
BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

7.1 Landasan Perencanaan Tata Ruang 
 Tata ruang bagi kompleks fasilitas persiapan pernikahan  ini, khususnya 
lain ditata dengan bentuk linear, agar seluruh ruang display dan penunjang 
lainnya dapat dinikmati pengunjung dan tidak menimbulkan kebingungan di 
dalam sirkulasi. 

Gambar 7.1 Organisasi Linear 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, 1996, hal 195) 

Pada bagian pengelola diatur berdekatan atau didalam satu area supaya 
mempermudah pekerjaan dan jarak antar ruangnya tidak jauh sehingga dapat 
menghemat waktu. 

7.2 Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 
 Penggunaan tema arsitektur kontemporer sebagai arsitektur diterapkan 
agar pengunjung atau masyarakat diluar bangunan dapat mengetahui bahwa 
bangunan tersebut adalah bangunan Kompleks fasilitas persiapan pernikahan. 
Dalam penyajian ruang display di kompleks fasilitas persiapan pernikahan ini, 
menggunakan konsep kontemporer. Penciptaan ruang display bride, groom, dll 
yang tidak monoton, dengan pemberian beberapa texture, warna, bentuk yang 
menarik, dapat menambah daya tarik pengunjung untuk melihat keseluruh sudut 
ruang pamer utama. Permainan warna dan bentuk menjadi modal menciptakan 
daya tarik bangunan. 

7.3 Landasan Perancangan Stuktur Bangunan 

 Sistem struktur merupakan kumpulan dari berbagai elemen struktur yang 

dihubungkan satu dengan yang lain secara menerus. Projek bangunan Kompleks 
fasilitas persiapan pernikahan direncanakan untuk dibangun di Jl. Gajahmada.  
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Struktur bangunan utama di atas dikelompokkan menjadi 2 bagian struktur yakni 
struktur bawah (sub structure) dan struktur atas (upper structure). Penggolongan 
tersebut diuraikan sebagai berikut: 
7.3.1 Struktur Bawah (sub structure) 
 Merupakan struktur yang tidak terlihat atau berada di bawah permukaan 
tanah. Sub struktur ini bekerja sebagai penyalur beban dari bangunan itu sendiri 
menuju ke dalam tanah secara horizontal dan secara vertikal. 
Pondasi yang akan digunakan untuk kompleks fasilitas persiapan pernikahan ini 
adalah pondasi plat beton lajur dan pondasi setempat footplat, karena kompleks 
bangunan merupakan bangunan low rise dengan tinggi bangunan tidak melebihi 
dari 2 lantai.  
a. Pondasi pelat beton lajur 
 Pondasi pelat beton lajur atau jalur digunakan bila luas penampang yang 
menggunakan pondasi pelat setempat terlalu besar. Karena itu luas penampang 
tersebut dibagi dengan cara memanjangkan lajur agar tidak terlalu melebar. 
Ukuran lebar pondasi pelat lajur sama dengan lebar bawah pondasi batu kali, 
yaitu 70 – 120 cm. Ini disebabkan fungsi pondasi pelat lajur adalah 
menggantikan pondasi batu belah bila batu belah sulit didapat, atau memang 
sudah ada rencana pengembangan bangunan ke atas. 

Gambar 7.2 Pondasi plat beton lajur 
Sumber:http://bangunandasar.blogspot.com/2015/05/jenis-jenis-pondasi-bangunan.html 

a. Pondasi setempat foot plat 
 Bahan pondasi ini terbuat dari beton bertulang, Bahan yang sama untuk 
pembuatan balok atau plat lantai. Dalam menentukan dimensi pondasi ini diperlu 
kan perhitungan konstruksi beton bertulang oleh ahli struktur. 
 Untuk membuat pondasi foot plat, perbandingan campuran beton yang 
diperlukan adalah 1 PC :2 pasir : 3 kerikil atau 1 PC : 3 pasir : 5 kerikil, sedang 
kan untuk beton yang kedap air dapat menggunakan campuran dengan 
komposisi 1 PC : 1 ½  pasir : 2 ½  kerikil. PC dalam hal ini maksudnya adalah 
Portland Cement atau semen biasa yang digunakan pada bangunan. 
 Luas bidang pelat beton sebagai telapak kaki pondasi berupa bujur 
sangkar atau persegi panjang. Telapak kaki yang berbentuk bujur sangkar 
biasanya terletak di bawah kolom bangunan bagian tengah. Sedangkan untuk 
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yang berbentuk persegi panjang biasanya ditempatkan pada bawah kolom 
pinggir bangunan atau samping supaya lebih stabil. Luas telapak kaki pondasi ini 
tergantung pada perhitungan beban bangunan yang diterima dan daya dukung 
tanah (σ tanah) pada lokasi bangunan yang diperkenankan. Apabila daya dukung 
tanahnya semakin besar, maka luas pelat kaki pondasi foot plat dapat dibuat 
lebih kecil. 

Gambar 7.3 Pondasi Footplat 
Sumber:https://www.arsitur.com/2019/02/pondasi-foot-plat-dan-karakteristiknya.html 

7.3.3 Struktur atas (upper structure) 
 Struktur atas ini merupakan struktur badan bangunan dengan bagian 
penyusunnya berupa kolom, balok, dan plat lantai dan struktur di puncak 
bangunan berupa atap bangunan. 
Stuktur yang akan digunakan adalah struktur rangka ruang. Umumnya dipakai 
pada sistem struktur rangka adalah kayu, baja, beton, termasuk beton pra cetak. 
Semua bahan tersebut harus tahan terhadap gaya tarik, tekan, puntir dan lentur. 
Saat ini bahan yang paling banyak digunakan adalah baja dan beton bertulang 
karena mampu menahan gaya-gaya tersebut dalam skala yang besar. Untuk 
bahan pengisi non-strukturnya dapat digunakan bahan yang ringan dan tidak 
mempunyai daya dukung yang benar, seperti susunan bata, dinding kayu, kaca 
dll. 
 

Gambar 7.4 Sistem Rangka 
Sumber: http://beritanew98.blogspot.com/2017/12/pengertian-struktur-rangka-

skeleton.html 
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7.3.4 Penutup Atap 
a. Dak Beton 
 Atap yang digunakan adalah jenis atap dak beton. Penggunaan atap dak 
beton ini lebih fleksible untuk mengikuti desain dan bentuk bangunan yang 
direncanakan untuk dibangun namuun, proses pengerjaannya dikategorikan 
remit dan sulit dibongkar. Atap dak beton merupakan plat beton yang menutupi 
bagian atap bangunan dengan ketebalan minimal 7 cm dengan 1 lapis tulangan 
beton yang jarak antar tulangannya adalah 2x tebal plat. 

Gambar 7.5 Atap dak beton 
Sumber: http://sekilasinfokampus.blogspot.com/2014/02/perancangan-atap-dak-beton-

yang-baik.html 

b. Alumunium Composite Panel (ACP) 

ACP adalah bahan perpaduan antara plat alumunium dan bahan 

composite. Alumunium Composite Panel (ACP) dapat digambarkan sebagai 
panel datar yang terdiri dari bahan non-alumunium berupa bahan polytthylene 

yang disatukan di antara dua lembaran alumunium. Lembarannya bersifat kaku 
dan kuat, tetapi memiliki berat yang relatif ringan. Lembaran ACP tersedia dalam 

warna metalik dan warna non logam. Untuk pemesanan khusus, permukaannya 
dapat dibuat dalam berbagai pola dengan meniru bahan-bahan material lainnya 

seperti pola kayu, keramik, dan pola lainnya. Lembaran ACP biasanya diproduksi 
dengan ukuran ketebalan 1-10 mm, dan lebar 1.200-1.600 mm.

Keunggulan dari ACP adalah mudah diaplikasikan dalam berbagai jenis 
desain bangunan dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca serta 

iklim. Adapula kekurangan yang dimiliki oleh ACP yaitu kekuatan terhadap 
tekanan angin kurang sehingga beresiko terhadap keselamatan dan dalam suhu 

tinggi bisa menggelembung yang akan mengurangi keindahan.
ACP sendiri terbagi menjadi 2 madam menurut jenis lapisan catnya:

1. Jenis Polyester (PE), biasa digunakan untuk interior.
2. Jenis PVDF (Poly Vinyl De Flouride), biasa digunakan pada eksterior.
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Gambar 7.6 Alumunium Composite Panel 
Sumber: https://www.arsitag.com/article/mengenal-alumunium-composite-panel-acp 

c. Roof Garden 
 Roof garden merupakan inovasi bahkan solusi dalam pembuatan ruang 
terbuka hijau. Penggunaan roof garden dapat menambah daya tahan atap dan 
mengurangi kebisingan. Adanya roof garden menurunkan shut udara sehingga 
ruang - ruang di dalam gedung tidak panas dan bisa digunakan untuk menjadi 
sebuah ruangan tertentu. 

Gambar 7.7 Roof garden 
Sumber: https://www.arsitag.com/article/mengenal-alumunium-composite-panel-acp 

d. Struktur Rangka Baja 
 Baja merupakan bah material yang sangat kuat. Struktur baja memiliki 
kelebihan yaitu cepat dibangunan dan fleksibel dibandingkan dengan struktur 
rangka beton, dapat disatukan dengan material lainnya, serta dapat disambung. 
Struktur baja juga dapat dirangkai terlebih dahulu di pabrik. Namun, struktur baja 
juga memiliki beberapa kekurangan seperti tidak tahan panas dan bermasalah 
dengan korosi. 

7.5 Konsep Pelingkup 
7.5.1 Penutup Lantai  
Baja adalah material bangunan yang sangat kuat. Beberapa macam penutup 
lantai yang digunakan pada perencanaan bangunan Kompleks Fasilitas 
Persiapan Pernikahan ini adalah sebagai berikut : 
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a. Keramik  
 Keramik terbuat dari tanah liat ataupun marmer yang berfungsi sebagai 
pelapis lantai atau dinding. Penggunaan keramik ini akan diterapkan disebagian 
besar ruangan pada bangunan, seperti ruang kantor pengelola, kamar mandi, 
dan sebagainya. Lantai keramik memiliki banyak motif yang menarik dengan 
berbagai ukuran. Selain itu, lantai ini juga tahan terhadap api dan 
pemeliharaannya pun mudah. Dibalik kelebihan yang dimiliki,  karena 
pemasangan kermaik menggunakan nat, sehingga menyebabkan keramik bisa 
retak apabila terjadi perubahan suhu.  

Gambar 7.8 Lantai Keramik 
Sumber: http://arafuru.com/sipil/panduan-dasar-cara-mengganti-keramik-lantai.html 

b. Parquet 
 Parquet terbuat dari lapisan kayu lembaran. Penggunaan parquet ini 
direncanakan pada area – area tertentu seperti di ruang display, akses masuk ke 
toilet, dan lobby. Parquet sendiri dapat menimbulkan efek hangat dalam ruangan 
dan membuat tampilan lantai menjadi lebih menarik namun, lantai ini 
membutuhkan perawatan yang khusus serta harganya terbilang cukup mahal 
dibanding lantai lainnya. 

 

Gambar 7.9 Lantai Parquet 
Sumber: https://www.tokopedia.com/indosemerugroup/lantai-kayu-flooring-parket-

parquet-vinyl-di-malang-surabaya-bali 

c. Karpet 
 Lapisan karpet ini merupakan penutup lantai dengan bahan kain berbulu 
ataupun dengan kain wool yang sancta bermanfaat untuk meredamkan suara 
pada ruangan. Karpet ini digunakan pada ruang – ruang yang mengeluarkan 
kebisingan, seperti ruang hall serbaguna, musholla dan sebagainya. Mudah 
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dipotong sesuai dengan ukuran ruangan dan tahan terhadap perubahan suhu 
menjadi salah satu keunggulan penggunaan karpet untuk penutup lantai. 
Harganya yang mahal dan mudah kotor apabila terkena zar cair sehingga 
menimbulkan noda menjadi kelemahan penggunaan karpet.

Gambar 7.10 Lantai Karpet 
Sumber: https://jualkarpetlantai.com/karpet/karpet-lantai-tile-3/ 

7.5.2 Dinding 
a. Bata Ringan  
 Merupakan dinding yang berfungsi untuk mengisi dinding antar kolom. 
Setiap 1 m² butuh sekitar 8 bata ringan. Untuk ruang – ruang private 
menggunakan pembatas ruang dengan dinding bata ringan. Harga bata ringan 
dinilai lebih ekonomis dengan durabilitas penggunaan yang tinggi namun 
membutuhkan waktu yang lama untuk pemasangan dan mudah mengalami 
keretakkan. 
 

Gambar 7.11 Bata Ringan 
Sumber: https://solusikonstruksi.com/products/harga-bata-ringan-hebel/ 

b. Tempered Glass 
 Tempered glass adalah jenis kaca dengan permukaan paling kuat, tidak 
mudah pecah dan tahan terhadap perubahan suhu. Tempered glass merupakan 
jenis kaca yang sangat resisten atau tahan terhadap tekanan, panas, hingga 
perubahan cuaca sehingga material ini jauh lebih kuat dan. tahan terhadap 
berbagai goncangan dibandingkan dengan material kaca biasa. Penggunaan 
tempered glass akan digunakan pada bagian fasad bangunan. 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Gambar 7.12 Tempered Glass 
Sumber: http://id.hopson-glassfurniture.com/curtain-wall/laminated-glass-curtain-wall/

6-38mm-pvb-laminated-tempered-glass-curtain-walls.html 
c. Partisi 
 Merupakan dinding penyekat antar ruang. Bahan dinding partisi bisa 
berupa kalsiboard, gypsumboard, grc, kaca dll. Pemasangan dan pembongkaran 
untuk partisi tergolong cepat dan hemat biaya tetapi tidak kedap suara karena 
bahan yang digunakan cenderung tipis. 

Gambar 7.13 Partisi 
Sumber: https://indonesian.alibaba.com/product-detail/interior-removable-office-partition-

walls-design-60086120433.html 

c. Cladding Wall 
 Digunakan sebagai bahan eksterior bangunan sebagai pengisi antar 
kolom. Cladding wall dipilih karena akan membuat bangunan menjadi lebih 
menarik dan pemasangannya terbilang mudah tetapi banyak biaya yang akan 
dibutuhkan untuk penggunaan cladding wall. Untuk pemasangan cladding wall 
menggunakan rangka hollow atau aluminum. Bahan yang digunakan adalah 
ACP, Metal Cutting, GRC, Kaca.

Gambar 7.14 Cladding wall 
Sumber: https://www.wfm.co.in/post/wall-cladding-types/ 

�71

https://www.wfm.co.in/post/wall-cladding-types/


7.5.3 Kusen 
a. Kusen UPVC  
 Kusen UPVC terbuat dari material Polivinil Chloride yang merupakan 
material turunan dari plastik. Polivinil Chloride telah mengalami proses tertentu 
sehingga memilki sifat lentur. Bahan ini mampu meredam kebisingan suara dan 
lebih awet selain itu juga perawatannya mudah. 
 

Gambar 7.15 Kusen UPVC 
Sumber: https://www.upvcmurah.com/distributor-pintu-upvc-di-jakarta-termurah-jakarta-

upvc-murah-kualitas-terbaik/  

b. Kusen Aluminium 
 Penggunaan kusen aluminium ini yaitu pada area – area yang lumbar dan 
basah, seperti pada kamar mandi. Kelebihan yang dimilili oleh kusen aluminium 
ini adalah tahan terhadap air, rayap dan cuaca, beban material yang ringan, dan 
ada berbagai madam model fabrikasi serta lebih awet daripada menggunakan 
bahan kayu. 
 

Gambar 7.16 Kusen Aluminium 
Sumber: https://www.bukalapak.com/p/rumah-tangga/furniture-interior/dekorasi-rumah/

iz0ajr-jual-kusen-aluminium-alumunium-pintu-aluminium-jendela-sliding-jungkit 

7.5.4 Plafond 
a. Plafond Akustik 
 Plafond akustik atau yang biasa disebut dengan acoustic ceiling  
dipasang pada langit-langit sebuah ruangan sebagai penutup antara atap dan 
dalam ruangan dan juga sebagai fungsi desain interior. Penggunaan plafond 
akustik ini bisa meredamkan suara yang berasal dari dalam ruang dan 
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pemasangannya rapi. Plafond ini digunakan di hall serbaguna. Bahan plafond 
akustik terbuat dari sterofoam. Kekurangan dari penggunaan plafond ini adalah 
tidak tahan terhadap air. 

Gambar 7.17 Plafond Akustik 
Sumber: https://www.indotrading.com/product/plafon-akustik-armstrong-p509506.aspx 

b. Plafond PVC  
 Plafond PVC terbuat dari bahan polyvinul chloride dan bisa dibentuk 
sesuai keinginan desainer. Plafond ini tahan terhadap air, api, rayap seta kedap 
suara. Namun memiliki harga yang relatif mahal dan membutuhkan keahlian 
khusus untuk memasangnya. 

 

Gambar 7.18 Plafond PVC 
Sumber: https://www.facebook.com/pages/category/Home-Improvement/Plafond-

Pvc-2006442332700981/ 

7.6 Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 
7.6.1 Sistem Instalasi Air Bersih 
Sumber air bersih berasal dari jaringan air PDAM dengan sumber cadangan dari 
sumur artesis. Air dari jaringan PDAM dialirkan ke ground water tank yang 
diletakkan di bawah muka air tanah, kemudian dipompakan ke roof tank yang 
letaknya lebih tinggi, terdapat dua jenis roof tank yang pertama untuk 
penggunaan sehari-hari, yang kedua untuk pencegahan kebakaran. Dengan 
mengandalkan gaya gravitasi, air dari roof tank kemudian didistribusikan ke tiap 
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titik pengambilan air seperti keran wastafel, keran bak air mandi, sprinkler dan 
hidrant dengan sistem shaft. Meskipun dengan pemakaian roof tank 
membutuhkan ruang tersendiri serta beban struktur yang lebih namun 
dibandingkan dengan menggunakan pompa yang langsung dialirkan ke titik-titik 
pendistribusian air akan lebih efektif karena memiliki banyak ruang akan 
mebutuhkan tenaga atau daya dari pompa dalam jumlah besar. (Idin Raja, dkk:
2018) 

Gambar 7.19 Instalasi Air Bersih 
Sumber: https://tropicalarchitectblog.files.wordpress.com/2016/08/skema-1.jpg 

7.6.2 Sistem Instalasi Air Kotor 
Jaringan air kotor dalam bangunan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu : 
• Limbah cair, berupa air kotor yang berasal dari floor drain kamar mandi, 

wastafel, dll., 

• Limbah padat, yang berasal dari kloset kamar mandi, 
• Air hujan. 
 Pada penanganan limbah cair, air kotor yang berasal dari floor drain 
kamar mandi dan wastafel disalurkan ke bawah melalui pipa menuju bak kontrol. 
Kemudian air dialirkan menuju sumur resapan sebelum dibuang ke saluran kota. 
Pada penanganan limbah padat, kotoran yang berasal dari kloset disalurkan 
melalui pipa limbah padat yang kemudian langsung disalurkan ke dalam 
septictank. Pada septictank, limbah kemudian ditampung dan diendapkan, lalu 
air yang tersisa dialirkan ke sumur resapan. Untuk penempatan septictank 
beserta resapannya, sebaiknya diletakkan berjauhan dengan sumur artesis 
maupun ground tank dengan jarak minimal 15 meter. Hal ini dilakukan agar 
jaringan air bersih tidak tercemar limbah dari septictank. Untuk penanganan air 
hujan, digunakan talang yang disesuaikan dengan bentuk atap, yang kemudian 
dialirkan secara vertikal melalui pipa menuju ke bak kontrol. (Idin Raja, dkk:2018) 

�74

https://tropicalarchitectblog.files.wordpress.com/2016/08/skema-1.jpg


 

Gambar 7.20 Instalasi Air Kotor 
Sumber: https://tropicalarchitectblog.files.wordpress.com/2016/08/skema-2.png?w=1180 

7.6.3 Sistem Jaringan Listrik 
PLN menjadi sumber utama suplai listrik ke bangunan, namun tetap diperlukan 
genset sebagai sumber listrik saat PLN terputus atau mati. 
7.6.4 Sistem Transportasi Bangunan 
a. Tangga 
 Sistem tranportasi vertikal konvensional dengan ketinggian optrade pada 
umumnya 15-18cm, dan lebar aantrade 25-30 cm dan diberi railing dengan 
ketinggian 80-90 cm. 
b. Ramp 
 Ramp digunakan sebagai penghubung level lantai berbeda dengan 
kemiringan maksimal 7 atau dengan perbandingan 1:7. Karena bentuknya 
miring, perlu diperhatikan pemilihan material yang tidak licin. 
c. Elevator 
 Merupakan sistem transportasi vertikal untuk orang maupun barang, dan 
ukuran dimensinya harus bisa menampung penyandang disabilitas. Menurut 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 30/PRT/M/2006, ukuran bersih ruang 
dalam adalah 140x140 cm. 

7.6.5 Sistem Penghawaan 
 Sistem penghawaan alami yang digunakan dalam bangunan adalah 
sistem cross ventilation, bukaan memasukkan udara dari luar bangunan ke 
dalam bangunan melalui lubang - lubang udara yang ada pada bangunan. 
Sistem penghawaan buatan yang digunakan dalam bangunan: 
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a. AC sentral 
 Pengkondisian udara secara sentral / terpusat untuk suatu luasan 
bangunan yang besar dengan satu unit pengondisi udara. Jenis ini paling banyak 
digunakan untuk perkantoran dan mall. Unit dikontrol secara terpusat dari satu 
sumber sehingga dibutuhkan Unit Pengendali Udara (Air Handling Unit) untuk 
mengatur sirkulasi dan kondisi udara yang dikehendaki untuk seluruh bangunan. 
Satu AHU dapat digunakan untuk satu lantai bangunan atau lebih tergantung 
kapasitas AHU yang beban kalor yang didinginkan. Seluruh mesin ditempatkan 
disebuah ruangan khusus yang terpisah jauh dari ruangan yang didingkan. 
Seluruh plafon dipasang insulasi agar pendinginan lebih efisien. Sayangnya, 
dengan penggunaan jenis AC ini akan menyusahkan apabila ingin mematikan 
sebagian AC yang tidak dibutuhan. 
 

Gambar 7.21 AC Sentral 
Sumber: https://2.bp.blogspot.com/-6YXH770NF6E/WazwWu4sCUI/AAAAAAAABkg/

iiZvHJfSodEJpRc0uCbU4h4kYs8Uetm8gCLcBGAs/s1600/
Apa%2BItu%2BInstalasi%2BAC%2BCentral.JPG 

` 
b. AC split 
 Pengkodisian udara menggunakan unit yang paling sederhana untuk 
setempat atau ruang yang terbatas. Unit pendingin ditempatkan di dalam 
ruangan, sedangkan unit pembuang panas diletakkan diluer ruangan dan 
disambungkan dengan supply listrik dan pipa freon. Bagian luar terdiri dari 
sebuah compressor dan sebuah kipas untuk mempercepat proses pendinginan 
dengan pembuangan panas dari unit Heat Exchanger. Kelebihannya adalah 
pemasangan mudah dan tidak perlu membuat lubang sebesar ukuran AC, cukup 
lubang kecil untuk memasang pipa external dan installs listriknya. 

Gambar 7.22 AC Split 
Sumber: https://d2pa5gi5n2e1an.cloudfront.net/global/images/product/airconditioners/

LG_T06EMV/LG_T06EMV_L_1.jpg 
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7.6.6 Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran 
 Fire protection merupakan usaha melindungi penghuni bangunan dari 
bahaya kebakaran. 
Ada 3 jenis klasifikasi bahaya kebakaran: 
1. Klasifikasi A : bahaya api diakibatkan dari benda padat yang mudah terbakar. 
Tergolong bahaya ringan karena semua jenis alat pemadam dapat 
memadamkannya. 
2. Klasifikasi B : kebakaran biasanya diakibatkan oleh BBM dan membutuhkan 
bahan kimia untuk memadamkannya. 
3. Klasifikasi C : penyebabnya adalah hubungan pendek arus listrik. 
 Ada 2 sistem yang dapat diterapkan untuk mengatasi bahaya kebakaran 
dalam bangunan, yaitu secara aktif dan pasif. 
a. Aktif 
 Penanggulangan bahaya kebakaran secara aktif membutuhkan bantuan 
dari alat pemadam kebakaran. Alat yang dimaksud adalah APAR (Alat Pemadam 
Api Ringan) atau fire extinguisher yang berbentuk tabung. APAR merupakan 
peralatan wajib yang harus ada dalam bangunan untuk mencegah terjadinya 
kebakaran yang akan mengancam keselamatan pekerjanya. Selain itu juga 
menggunakan hydrant box. Hydrant box adalah sebuah kotak yang berisikan 
perlengkapan alat pemadam kebakaran yang penempatannya tidak boleh 
sembarangan dan posisinya harus gampang dicapai.  
 Pada bagian luar bangunan, biasanya terdapat hydrant pillar. Ada dua 
jenis hydrant pillar yang ada di Indonesia, yaitu hydrant pillar one way dan 
hydrant pillar two way. Biasanya hydrant pillar two way biayanya lebih mahal 
karena menggunakan 2 sambungan untuk mengeluarkan air sedangkan harga 
hydrant pillar one way jauh lebih murah karena hanya menggunakan satu output 
pengeluaran air. 
b. Pasif 
 Alat penanggulangan kebakaran pasif yang dapat digunakan untuk 
mengatasi bahaya kebakaran adalah: 
- Tangga darurat 
 Merupakan salah satu peralatan penyelamatan yang berupa tangga. 
Letaknya harus dekat dengan faslitas transportasi bangunan utama dan harus 
sama tiap lantainya. Lebar tangga hanya bisa digunakan untuk 2 orang dengan 
dinding pelingkup tangga harus tahan api guna memblokir asap, gas, dan api 
serta bebas dari asap, gas, dan api. 
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Gambar 7.23 Tangga darurat 
Sumber: https://d2pa5gi5n2e1an.cloudfront.net/global/images/product/airconditioners/

LG_T06EMV/LG_T06EMV_L_1.jpg 

- Smoke detector 
 Alat yang berguna untuk mendeteksi asap dalam waktu kurang dari 1 
menit. Pemakaian alat ini menjadi cara terbaik untuk mengetahui gejala 
kebakaran dengan cepat. Smoke detector biasanya dipasang pada ceilling 
bangunan selasar atau hall yang akan berbunyi dan dapat mengetahui lokasi api. 
Alat ini bekerja ganda yaitu sebagai unit penjejak dan unit protektif. 
 

Gambar 7.24 Smoke detector 
Sumber: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcQDqvYEx_5gNLgSn6aWW3tMtlZkLae7ncSOv3aYK62HAPbiWU6PiA 

- Sprinkler 
 Adalah alat yang digunakan untuk memadamkan air secara otomatis 
dengan mengeluarkan debit air ketika ada api atau ketika telah melampaui suhu 
yang ditentukan. Biasanya sprinkler dipasang menempel di plafond. 

Gambar 7.25 Sprinkler 
Sumber: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcSlf5sUYG2OsuYBq25407V3Nt3rs9P1kLZ5qoBvoish9zuYX1a1 
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