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LAMPIRAN 

Sistem proteksi pasif terdiri dari : 

Ketahanan Api dan Stabilitas 

Suatu bangunan gedung harus mampu secara struktural stabil selama kebakaran 

sehingga pada saat terjadi kebakaran pengguna gedung punya cukup waktu untuk 

evakuasi secara aman. Selain itu juga dapat memberikan cukup waktu bagi pasukan 

pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api. 

Tipe Konstruksi Tahan Api 

Dikaitkan dengan ketahanannya terhadap api, terdapat 3 (tiga) tipe konstruksi yaitu: 

a. Tipe A, yaitu konstruksi yang unsur-unsur struktur pembentuknya adalah 

tahan api. 

b. Tipe B, yaitu konstruksi yang unsur-unsur struktur pembentuk kompartemen 

penahanan api. 

c. Tipe C, yaitu Konstruksi yang terbentuk dari unsur-unsur struktur yang dapat 

terbakar dan tidak dimaksudkan untuk mampu bertahan terhadap api. 

Tipe Konstruksi Tahan Api 

Minimum tipe konstruksi tahan api dari suatu bangunan harus sesuai dengan 

ketentuan pada Tabel 

1 berikut. 

Tabel 1Tipe Konstruksi yang Diwajibkan 

Ketinggian 

(dalam jumlah lantai) 

Kelas Bangunan 

2, 3, 9 5, 6, 7, 8 

4 atau lebih A A 
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3 A B 

2 B C 

1 C C 

(Sumber : Badan Litbang PU Departemen Pekerjaan Umum) 

Kompartemenisasi dan Pemisahan 

Kompartemenisasi merupakan suatu usaha untuk mencegah penjalaran kebakaran 

dengan cara membatasi api dengan dinding, lantai, kolom, balok dan elemen lainnya 

yang tahan terhadap api dalam waktu yang sesuai dengan kelas bangunan. Ukuran 

kompartemenisasi dan konstruksi pemisah harus dapat membatasi kobaran api yang 

potensial, perambatan api dan asap. 

Kompartemenisasi dan Pemisahan 

Seluruh bukaan harus dilindungi dan lubang utilitas harus diberi penyetop api untuk 

mencegah merambatnya api serta menjamin pemisahan dan kompartemenisasi 

bangunan. Bukaan vertical pada bangunan yang dipergunakan untuk shaft pipa, 

shaft ventilasi, dan shaft instalasi listrik harus sepenuhnya tertutup dengan dinding 

dari bawah sampai atas, dan tertutup pada setiap lantai. 

 

0. Struktur di bawah permukaan tanah (pondasi) 

Pondasi merupakan bagian bangunan yang menghubungkan bangunan 

dengan tanah, yang menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri, 

beban berguna, dan gaya-gaya luar terhadap gedung seperti tekanan angin, 

gempa bumi, dan lain-lain.   

Fungsi pondasi adalah: 

- Sebagai kaki bangunan atau alas bangunan 
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- Sebagai penahan bangunan dan meneruskan beban dari atas ke 

dasar tanah yang cukup kuat 

- Sebagai penjaga agar kedudukan bangunan stabil (tetap). 

Perwujudan struktur dalam sistem fondasi dengan pertimbangan keadaan 

kekuatan tanah dasar (Heinz Frick & Pujo. L Setiawan 2001): 

 Pondasi dangkal 

Pondasi dangkal merupakan sistem pondasi paling ekonomis dan 

berbentuk titik (setempat), garis (lajur), atau bidang (pelat beton). 

Pondasi dangkal Terdiri dari Pondasi lajur, pondasi  setempat, pondasi 

kombinasi lajur dan setempat, pondasi rakit. Digunakan bila beban 

bangunan relatif ringan (1-2 lantai) dan kondisi tanah keras yang 

letaknya dangkal <2.5m.  

 Pondasi dalam (http://sci-geoteknik.blogspot.com) 

Jenis- jenis pondasi dalam yaitu: 

1. Pondasi tiang (pile) terdiri dari Cor dan Precast  

Digunakan bila beban bangunan sangat besar dan posisi tanah 

keras >5m. 

o Pondasi tiang pancang beton cor ditempat 

Proses pelaksanaannya pondasi tiang pancang beton cor di tempat 

sebagai berikut : 

a) Melakukan pemboran tanah sesuai kedalaman yang ditentukan 

dengan memasukkan besi tulangan beton. 

b) Memompa tanah bekas pengeboran ke atas permukaan tanah. 

c) Mengisi lubang bekas pengeboran dengan adukan beton, 

dengan sistem dipompakan dan desakan/tekanan. 
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d) Pengecoran adukan beton setelah selesai sampai di atas 

permukaan tanah, 

e) Kemudian dipasang stek besi beton sesuai dengan aturan teknis 

yang telah ditentukan. 

 

o Pondasi tiang pancang beton sistem fabrikasi 

Ukuran tiang pancang produksi pabrik dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

 
 

Pondasi pemasangan pondasi tiang pancang sistem 

fabrikasi, sebagai berikut : 

Gambar 3.25: pondasi tiang pancang cor 
Sumber : http://sci-geoteknik.blogspot.com 

Gambar 3.25: pondasi tiang pancang 
Sumber : http://sci-geoteknik.blogspot.com 
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a) Dilakukan pengeboran 

sambil memancangkan 

tiang pondasi bagian per-

bagian. 

Kedalaman pengeboran 

sampai dengan batas 

kedalaman tanah keras 

yang dapat dilihat secara otomatis dari mesin tiang pancang. 
b) Kemudian setiap bagian 

tertentu dilakukan 

penyambungan dengan plat 

baja yang telah 

dilengkapi dengan “joint” atau 

ulir penyambungan . 
 
 

2. Pondasi sumuran 

Pondasi sumuran terbuat dari beton bertulang atau beton pracetak. 

Pondasi sumuran diterapkan apabila letak lapisan tanah yang daya 

dukungnya 2-6m di bawah permukaan 

tanah. Jarak satu sama lain antara 

masing-masing pondasi sumuran adalah 

4-7m. Syarat menggunakan pondasi 

sumuran adalah: 

 Bila tanah keras terletak lebih dari 

3 m, pondasi plat kaki atau jenis 

Gambar 3.24 Pondasi Tiang Pancang 
Beton 

Sumber : Sistem Bangunan Tinggi 

Gambar 3.25: pondasi tiang pancang beton sistem 
fabrikasi 

Sumber : http://sci-geoteknik.blogspot.com 
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pondasi langsung lainnya akan menjadi tidak hemat (galian 

tanahnya terlalu dalam & lebar).  

 Bila air permukaan tanah terletak agak tinggi, konstruksi plat 

beton akan sulit dilaksanakan karena air harus dipompa dan 

dibuang ke luar lubang galian.  

 Pondasi sumuran menjadi pilihan tepat untuk konstruksi 

yang tanah kerasnya terletak 3-5 m. 

 

Pemilihan jenis pondasi berhubungan dengan daya dukung tanah 

dasar (Heinz Frick & Pujo. L Setiawan 2001) 

Pondasi terletak 

pada 

Bentuk pondasi 

terpilih 

keterangan 

Tanh kering: daya 

dukung tanah cukup 

tinggi 

Pondasi setempat, 

pondasi lajur 

 

Daya dukung tanah 

tidak mengizinkan 

Pondasi pelat beton 

bertulang,  

Pondasi tiang (paku 

bumi) beton 

bertulang,  

Pondasi tiang (paku 

bumi) berkelompok 

 

 

<14.0 m 

 

 

<14.0 m 

Gambar 3.25: pondasi sumuran  
Sumber : http://www.mediaproyek.com 
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Tanah basah Pondasi pelat beton 

bertulang, pondasi 

tiang (paku bumi) 

beton bertulang 

Pelaku bumi dari 

kayu hanya boleh 

digunakan di bawah 

permukaan air 

terendah, karena 

bahaya pembusukan 

Di dalam air Pondasi tiang (paku 

bumi)beton 

bertulang, pondasi 

sumuran (caison) 

terbuka atau tertutup 

 

 

 

1. Struktur di atas permukaan tanah (dinding dan kolom) 

Macam struktur tengah ada tiga antara lain :  

1. Struktur Dinding Masif 

Ruang dibentuk oleh bagian bangunan yang menerima beban. Pada 

tipe struktur ini seluruh bagian bangunan berfungsi menyalurkan 

beban 

2. Struktur Plat Dinding Sejajar 

Hanya dinding yang berdiri sejajar saja yang menerima beban, 

selebihnya merupakan rangka pengisi 

3. Struktur Rangka  

 

Bahan bangunan dinding dan pelapis dinding 
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0. Batu alam 

Tekanan yang diperkenankan pada batu alam yaitu: 

Batu cadas      10 N/mm² 

Batu paras      50 N/mm²– 100 N/mm² 

Kapur kerang     30 N/mm² – 90 N/mm² 

Batu kapur(marmer dan sebagainya)  130 N/mm² – 250 

N/mm² 

Granit/batu pejal     200 N/mm²- 270 N/mm² 

1. Bata merah 25  

Bata merah yang digunakan sebagai bahan bangunan harus 

mempunyai rusuk – rusuk yang tajam dan siku, bidang-bidang sisi 

datar, tidak menunjukkan retak-retak, tidak mudah hancur atau patah, 

dan tidak mudah mengalami perubahan bentuk yang berlebuhan. 

Standar ukuran panjang, lebar, dan tebal batu merah adalah sebagai 

berikut: 

Ukuran  Jenis besar Jenis 

kecil 

Toleransi 

Panjang 240 mm 230 mm ± 3%. Selisih ukuran terbesar 

dan terkecil maksismum 

10mm 

Lebar 115 mm 110 mm ± 4%. Selisih ukuran terbesar 

dan terkecil maksismum 5mm 

                                                             
25 (Heinz Frick & Pujo. L Setiawan 2001 dari Bdk: NI-10 edisi ke-2. Bandung 1973) 
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tebal 52 mm 50 mm ± 5%. Selisih ukuran terbesar 

dan terkecil maksismum 4mm 

 

Kuat tekan batu merah  

Mutu bata merah Kuat tekan rata-rata 

Tingkat I (satu) 

Tidak ada yang menyimpang 

>10 N/mm² 

Tingkat II (dua) 

Satu buah dari sepuluh benda 

percobaan 

8-10 N/mm² 

Tingkat III(tiga) 

Dua buah dari sepuluh benda 

percobaan 

6-8 N/mm² 

 

o Beton ringan berpori  

Keuntungan beton ringan berpori adalah bobotnya yang ringan (400-

600 kg/m³), dapat dipotong dengan gergaji biasa, sambungan-

sambungan dapat dilem dengan lepa khusus sehingga hasil dinding 

dangat rata dan teratur, daya dalam menanggulangi bising dan panas 

cukup tinggi serta tahan terhadap api. 

Ukuran batu ringan berpori untuk dinding yang menerima beban: 
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Ukuran batu (berat jenis 500 kg³) Bobot batu 

(kg/batu) 

Kuat tekan 

(N/mm²) 
Lebar (mm) Panjang(mm) Tinggi (mm) 

100 625 250 7.8 5 

125 625 250 9.8 5 

150 625 250 11.7 5 

175 625 250 13.7 5 

200 625 250 15.6 5 

 

 

 

Ukuran bata ringan berpori untuk dinding pembagi ruang: 

Ukuran batu (berat jenis 500 kg³) Bobot batu 

(kg/batu) 

Kuat tekan 

(N/mm²) 
Lebar (mm) Panjang(mm) Tinggi (mm) 

50 625 500 7.8 5 

75 625 500 11.7 5 

100 625 500 15.6 5 

125 625 500 19.5 5 

 

o Batako dan conblock 
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Keuntungan penggunaan batako 

maupun conblock bila 

dibandingkan dengan batu merah, 

mengurangi jumlah batu yang 

dibutuhkan per m² luas dinding 

secara kuantitatif. Penghematan dalam pemakaian mortar <75%, 

semen <60%, dan bobotnya <50% lebih ringan sehingga mengurangi 

beban pada pondasi. Dapat diperoleh lewat cara pemadatan saja dan 

peralatan sederhana, dapat menghemat energy <80%, digolongkan 

seagai bahan bangunan ekologis.  

Ukuran-ukuran batako dan conblock 

Ukuran nominal (mm) Tebal kelompok minimum 

(mm) 

Jenis Panjang Lebar Tebal Dinding 

Luar 

Dinding 

pemisah 

lubang 

Tipis 390 ±3 190 ±3 100 ±3 20 15 

Sedang 390 ±3 190 ±3 150 ±3 20 15 

Tebal 390 ±3 190 ±3 200 ±3 25 20 

Kuat tekan batako 

Batako 

berlubang 

Kuat tekan minimum (N/mm²) Mengandung air 

maksimal 
Rata-rata Masing-masing 
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A1 2.0 1.7 - 

A2 3.5 3.0 - 

A3 5.0 4.5 35% 

A4 7.0 6.5 25% 

 

Kuat tekan conblock  

Mutu conblock Kuat tekan 

(havern)minimal 

Mengandung maksimal 

air 

Mutu I: untuk dinding 

yang dibebani dan 

yang tidak terlindungi 

6.5 N/mm² 25% 

Mutu II: untuk dinding 

yang dibebani dan 

terlindung 

4.5 N/mm² 35% 

Mutu III: untuk dinding 

yang tidak dibebani 

dan tidak terlindung 

3.0 N/mm² - 

Mutu IV: untuk dinding 

yang tidak dibebani 

dan yang terlindung 

1.7 N/mm² - 
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o Beton  

Campuran yang terdiri dari perekat, bahan tambahan (agregat), dan 

air.  

Kelas dan mutu beton berikut 26 

kelas Mutu  N/mm² 

minimum 

N/mm² 

rata-rata 

Tujuan 

pemakaian 

Pengawasan terhadap mutu 

agregat kekuatan tekan 

I Bo - - nonstruktural Ringan Tanpa 

II B1 

K-125 

K-175 

K-225 

- 

12.5 

17.5 

22.5 

- 

20 

25 

30 

Struktural 

Struktural 

Struktural 

Struktural 

Sedang 

Ketat 

Ketat 

Ketat 

Tanpa 

Kontinu 

Kontinu 

Kontinu 

III K>225 >22.5 >30 Struktural Ketat  Kontinu 

 

o Ubin semen Portland, ubin teraso, dan lempengan batu alam 

o Ukuran ubin dalam perdagangan  

Ubin semen Ubin teraso Tebal minimal 

150x150 mm - 14 mm 

200x200 mm 200x200 mm 20-25 mm 

300x300 mm 300x300 mm 30 mm 

                                                             
26 (Frick Heinz & Pujo. L Setiawan 2001 dalam NI-2. Peraturan beton bertulang Indonesia. Edisi ke-5. Bandung 
1977) 
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- 400x400 mm 35 mm 

 

o Lempeng batu granit, berstruktur padat dengan 

dibelah menjadi lempengan atau digergaji setebal 3-5 

cm. 

o Lempeng batu marmer, berstruktur padat, agak halus, 

dan tidak mengandung lapisan-lapisan yang 

berstruktur seperti mika. Digunakan ukuran berukuran 

segiempat ±2cm 

o Lepeng batu andesit atau ubin gunung, berstruktur 

padat mempunyai tebal >1cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


