 

Tidak tahan api 

.. .... --

Unit ini berupa suatu landasan helikopter untuk mengangkut orang atau korban 

kebakaran pada bangunan terse but Landasan ini juga dapat berfungsi sebagai 

tempat berkumpul atau menyelamatkan diri akibat terjebak kobaran api, sambil 

menunggu pertolongan. 

Persyaratan pengadaan helipad : 

• T er1etak pada bag ian atas dan ter1uar bangunan. seperti penthouse, top 

floor, atau keduanya dan harus memungkinkan untuk dapat dijadikan 

tempat pendaratan helikopter. 

• Terdapat tangga yang menuju helipad 

• Terdapat peralatan pembantu untuk penghuni di bawahnya. 
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9. Smoke and Heat Venting 

Ventilasi yang digunakan untuk mengurangi asap kebakaran dan asap bangunan 

serta menambah aksesbilitas bagi pemadam kebakaran agar dapat mendekat 

dan langsung bertindak ke sumbemya. 

10. Tangga dan Jaring 

Peralatan ini berupa suatu alat berbentuk jaring yang diletakkan pada suatu 

ruangan yang aman dan terisolir dari kebakaran. Bila terjadi kebakaran, pemakai 

bangunan menyelamatkan diri dengan cara menuruni tangga yang terbentuk dari 

jaring-jaring tersebut untuk turun menuju daerah penyelamatan atau ke daerah 

yang aman dari bahaya kebakaran. Penggunaan alat ini biasanya pada bangunan 

bertingkat tidak banyak karena diperlukan kemampuan dan kekuatan manusia. 

Water Supplies 

Selain perencanaan alat pemadam kebakaran, hal yang perlu diperhatikan 

lainnya yaitu mengenai penyediaan air untuk memadamkan kebakaran. Untuk 

bangunan dengan ketinggian lebih dari 25 meter, dibutuhkan tangki air di bagian 

- atap-CJan-juga_po~ang_berteka_nan besar untuk kebutuhan suplai air pada 

hydrant. Selain itu, dapat juga disediakan tangki air di setiap ketinggian lantai 

tertentu, misalnya untuk 40 lantai dapat disediakan tanki air tiap 10 lantainya. 

Sumber air untuk memadamkan api umumnya dapat diperoleh dari : 

• Tangki air bersih di bag ian bawah (ground tank) 

• Tangki air bersih di bagian atap (rooftank) 

• Hydrant kota (bila ada) 

• Kolam renang (dalam keadaan darurat) 
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Gambar 121 : Diagram Penyaluran Air 

Air Buangan 

Sumber : Juwana, Jimmy.S, (2005), Panduan Sistem Bangunan Tinggi, Erlangga, Jakarta 
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5.2.2 Studi Preseden 

• Java Paragon Hotel and Residences Surabaya 

" 
Jii.~Wl.fs.:-m 
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<' 

Gambar 122 : Eksterior dan lokasi Hotel Java Paragon 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Java Paragon yang merupakan sebuah hotel bintang 4 yang 

tertetak di JI. Mayjend Sungkono, Surabaya_ Sebagai langkah awal 

dalam proses evakuasi ketika terjadi sebuah bahaya kebakaran, maka 

bangunan ini menyediakan tangga darurat Selain itu, di semua 

ruangan guestroom terdapat denah I layout bangunan yang 

menunjukkan dimana saja area tangga darurat dan evakuasi serta 

pencapaiannya ketika terjadi kebakaran. Hal ini tentunya membantu 

para pengguna bangunan sehingga apabila terjadi kebakaran, mereka 

tidak tersesat ketika mencari jalur evakuasi. 

Kemudian sebagai langkah awal dari proses pencegahan dan 

pemadaman kebakaran, maka di setiap ruang baik area privat seperti 

guestroom ataupun area publik seperti restaurant. disediakan sprinkler 

yang juga dilengkapi dengan smoke detector. Oi setiap ujung koridor 

guestroom yang berdekatan dengan lift pengunjung pun disediakan 

hydrant box. 
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• Oslo Opera House, Norway 

Gambar 123 : Oslo Opera House 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Bangunan opera house di Oslo ini merupakan bangunan publik 

yang dapat menampung >1500 orang pengunjung. Pada umumnya, 

untuk bangunan teater seperti ini, ketika terjadi suatu kebakaran maka 

tentunya tidak akan mudah mengevakuasi sekian banyak manusia di 

dalamnya. 

Jika dilihat dari desain bangunan ini, dapat dilihat bahwa 

terdapat ramp yang cukup besar dari tapak yang langsung terhubung 

dengan lantai atas bangunan ini. Ramp ini dirancang untuk 

mempermudah pencapaian para pengguna bangunan dalam menuju 

lantai teratas bangunan ini. Namun, hal ini secara tidak langsung justru 

dapat menjadi jalur evakuasi yang cepat ketika terjadi kebakaran bagi 

para pengguna yang berada di lantai atas. Hanya saja ramp ini agak 

sedikit berbahaya bagi mereka yang lemah penglihatannya karena 

pada ramp ini tidak disediakan pembatas, mereka dapat saja terjatuh 

dari ketinggian. Pemilihan material pun perlu diperhatikan untuk 

penggunaan ramp, apabila material yang dipilih licin maka pengguna 

dapat tergelincir. 
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5.2.3 Kemungkinan Penerapan Pada Proyek 

Untuk Area Hotel 

• Penggunaaan tangga darurat sebagai akses evakuasi pengguna 

bangunan 

• Penyediaan lantailzona evakuasi. 

• Penyediaan beberapa ruang kompartemen sebagai ruang evakuasi 

sementara bagi para pengguna bangunan khususnya para 

penyandang cacat. 

• Penyediaan peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran seperti 

sprinkler. fire detector, penYedot asap, hydrant, lift kebakaran dan 

APAR serta persediaan air untuk pemadam kebakaran. 

• Pemberian layout jalur evakuasi darurat di setiap ruang publik. 

• PenYediaan helipad di bagian teratas bangunan sebagai evakuasi 

darurat bagi pengguna bangunan yang berada di daerah teratas 

bangunan. 

• Pemilihan bahan bangunan yang memiliki ketahanan terhadap api 

±2jam. 

Untuk Area Convention 

• Penyediaan peralalan pencegahan dan pemadam kebakaran seperti 

sprinkler, fire detector, penyedot asap, hydrant, lift kebakaran dan 

APAR serta persediaan air untuk pemadam kebakaran. 

• Pemberian layout jalur evakuasi darurat di setiap ruang convention. 
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• Menggunakan ramp sebagai pengganti tangga darurat namun dengan 

pemberian handrailing atau pembatas. 

• Pemilihan bahan bangunan yang memiliki ketahanan terhadap api 

±2jam. 

• Mengganti jalur evakuasi yang biasanya menggunakan tangga darurat 

menjadi menggunakan eskalalor yang memang sudah disediakan di 

dalam area convention sebagai transportasi vertikal area convention. 
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