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PENGANTAR 

 

Peningkatan kualitas rumah sakit, ditentukan oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu “Pelayanan” oleh 

petugas rumah sakit, dan bangunan serta prasarana dari rumah sakit itu sendiri.  

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang R.I. No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, 

merupakan payung hukum untuk seluruh pihak mendukung dibangunnya rumah sakit yang 

minimal memenuhi persyaratan. 

Karena rumah sakit merupakan bentuk “bangunan”, maka dalam ketentuan pembangunannya, 

rumah sakit harus mengikuti persyaratan teknis yang tertuang dalam Undang-Undang R.I No. 28 

tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

Persyaratan tersebut meliputi 2 (dua) faktor utama, yaitu : 

(1)  Persyaratan Tata Bangunan; 

(2)  Persyaratan Keandalan Bangunan. 

Di dalam Persyaratan Keandalan bangunan gedung, ada 4 (empat) faktor yang harus 

diperhatikan, yaitu : keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. 

Faktor Keselamatan bangunan gedung meliputi : 

(1)  Faktor kekuatan struktur bangunan. 

(2)  Faktor proteksi bangunan terhadap sambaran petir, dan sengatan listrik. 

(3)  Faktor Proteksi bangunan terhadap kebakaran.  

Undang-Undang R.I. No. 44 tentang rumah sakit, pada Pasal 11 ayat (1).g, mengamanatkan 

faktor yang harus diperhatikan pada prasarana rumah sakit adalah adanya “petunjuk, standar 

dan sarana evakuasi saat terjadinya keadaan darurat”. 

Pada Undang-Undang R.I No. 28 tahun 2002, “sarana evakuasi saat terjadinya keadaan darurat” 

masuk dalam kelompok “Sistem proteksi Kebakaran”, sehingga persyaratan-persyaratan teknis 

yang ada padanya harus diterapkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan 

teknis Prasarana Rumah Sakit. 

Sebagai petunjuk pelaksanaan dari Persyaratan Menteri tersebut, maka perlu diterbitkan 

Pedoman teknis ini. 

Pedoman Teknis ini, terdiri dari 2 (dua) buku, meliputi : 

(1)  Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit, Sarana Keselamatan Jiwa  

(2)  Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit yang Aman terhadap bencana dan situasi 

darurat. 

Untuk pemenuhan pedoman teknis ini disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. 
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KETENTUAN UMUM 

1.  Pendahuluan. 

Menyusun pedoman sebagai sarana akreditasi bangunan dan prasarana rumah sakit 

dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara pilihan.  

Cara pertama, disusun berdasarkan hasil penelitian dimana sebelum diterbitkan, 

terlebih dahulu dipublikasikan kepada masyarakat terkait, untuk dimintai pendapat dan 

keberatannya. Cara ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak 

kecil. 

Cara kedua, disusun berdasarkan adopsi dari standar akreditasi yang dilakukan oleh 

negara lain dan telah digunakan di banyak negara sebagai sarana akreditasi bangunan 

dan prasarana rumah sakit. 

Pada pedoman teknis sarana keselamatan jiwa bangunan rumah sakit ini memilih 

standar akreditasi yang dikeluarkan oleh JCI (Joint Commission International), sebagai 

acuan adopsi dari pedoman teknis ini. 

Standar JCI telah digunakan untuk mengakreditasi beberapa rumah sakit di Indonesia, 

baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, dengan maksud agar kualitas bangunan 

dan prasarana rumah sakitnya setara dengan standar internasional. 

JCI, dalam penyusunannya banyak mengacu pada standar NFPA (National Fire 

Protection Association), dimana standar ini telah digunakan juga sebagai Standard 

Nasional Indonesia (SNI), dan yang telah diterbitkan sebagai SNI juga telah diwajibkan 

pula penggunaannya oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/Tahun 2008. 

Untuk penyesuaian dengan pedoman teknis ini, tidaklah mudah, mengingat telah 

banyak rumah sakit yang dibangun di Indonesia saat ini dari tingkat kota Metropolitan, 

Kota Besar dan Kabupaten belum banyak yang memenuhi syarat. 

Untuk itu, perlu ada suatu kebijakan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) 

dan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota), untuk menerapkannya secara 

bertahap, sesuai kemampuan daerahnya masing-masing. 

Dalam penerapannya, untuk konsultasi lebih lanjut, Pemerintah Daerah dapat 

menghubungi Kementerian Kesehatan R.I, Sub Dit Sarana dan Prasarana Kesehatan, 

Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan. 

2.  Maksud dan Tujuan. 

Pedoman teknis sarana keselamatan jiwa bangunan dan prasarana rumah sakit ini, 

dimaksudkan sebagai upaya memberikan acuan teknis fasilitas fisik agar rumah sakit 

menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memadai sesuai kebutuhan. 

Pedoman teknis sarana keselamatan jiwa bangunan dan prasarana rumah sakit ini 

bertujuan memberikan petunjuk agar suatu perencanaan dan pengelolaan sarana 

keselamatan jiwa bangunan dan prasarana di rumah sakit memperhatikan kaidah-

kaidah pelayanan kesehatan, sehingga dapat digunakan bagi yang membutuhkan.  
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3.  Pengertian. 

3.1   Akses eksit  

bagian dari sarana jalan ke luar yang menuju ke sebuah eksit. 

 

Gambar 3.1 - Akses eksit. 

3.2  Cacat mobilitas yang serius  

kemampuan untuk bergerak ke arah tangga tetapi tidak dapat menggunakan tangga. 

3.3  Daerah tempat berlindung   

Suatu daerah tempat berlindung, adalah salah satu dari : 

(a)  satu tingkat dalam bangunan, dimana bangunan tersebut diproteksi menyeluruh 

oleh sistem springkler otomatik yang terawasi dan disetujui serta dipasang sesuai 

SNI 03-3989-2000 tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sistem 

springkler otomatik untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan 

gedung, dan mempunyai paling sedikit dua ruangan atau tempat yang dapat 

dicapai dan terpisah satu sama lain oleh partisi yang tahan asap, atau 

(b)  satu tempat, di dalam satu jalur lintasan menuju jalan umum yang diproteksi dari 

pengaruh kebakaran, baik dengan cara pemisahan dengan tempat lain di dalam 

bangunan yang sama atau oleh lokasi yang baik, sehingga memungkinkan 

adanya penundaan waktu dalam lintasan jalan ke luar dari tingkat manapun . 

(c)  suatu tempat berlindung yang pencapaiannya memenuhi persyaratan rute sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

3.4  Eksit horisontal  

suatu jalan terusan dari satu bangunan ke satu daerah tempat berlindung di dalam 

bangunan lain pada ketinggian yang hampir sama, atau suatu jalan terusan yang 

melalui atau mengelilingi suatu penghalang api ke daerah tempat berlindung pada 

ketinggian yang hampir sama dalam bangunan yang sama, yang mampu menjamin 

keselamatan dari kebakaran dan asap yang berasal dari daerah kejadian dan daerah 

yang berhubungan. 
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3.5  Eksit  

bagian dari sebuah sarana jalan ke luar yang dipisahkan dari tempat lainnya dalam 

bangunan gedung oleh konstruksi atau peralatan sesuai butir 4.1.2 untuk menyediakan 

lintasan jalan yang diproteksi menuju eksit pelepasan. 

 

 

Gambar 3.6. Eksit. 

3.6  Eksit pelepasan  

bagian dari sarana jalan ke luar antara batas ujung sebuah eksit dan sebuah jalan 

umum. 

 

 

Gambar 3.7 - Eksit pelepasan. 

3.7   Jalur lintasan bersama  

bagian dari akses eksit yang dilintasi sebelum dua jalur lintasan terpisah dan berbeda 

menuju dua eksit yang tersedia. Jalur yang tergabung adalah jalur lintasan bersama. 
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Gambar 3.8 - Jalur lintas bersama. 

3.8  Lobi lif  

sebuah tempat dari mana orang langsung memasuki kereta lif dan ke mana orang 

langsung ke luar dari kereta lif. 

3.9  Pintu lif lobi  

sebuah pintu diantara lif lobi dan satu tempat pada bangunan yang bukan saf lif. 

3.10  Ram  

suatu jalan yang memiliki kemiringan lebih curam dari 1 : 20. 

3.11  Ruang tertutup tahan asap  

sebuah ruang tertutup untuk tangga dirancang untuk membatasi pergerakan dari hasil 

pembakaran. 

3.12  Sarana jalan ke luar yang dapat dilalui  

suatu jalur lintasan yang dapat digunakan oleh seseorang dengan cacat mobilitas yang  

menuju jalan umum atau suatu daerah tempat berlindung.  

3.13  Sarana jalan ke luar  

suatu jalan lintasan yang menerus dan tidak terhambat dari titik manapun dalam 

bangunan gedung ke jalan umum, terdiri dari tiga bagian yang jelas dan terpisah; akses 

eksit, eksit dan eksit pelepasan. 

3.14 Sistem evakuasi dengan lif  

sebuah sistem, termasuk sederetan vertikal lobi lif, meliputi pintu lobi lif, saf lif dan 

ruangan mesin yang menyediakan proteksi dari pengaruh kebakaran bagi penumpang 

lif, orang yang menunggu lif, dan peralatan lif, untuk dapat menggunakan lif sebagai 

jalan ke luar.   

4.  Ruang Lingkup. 

Lingkup materi Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Jiwa Bangunan dan Prasarana   

Rumah Sakit ini adalah sebagai berikut : 

(1)  Ketentuan Umum. 
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  memberikan gambaran umum yang meliputi latar belakang, maksud dan 

tujuan, serta ;lingkup materi pedoman. 

(2) Bab I : Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Jiwa Pada Bangunan Rumah 

Sakit. 

(3)  Bab II : Persyaratan Teknis Bangunan (Sarana) Instalasi Bedah. 

(4)  Bab III : Persyaratan Teknis Prasarana (Utilitas) Instalasi Bedah. 

(5)  Bab IV : Penutup. 
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BAB – I  

PEDOMAN TEKNIS SARANA KESELAMATAN JIWA PADA 
BANGUNAN RUMAH SAKIT. 

 

1.1.1  Lingkungan fisik bangunan rumah sakit dirancang dan dikelola 

untuk memenuhi Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa.  

1.1.1.1 Elemen-elemen kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut : 

(1)  Rumah sakit menugaskan perseorangan atau tim untuk menilai apakah kelengkapan 

dokumen “Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa” telah terpenuhi dalam bentuk 

“Pernyataan Kondisi Fisik Bangunan dengan format elektronik (PK-e)”, dan 

mengatasi kekurangannya.  

(2)  Rumah sakit harus memelihara dokumen “Pernyataan Kondisi Fisik Bangunan 

elektronik (PK-e)” sampai saat ini. 

  Catatan : 

  “Pernyataan Kondisi Fisik Bangunan elektronik (PK-e)” selalu tersedia untuk setiap 

rumah sakit dan dapat di akses melalui sambungan situs extranet.  

(3)  Apabila Rumah sakit berencana untuk memperbaiki kekurangannya melalui 

“Rencana Perbaikan (RP)”, Rumah sakit harus memenuhi kerangka waktu yang 

ditentukan dalam “Rencana Perbaikan (RP)” dan dapat disetujui..  

(4)  Untuk Rumah sakit yang menggunakan “Akreditasi Rumah Sakit” untuk tujuan 

menyatakan status: rumah sakit harus menyimpan dokumentasi dari setiap inspeksi 

dan persetujuan yang dibuat oleh instansi terkait. 

1.2.1 Bangunan rumah sakit melindungi penghuni selama jangka 

waktu tertentu ketika pedoman teknis keselamatan jiwa ini tidak 

terpenuhi atau selama jangka waktu konstruksi.  

1.2.1.1 Elemen-elemen kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut : 

(1)*  Rumah sakit memberitahukan Instansi Pemadam Kebakaran (atau kelompok 

tanggap darurat lainnya) dan mulai mengamati alarm kebakaran atau sistem 

sprinkler yang tidak berfungsi dalam jangka waktu lebih dari 4 jam dari 24 jam pada 

bangunan yang dihuni. Pemberitahuan dan waktu melihat api dicatat. 

  (Untuk kalimat penuh dan setiap pengecualian, lihat NFPA 101-2000: 9.6.1.8 dan 

9.7.6.1) (Lihat juga butir 1.1.1.1 ayat 3) 

(2)   Rumah sakit memasang tanda arah yang menunjukkan lokasi alternatif “Eksit” untuk 

setiap orang yang berada di area itu. (Lihat juga butir 1.1.1. ayat 3). 
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(3)  Rumah sakit memiliki “kebijakan tertulis tindakan keselamatan jiwa sementara (ILSM 

= Interim Life Safety Measure) yang mencakup situasi dimana sarana keselamatan 

jiwa terdapat kekurangan yang tidak dapat secara langsung diperbaiki atau selama 

periode konstruksi. Kebijakan termasuk evaluasi jika dan untuk perluasan apa dari 

rumah sakit berikut langkah khusus untuk kompensasi dari peningkatan risiko 

keselamatan jiwa.  (Lihat juga butir 1.1.1.1 ayat 3). 

(4)  Apabila rumah sakit teridentifikasi adanya kekurangan yang tidak dapat segera 

diperbaiki atau selama jangka waktu konstruksi, rumah sakit perlu melakukan 

sebagai berikut : memeriksa “Eksit” di daerah yang terkena dampak setiap hari, 

Kebutuhan untuk pemeriksaan ini didasarkan pada kriteria langkah “ILSM” (Lihat 

juga butir 1.1.1.1 ayat 3). 

(5)  Apabila rumah sakit menemukan adanya kekurangan yang tidak dapat segera 

diperbaiki atau selama periode konstruksi, rumah sakit perlu melakukan sebagai 

berikut : Melengkapi sementara tetapi setara sistem deteksi dan alarm kebakaran 

untuk digunakan jika sistem kebakaran terganggu. Kebutuhan untuk peralatan ini 

didasarkan pada kriteria “ILSM” (Lihat juga butir 1.1.1.1 ayat 3) 

(6)  Apabila rumah sakit menemukan adanya kekurangan-kekurangan yang tidak dapat 

segera diperbaiki atau selama periode konstruksi, rumah sakit perlu melakukan 

sebagai berikut : Melengkapi peralatan pemadam api tambahan. Kebutuhan untuk 

peralatan ini didasarkan pada kriteria “ILSM”. (Lihat juga butir 1.1.1.1 ayat 3) 

(7)  Apabila rumah sakit menemukan adanya kekurangan yang tidak dapat segera 

diperbaiki atau selama periode konstruksi, rumah sakit perlu melakukan sebagai 

berikut : Penggunaan konstruksi partisi sementara tahan asap, atau dibuat tidak 

mudah terbakar atau bahan mudah terbakarnya terbatas, yang tidak akan 

menambah berkembangnya atau menjalarnya api. Kebutuhan partisi ini didasarkan 

pada kriteria “ILSM”. (Lihat juga butir 1.1.1.1 ayat 3) 

(8)  Apabila rumah sakit menemukan adanya kekurangan pada sarana keselamatan jiwa 

yang tidak dapat dengan segera diperbaiki atau selama periode konstruksi, rumah 

sakit perlu melakukan sebagai berikut : Meningkatkan pengawasan bangunan, 

pekarangan, peralatan, memberikan perhatian khusus pada area konstruksi dan 

gudang, penggalian dan kantor lapangan. Kebutuhan untuk meningkatkan 

pengawasan didasarkan pada kriteria “ILSM”. (Lihat juga butir 1.1.1.1 ayat 3). 

(9)  Apabila rumah sakit menemukan kekurangan sarana keselamatan jiwa yang tidak 

dapat segera diperbaiki atau selama periode konstruksi, rumah sakit perlu 

melakukan sebagai berikut : Menyediakan gudang konstruksi, kerumahtanggaan, 

dan secara praktis membuang puing-puing yang dapat mengurangi bahan mudah 

terbakar pada bangunan dan beban api yang mudah terbakar sampai tingkat 

serendah mungkin. Kebutuhan penerapan ini didasarkan pada kriteria “ILSM” (Lihat 

juga butir 1.1.1.1 ayat 3) 

(10)  Apabila rumah sakit menemukan adanya kekurangan yang tidak dapat segera 

diperbaiki atau selama periode konstruksi, rumah sakit perlu melakukan sebagai 

berikut : Menyediakan latihan tambahan untuk mereka yang bekerja di rumah sakit 

tentang penggunaan peralatan pemadam kebakaran. Kebutuhan akan pelatihan 

tambahan didasarkan pada kriteria “ILSM”. (Lihat juga butir 1.1.1.1 ayat 3) 
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(11)  Apabila rumah sakit menemukan kekurangan sarana keselamatan jiwa yang tidak 

dapat segera diperbaiki atau selama periode konstruksi, rumah sakit perlu 

melakukan hal berikut : Melakukan satu latihan kebakaran tambahan per shif per 

kuartal. Kebutuhan latihan tambahan didasarkan pada kriteria “ILSM”. (Lihat juga 

butir 1.1.1.1 ayat 3) 

(12)  Apabila rumah sakit menemukan kekurangan sarana keselamatan jiwa yang tidak 

dapat segera diperbaiki atau selama periode konstruksi, rumah sakit perlu 

melakukan hal berikut : Memeriksa dan menguji sistem sementara setiap bulan. 

Tanggal penyelesaian pengujian dicatat. Kebutuhan untuk pemeriksaan dan 

pengujian berdasarkan kriteria “ILSM” (Lihat juga butir 1.1.1.1 ayat 3) 

(13)  Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan 

kekurangan bangunan, bahaya konstruksi, dan langkah-langkah sementara, 

diimplimentasikan untuk menjaga keselamatan terhadap bahaya kebakaran. 

Kebutuhan pendidikan didasarkan pada “ILSM” (Lihat juga butir 1.1.1.1 ayat 3) 

(14)  Rumah sakit melatih mereka yang bekerja di rumah sakit untuk mengkompensasi 

gangguan struktural atau fitur kompartemen keselamatan kebakaran. Kebutuhan 

pelatihan berdasarkan kriteria “ILSM” (Lihat juga butir 1.1.1.1 ayat 3). 

  Catatan : 

  Kompartemenisasi adalah konsep menggunakan berbagai komponen bangunan 

(misalnya, dinding dan pintu tahan api, penghalang asap, plat lantai tahan api) untuk 

mencegah penyebaran api dan produk pembakaran sehingga memberikan sarana 

jalan ke luar yang aman yang disetujui. Kehadiran fitur ini bervariasi, tergantung 

pada klasifikasi penghuni bangunan. 
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BAB – II 

BANGUNAN DAN FITUR PROTEKSI KEBAKARAN 

 

2.1.10 Bangunan dan fitur proteksi kebakaran dirancang dan dipelihara 

untuk meminimalkan pengaruh api, asap dan panas. 

Penjelasan 2.1.10 : 

Bangunan harus dirancang, dibangun dan dipelihara untuk meminimalkan bahaya dari 

pengaruh api, termasuk asap, panas dan gas beracun. Karakteristik struktural bangunan dan 

juga umurnya, menentukan tipe fitur proteksi kebakaran yang dibutuhkan. Fitur yang dicakup 

dalam standar ini termasuk struktur, sistem sprinkler otomatik, pemisahan bangunan, dan 

pintu-pintu. 

Catatan :  

Bila renovasi atau merancang sebuah bangunan baru, rumah sakit juga harus memenuhi 

pedoman teknis dan standar (lokal, propinsi, kabupaten/kota) yang mungkin lebih ketat 

daripada persyaratan teknis sarana keselamatan jiwa. Juga pedoman teknis yang mencakup 

pertimbangan khusus untuk renovasi kecil dan besar. 

Elemen-elemen kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut : 

(1)*  Bangunan memenuhi persyaratan ketinggian dan tipe konstruksi sesuai dengan NFPA 

101-2000: 18/19.1.6.1 

(2)*  Bangunan baru dan bangunan eksisting yang dilengkapi dengan sistem sprinkler 

otomatis yang disetujui, dipersyaratkan untuk setiap jenis konstruksi  

  (Untuk teks lengkap dan setiap pengecualiannya, lihat NFPA 101-2000; 18.3.5.1 dan 

19.1.6.2) 

(3)*  Tingkat Ketahanan Api dinding 2 jam (seperti dinding bersama antara bangunan dan 

dinding pemisah hunian di dalam bangunan) meluas dari plat lantai ke lantai atau lantai 

atap di atas dan meluas dari dinding luar ke dinding luar  

  (Untuk uraian lengkap dan setiap pengecualiannya, lihat NFPA 101-2000, 8.2.2.2) 

 (4)*  Tingkat ketahanan api bukaan 1½ jam pada dinding yang mempunyai tingkat 

ketahanan api 2 jam (Lihat juga butir 2.1.20 ayat 3; butir 2.1.30 ayat 1)  

  (Untuk uraian lengkap dan setiap pengecualiannya, lihat NFPA 101-2000, 8.2.3.2.3.1). 

(5)*  Pintu-pintu dipersyaratkan mempunyai tingkat ketahanan api yang mempunyai fungsi 

perangkat keras, termasuk kunci yang menempel dan alat menutup otomatis atau yang 

menutup sendiri. Celah antara ujung pertemuan dari sepasang pintu tidak boleh lebih 

dari 1/8 inci lebarnya, dan potongan di bawah tidak boleh lebih besar dari ¾ inci. (Lihat 

juga butir 2.1.30 ayat 2; butir 2.1.34 ayat 2) 

  (Untuk teks lengkap dan setiap pengecualiannya, lihat NFPA 101-2000, 8.2.3.2.3.; 

8.2.3.2.3.1 dan NFPA 80-1999; 2.3.1.7 dan 1.11.4) 
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(6)*  Pintu tahan api tidak perlu memiliki plat pelindung yang tidak disetujui, yang dipasang 

lebih tinggi dari 16 inci di atas bagian bawah  pintu.  

  Catatan : Pintu untuk ruang berbahaya mungkin mempunyai plat pelindung tidak tahan 

api yang ditempatkan tidak lebih tinggi dari 48 inci dari bagian bawah pintu  

  (Untuk uraian lengkap dan setiap pengecualian, mengacu NFPA 80-1999, 2-4.5 dan 

NFPA 101-2000,19.3.2.1). 

(7)*  Pintu-pintu membutuhkan tingkat ketahanan api ¾ jam atau lebih lama, bebas dari 

benda-benda pelapis, dekorasi, atau benda lainnya yang dilekatkan pada permukaan 

pintu, kecuali tanda-tanda informasi. 

  (Untuk uraian lengkap dan setiap pengecualiannya, lihat NFPA 80-1999, 1-3.5) 

(8)*  Ducting yang menembus dinding pemisah yang mempunyai tingkat ketahanan api 2 

jam diproteksi dengan damper yang mempunyai tingkat ketahanan api 1½ jam  

  (Untuk kalimat penuh dan setiap pengecualiannya, mengacu NFPA 101-2000; 

8.2.3.2.4.1 dan NFPA 90A-1999: 3-3.1). 

(9)*  Ruang sekitar pipa, konduit, busduct, kabel, kawat, saluran udara, atau tabung 

pnumatik yang menembus dinding dan lantai tahan api diproteksi dengan material 

tahan api yang disetujui. 

  Catatan :  

  Busa jenis Polyurethane tidak bisa diterima sebagai bahan tahan api. 

  (Untuk uraian lengkap dan setiap pengecualian, mengacu NFPA 101-2000; 8.2.3.2.4.2) 

(10)*  Rumah sakit harus memenuhi semua persyaratan lain dari sarana keselamatan jiwa 

berkaitan dengan Persyaratan umum. (NFPA 101-2000; 18/19.1) 

2.1.20 Setiap bangunan rumah sakit memelihara keterpaduan sarana 

jalan ke luar.   

Penjelasan terhadap 2.1.20.  

Oleh karena pasien berada dalam kondisi perawatan medis sehingga dalam banyak hal tidak 

dapat bergerak menyelamatkan dirinya saat menghadapi kebakaran, maka bangunan 

dimana pasien tersebut dirawat harus dirancang dan dipelihara sedemikian sehingga pasien 

dapat dilindungi di tempatnya atau dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman dalam 

bangunan ( daripada dipindahkan atau dievakuasikan ke tempat lain di luar bangunan ).  

Bangunan rumah sakit harus dapat menjamin bahwa jumlah eksit cukup, dan eksit memiliki 

konfigurasi untuk memberikan perlindungan terhadap bahaya kebakaran.  

Pintu jalan ke luar tidak boleh dikunci yang bisa menghalangi jalur penyelamatan.  

Sarana jalan ke luar termasuk koridor, tangga kebakaran, dan pintu-pintu yang 

memungkinkan setiap orang meninggalkan bangunan atau bergerak di antara ruang-ruang 

khusus dalam bangunan.  

Sarana tersebut memungkinkan setiap orang mampu menyelamatkan dirinya terhadap api 

dan asap kebakaran, dan oleh karena itu merupakan bagian dari strategi proteksi kebakaran. 

Catatan :  
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Persyaratan Keselamatan Jiwa (Life Safety Code) membolehkan memilih pintu-pintu mana 

yang dikunci apabila ada sebab-sebab klinis yang membatasi gerakan pasien. 

Elemen-elemen kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut : 

(1)*  Pintu-pintu dalam sarana jalan yang mengarah ke luar harus dalam keadaan tidak 

terkunci  

  (Untuk uraian lengkap dan setiap pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.2.2.4) 

(2)*  Pada bangunan rumah sakit yang mempunyai ruangan dengan jumlah penghuninya 50 

orang atau lebih, pintu-pintu dalam sarana jalan ke luar harus membuka ke arah luar  

  (Untuk uraian lengkap dan tiap pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

7.2.1.4.2)  

(3)*  Dinding-dinding yang menutupi eksit horisontal dengan tingkat ketahanan api 2 jam 

atau lebih, memanjang dari pelat lantai paling bawah ke pelat lantai atau atap di 

atasnya, dan membentang menerus dari dinding luar ke dinding luar. (Lihat pula 

ketentuan dalam butir 2.1, ayat 4)  

  (Untuk uraian selengkapnya dan setiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

7.2.4.3.1 dan 8.2.2.2) 

(4)*  Tangga-tangga eksit luar dipisahkan dari bagian dalam bangunan dengan dinding-

dinding yang memiliki tingkat ketahanan api yang sama dengan yang diperlukan untuk 

tangga-tangga yang dilindungi.  

  Dinding berdiri vertikal dari permukaan tanah ke ketinggian 3.0 m atau lebih di atas 

tangga teratas atau garis atap (yang mana yang lebih rendah) dan memanjang 

horisontal 3.0 m atau lebih  

  (Untuk uraian selengkapnya dan setiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

7.2.2.6.3) 

(5)*  Pintu-pintu di bangunan baru yang merupakan bagian dari eksit horisontal memiliki 

kotak kaca penglihat yang disetujui dan dipasang tanpa menggunakan tiang jendela  

  (Untuk uraian selengkapnya dan setiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18.2.2.5.6) 

(6)*  Apabila dinding-dinding eksit horisontal di bangunan baru, berakhir di dinding-dinding 

luar pada sudut kurang dari 180 derajat, dinding-dinding luar harus memiliki tingkat 

ketahanan api 1 jam untuk jarak 3.0 m atau lebih. Bukaan-bukaan di dinding pada 

setiap interval 3.0 m memiliki ketahanan api ¾ jam  

  (Untuk uraian selengkapnya dan setiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

7.2.4.3.2) 

 (7)* Tangga-tangga dan tangga dengan kemiringan (ramp) yang melayani sarana jalan ke 

luar memiliki pegangan tangga dan dinding tangga pada kedua sisi untuk bangunan 

baru dan sekurang-kurangnya satu sisi pada bangunan eksisting  

  (Untuk uraian selengkapnya dan setiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

7.2.2.4.2) 
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(8)*  Eksit pelepasan ke halaman luar atau lewat jalur terusan eksit yang disetujui yang 

menerus dan berhenti di jalanan umum atau pada eksit pelepasan di luar halaman 

bangunan  

  (Untuk uraian selengkapnya dan setiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

7.7 

(9)*  Apabila pintu-pintu sarana jalan keluar di ruang tangga terbuka yang disebabkan oleh 

peralatan pembuka otomatis maka inisiasi dari gerakan menutup pintu pada setiap 

level maka akan menyebabkan semua pintu-pintu di semua level tangga akan 

menutup.  

  (Untuk uraian selengkapnya dan setiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.2.2.7). 

(10)*  Pintu-pintu yang menuju ke boiler baru, ruang-ruang pemanas baru dan ruang-ruang 

peralatan mekanikal baru yang terletak di sarana jalan ke luar tidak terbuka dengan 

alat pelepas otomatik  

  (Untuk uraian selengkapnya dan setiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.2.2.6).  

(11)* Pada bangunan baru atau eksisting, lebar koridor eksit berukuran sekurang-kurangnya 

2.4 m.  

  (Untuk uraian selengkapnya dan setiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.3.3). 

(12)*  Lebar koridor tidak boleh dihalangi dengan tonjolan-tonjolan dinding 

  (Untuk uraian selengkapnya dan setiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.3.3).  

  Catatan* :  

  Bila lebar koridor bukan area yang dilewati pasien adalan 1.8 m atau lebih, Komisi 

Bersama mengizinkan benda-benda tertentu menyembul di koridor, seperti alat 

pencuci tangan atau meja komputer yang dapat ditarik atau dimasukkan kembali. 

Obyek-obyek tersebut tidak boleh melebihi 110 cm lebarnya dan tidak boleh menonjol 

lebih dari 15 cm ke dalam koridor. Benda-benda ini harus dipasang sekurang-

kurangnya berjarak 125 cm dan di atas tinggi pegangan tangga  

  (Untuk uraian selengkapnya dan setiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.3.3). 

(13)*  Jalur eksit, akses eksit dan eksit pelepasan kearah jalan publik harus bebas dari 

penghalang atau rintangan, seperti adanya penumpukan barang (contoh peralatan, 

kereta / kursi dorong, perabotan), bahan konstruksi  

  (Untuk uraian selengkapnya dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

7.1.10.1). 

(14)* Pintu-pintu akses eksit dan pintu-pintu eksit harus bebas atau bersih dari kaca-kaca 

cermin, barang-barang tergantung, atau barang-barang tenun / kain yang bisa 

menyembunyikan, mengaburkan atau membingungkan arah ke luar  
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  (Untuk uraian selengkapnya dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

7.5.2.2).  

(15)*  Lantai-lantai atau kompartemen-kompartemen dalam bangunan dua atau lebih eksit 

yang disetujui yang diatur dan dibuat diletakkan berjauhan satu sama lain  

  (Untuk uraian selangkapnya dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.4.1).  

(16)*  Ruang-ruang tempat tidur pasien atau ruang tidur pasien utama (suites) berukuran 

lebih besar dari 100 m2 harus dilengkapi sedikitnya 2 (dua) pintu akses eksit yang 

lokasinya berjauhan satu sama lain  

  (Untuk uraian selengkapnya dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.5.2).  

(17)*  Ruang-ruang atau ruang-ruang besar (yang tidak digunakan sebagai ruang tidur 

pasien) berukuran lebih besar dari 230 m2 harus memiliki 2 (dua) pintu-pintu akses 

eksit yang lokasinya berjauhan satu sama lain  

  (Untuk uraian selengkapnya dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.5.3). 

(18)*  Ruang-ruang besar (suites) untuk tempat tidur pasien dibatasi sampai 460 m2, dan 

ruang-ruang besar untuk keperluan lain dibatasi hingga 930 m2. Ruang-ruang besar 

tersebut harus diatur sedemikian hingga tidak ada ruang-ruang antara yang 

merupakan area berbahaya (Lihat pula LS.02.01.30, EP2).  

  (Untuk uraian selengkapnya dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.5.7). 

(19)*  Dalam ruang-ruang besar untuk ruang tidur pasien, jarak tempuh ke pintu akses eksit 

dari setiap titik dalam ruang besar adalah 30 m atau kurang  

  (Untuk uraian lengkap dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.5.8). 

(20)*  Dalam ruang-ruang besar yang tidak digunakan untuk tempat tidur pasien yang 

memiliki 1 (satu) ruang antara, jarak tempuh ke pintu akses eksit dari setiap titik di 

ruang besar adalah 30 m atau kurang, dan dalam ruang-ruang besar yang memiliki 2 

(dua) ruang-ruang antara adalah 15 m atau kurang.  

  (Untuk uraian selengkapnya dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.5.8) 

(21)*  Ruang-ruang tempat tidur pasien membuka langsung ke koridor eksit.  

  (Untuk uraian selengkapnya dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.5.1) 

(22)*  Pintu-pintu yang mengarah ke ruang-ruang tidur pasien tidak dikunci.  

  (Untuk uraian selengkapnya dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.2.2.2).  

(23)*  Jarak tempuh ke pintu ruangan dari setiap titik di ruang tidur pasien adalah 15 m atau 

kurang  
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  (Untuk uraian selengkapnya dan dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.6.2.3) 

(24)*  Pada bangunan eksisting, jarak tempuh, antara tiap pintu ruang ke eksit adalah 30 m 

atau kurang (atau 45 m atau kurang apabila dipasang sistem sprinkler otomatis). Pada 

bangunan baru, jarak tempuh antara tiap titik dalam ruangan dan ke eksit adalah 45 m 

atau kurang  

  (Untuk uraian selengkapnya dan tiap pengecualian mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.2.6.2.1) 

(25)*  Pada bangunan eksisting, jarak tempuh antara setiap titik dalam ruangan dan eksit 

adalah 45 m atau kurang (atau 60 m atau kurang apabila dilengkapi dengan sistem 

sprinkler otomatis). Pada bangunan baru, jarak tempuh antara tiap titik dalam ruangan 

ke eksit adalah 60 m atau kurang  

  (Untuk uraian selengkapnya dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19. 2.6.2.2).   

(26)*  Pada bangunan baru, tidak ada ujung buntu yang lebih panjang dari 9 m  

  (Untuk uraian selengkapnya dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18.2.5.10).   

(27)*  Jalan ke luar diterangi dengan baik pada semua titik, termasuk sudut-sudut dan 

simpangan koridor dan jalan-jalan terusan, jalur tangga, bordes tangga, pintu-pintu 

eksit dan eksit pelepasan. 

  (Uraian lengkap dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 18/19.2.8) 

(28)*  Iluminasi di sarana jalan ke luar, termasuk di eksit pelepasan diatur sedemikian rupa, 

sehingga bila terjadi kegagalan pada tiap satuan kelengkapan pencahayaan atau 

tabung pencahayaan tidak menimbulkan kegelapan di area tersebut  

  (Untuk uraian selengkapnya dan tiap pengecualian, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

7.8.1.4). 

(29)*  Tangga-tangga yang melayani 5 (lima) lantai atau lebih harus memiliki tanda di setiap 

bordes di shaft tangga yang memberikan identifikasi lantai tersebut, shaft tangga, 

bagian atas dan bawah, dan arah ke dan lantai pelepasan eksit. Tanda-tanda 

ditempatkan 1.5 m di atas bordes dalam posisi yang dapat dengan mudah dilihat saat 

pintu dibuka atau ditutup. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 : 7.2.2.5.4) 

(30)*  Tanda-tanda bertuliskan “BUKAN EKSIT” dipasang pada setiap pintu, jalan terusan, 

atau jalur tangga yang bukan jalan ke luar atau akses ke jalan ke luar yang bisa 

menimbulkan kekeliruan saat mencari pintu ke luar  

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 : 7.10.8.1) 

(31)* Tanda-tanda eksit harus mudah dilihat apabila jalur jalan ke eksit tidak langsung 

terlihat jelas. Tanda-tanda tersebut harus mendapatkan pencahayaan yang cukup, 

memiliki tulisan berukuran tinggi 10 cm atau lebih (atau tinggi 15 cm apabila 

mendapatkan pencahayaan dari luar).  
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  (Untuk uraian yang lengkap dan pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

7.10.1.2, 7.10.5, 7.10.6.1, dan 7.10.7.1). 

(32)*  Bangunan rumah sakit memenuhi semua persyaratan sarana jalan ke luar (NFPA 101-

2000 : 18/19.2) 

2.1.30  Setiap bangunan rumah sakit menyediakan dan memelihara fitur 

bangunan untuk melindungi orang-orang terhadap bahaya api dan 

asap kebakaran. 

Penjelasan terhadap butir 2.1.30 

Bahaya api dan asap kebakaran harus mendapatkan perhatian khusus bagi pengelola 

rumah sakit oleh karena ketidak mampuan sebagian pasien untuk menyelamatkan diri tanpa 

bantuan petugas.  

Apabila suatu bangunan tidak diproteksi dengan baik maka pasien akan menghadapi risiko 

karena asap dan api dapat menjalar melalui bukaan-bukaan dalam bangunan.  

Untuk menjamin aspek penyelamatan atau evakuasi yang aman, bahaya api dan asap dapat 

dihindari atau dibatasi apabila bagian-bagian bangunan dipisahkan melalui sistem 

kompartemenisasi.  

Disamping itu, bahan-bahan pelapis interior perlu dikontrol untuk meminimasi asap dan gas-

gas beracun. Bukaan-bukaan diperlukan terkait dengan adanya peralatan pemanas, 

ventilasi, sistem pengkondisian udara, ruang luncur elevator, shaft pembuangan sampah dan 

penggelontoran untuk pencucian.  

Bangunan rumah sakit dirancang dan dipelihara sedemikian rupa agar bukaan-bukaan 

tersebut mampu membatasi penjalaran api ke kompartemen atau ke lantai-lantai lainnya. 

Elemen-elemen kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut : 

(1)  Bukaan-bukaan vertikal yang ada (di luar tangga-tangga eksit) dilindungi dalam 

konstruksi tahan api 1 jam. Pada konstruksi yang baru, bukaan vertikal (di luar tangga-

tangga eksit) dilindungi dalam konstruksi dinding tahan api 1 jam apabila 

menghubungkan 3 lantai atau kurang; dan dalam konstruksi dinding tahan api 2 jam 

apabila menghubungkan 4 lantai atau lebih. (Lihat juga butir 2.1.10 ayat 4). 

(2)  Semua area berbahaya dilindungi dengan dinding-dinding dan pintu-pintu yang 

memiliki ketahanan api sesuai dengan NFPA 101-2000 : 18/19.3.2.1 (Lihat juga butir 

2.1.10, ayat 5, butir 2.1.20, ayat 18). Area atau lokasi berbahaya termasuk, tetapi tidak 

terbatas, pada elemen elemen berikut : 

(a)   Boiler / Ruang-ruang pemanas menggunakan bahan bakar 

1)   Ruang-ruang boiler atau pemanas eksisting berbahan bakar, dilindungi 

sistem sprinkler, mampu menahan penjalaran asap, dan memiliki pintu 

yang dapat menutup sendiri atau diberi alat penutup otomatis; atau ruang 

dilindungi dinding tahan api 1 jam dan pintu tahan api ¾ jam 

2)     Ruang-ruang boiler / pemanas berbahan bakar yang baru dilindungi sistem 

sprinkler dan memiliki dinding tahan api 1 jam dan pintu tahan api ¾ jam. 

(b) Ruang Londri berukuran lebih dari 9 m2 
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1)    Ruang Londri eksisting, berukuran lebih dari 9 m2 yang dilindungi sistem 

sprinkler, mampu menahan jalaran asap, memiliki pintu yang dapat 

menutup sendiri atau dilengkapi dengan alat penutup otomatis; atau berada 

dalam ruangan dengan dinding tahan api 1 jam dan pintu tahan api ¾ jam 

2)    Ruang Londri baru, berukuran lebih dari 9 m2 yang dilindungi sistem 

sprinkler dan memiliki dinding tahan api 1 jam dan pintu tahan api ¾ jam  

(c) Ruang-ruang penyimpanan cairan mudah terbakar (Lihat NFPA 30-1996: 4-4.2.1 

dan 4-4.4.2) 

1)    “Ruang tangki cairan mudah menyala” eksisting, yang dilindungi dengan 

dinding tahan api 2 jam dan pintu tahan api 1,5 jam 

2)    “Ruang tangki cairan mudah menyala” baru, dilindungi sistem sprinkler dan 

memiliki dinding tahan api 2 jam dan pintu tahan api 1,5 jam 

(d) Laboratorium (Lihat NFPA 45-1996 untuk menentukan apakah laboratorium 

termasuk area sangat berbahaya) 

1)  Laboratorium eksisting yang bukan area sangat berbahaya, yang memiliki 

sistem sprinkler, mampu menahan penjalaran asap, dan memiliki pintu 

yang dapat menutup sendiri atau diberi alat penutup pintu otomatis; atau 

laboratorium tersebut memiliki dinding tahan api 1 jam dengan pintu tahan 

api ¾ jam 

2)   Laboratorium baru yang bukan termasuk area sangat berbahaya, memiliki 

sistem sprinkler, mampu menahan jalaran asap dan memiliki pintu yang 

dapat menutup sendiri atau diberi alat pentutup pintu otomatis 

3)   Laboratorium eksisting yang termasuk area sangat berbahaya (Lihat NFPA 

99-1999 : 10-3.1.1) yang memiliki dinding tahan api 2 jam dan pintu tahan 

api 1,5 jam. Apabila dilindungi dengan sistem sprinkler maka dinding cukup 

bertahan api 1 jam dan pintu tahan api ¾ jam 

4)     Laboratorium baru yang termasuk area sangat berbahaya (Lihat NFPA 99-

1999 : 10-3.1.1) harus memiliki sistem sprinkler dan dinding tahan api 1 

jam dan pintu tahan api ¾ jam. 

5)     “Ruang tangki penyimpan gas mudah menyala” eksisting di laboratorium 

harus diproteksi dinding tahan api 2 jam dan pintu tahan api 1,5 jam (Lihat 

NFPA 99-1999 : 10-10.2.2) 

6)      “Ruang tangki penyimpan gas mudah menyala” baru di laboratorium harus 

memiliki sistem sprinkler dan dinding tahan api 2 jam dan pintu tahan api 

1,5 jam (Lihat NFPA 99-1999 : 10-10.2.2) 

(e) Bengkel perawatan dan pemeliharaan 

1)    Bengkel perawatan dan pemeliharaan eksisting yang dilindungi sistem 

sprinkler harus mampu menahan penjalaran asap, dan memiliki pintu yang 

dapat menutup sendiri atau diberikan alat penutup pintu otomatis; atau 

bengkel tersebut harus diproteksi dinding tahan api 1 jam dan pintu tahan 

api ¾ jam 
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2)    Bengkel perawatan dan pemeliharaan yang baru yang diproteksi sistem 

sprinkler harus memiliki dinding tahan api 1 jam dan pintu tahan api ¾ jam. 

(f)  Ruang-ruang suplai tangki oksigen yang menggunakan pipa (Lihat NFPA 99-

1999 : 4-3.1.1.2) 

1)     Ruang suplai tangki oksigen eksisting harus diproteksi dinding tahan api 1 

jam dan pintu tahan api ¾ jam 

2)     Ruang suplai tangki oksigen baru yang diproteksi system sprinkler harus 

memiliki dinding tahan api 1 jam dan pintu tahan api ¾ jam 

(g)    Bengkel tempat pengecatan yang bukan area sangat berbahaya 

1)     Bengkel pengecatan eksisting yang bukan area sangat berbahaya harus 

diproteksi system sprinkler dan harus mampu menahan jalaran asap, dan 

memiliki pintu yang dapat menutup sendiri atau mempunyai alat penutup 

pintu otomatis; atau bahwa bengkel tsb memiliki dinding tahan api 1 jam 

dan pintu tahan api ¾ jam 

2)   Bengkel pengecatan baru yang bukan area sangat berbahaya yang 

memiliki system sprinkler harus diproteksi dinding tahan api 1 jam serta 

pintu tahan api ¾ jam. 

(h) Ruang-ruang linen yang kotor 

1)   Ruang-ruang linen kotor eksisting harus diproteksi sistem sprinkler dan 

harus mampu menahan penjalaran asap, dan memiliki pintu yang dapat 

menutup sendiri atau dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis; atau 

ruang-ruang tersebut memiliki dinding tahan api 1 jam dan pintu tahan api 

¾ jam. 

2)   Ruang-ruang linen kotor yang baru harus diproteksi system sprinkler dan 

mempunyai dinding tahan api 1 jam serta pintu tahan api ¾ jam 

(i) Ruang-ruang tempat penyimpanan / penimbunan 

1)    Ruang-ruang tempat peyimpanan eksisting untuk benda-benda mudah 

terbakar (combustible) berukuran lebih besar dari 5 m2 harus diproteksi 

system sprinkler, mampu menahan jalaran asap, dan memiliki pintu yang 

dapat menutup sendiri atau diberi alat penutup pintu otomatis; atau dinding 

ruangan memiliki ketahanan api 1 jam dan pintu tahan api ¾ jam. 

2)  Ruang-ruang tempat penyimpanan benda-benda combustible yang baru 

berukuran antara 5 m2 hingga 10 m2, harus mampu menahan penjalaran 

asap dan memiliki pintu yang dapat menutup sendiri atau memiliki alat 

penutup pintu otomatis 

3)  Ruang-ruang tempat penyimpanan benda-benda combustible yang baru, 

berukuran lebih besar dari 10 m2 harus diproteksi system sprinkler dan 

berdinding tahan api 1 jam dan pintu tahan api ¾ jam. 

(j) Ruang-ruang pengumpulan sampah / barang bekas 
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1)    Ruang-ruang tempat pengumpulan sampah / barang bekas eksisting harus 

diproteksi system sprinkler, mampu menahan jalaran asap dan memiliki 

pintu yang dapat menutup sendiri atau memakai alat penutup pintu 

otomatis; atau berdinding tahan api 1 jam dan pintu tahan api ¾ jam 

2)    Ruang-ruang tempat pengumpulan sampah / barang bekas yang baru 

harus diproteksi system sprinkler dan mempunyai dinding tahan api 1 jam 

dan pintu tahan api ¾ jam. 

(3)*  Toko mainan yang menyimpan atau memajang benda-benda mudah terbakar dalam 

jumlah yang termasuk berbahaya harus dipisahkan dengan dinding-dinding tahan api 1 

jam dan pintu-pintu tahan api ¾ jam. Pada bangunan eksisting, kombinasi dinding-

dinding dan pintu-pintu untuk menghambat penjalaran asap dan sistem sprinkler 

otomatis boleh digunakan untuk toko mainan yang menyimpan atau memajang benda-

benda mudah terbakar dalam jumlah yang dapat dikategorikan berbahaya  

  (Untuk uraian lengkap dan tiap pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.3.2.5) 

 (4)*  Bahan pelapis interior dinding dan plafon eksisting harus memiliki rating klas A atau B 

untuk membatasi perkembangan asap dan penyebaran nyala api. Bahan pelapis 

interior dinding dan plafon yang baru dipasang memiliki rating klas A  

  (Untuk uraian selengkapnya dan pengecualiannya mengacu ke NFPA 101-2000 : 

19.3.3.2). 

(5)*  Bahan pelapis lantai yang baru dipasang di koridor kompartemen asap tanpa sistem 

sprinkler harus memiliki daya fluks radiasi Klas I  

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 : 19.3.3.3) 

(6)*  Partisi koridor eksisting dari konstruksi tahan api ½ jam dipasang menerus dari pelat 

lantai ke lantai atau pelat atap di atas, hingga melalui tiap ruang-ruang tersembunyi 

(seperti ruang-ruang yang terdapat di atas plafon gantung dan ruang-ruang antara), 

harus ditutup rapat dan dikonstruksi untuk membatasi penjalaran asap. 

  Catatan-1 :     

  Ruang-ruang yang tidak tertutup rapat berukuran 1/8 inci atau kurang yang terletak 

sekeliling pipa, saluran udara dan pengkawat di atas plafon diperbolehkan 

  Catatan-2 :  

  Di dalam kompartemen asap yang dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler yang 

disetujui, partisi koridor diperbolehkan berakhir pada langit-langit apabila langit-langit 

tersebut dikonstruksi untuk membatasi penjalaran asap.  

  Penjalaran asap dapat dibatasi dengan langit-langit yang memiliki lembaran akustik  

gantung yang terbuka (exposed, suspended-grid acoustical tile ceiling).  

  Fitur langit-langit berikut ini juga mampu membatasi penjalaran asap, sistem pemipaan 

sprinkler dan sprinkler yang menembus langit-langit, pemanasan saluran udara, 

ventilasi, dan suplai pengkondisian udara (HVAC) dan difuser udara balik; pengeras 

suara dan kelengkapan pencahayaan yang dipasang masuk (recessed).  
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  (Untuk uraian lengkap dan perkecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 : 19.3.6.2 

dan 19.3.6.2.2) 

(7)*  Pada bangunan baru, dinding koridor dikonstruksi untuk membatasi penjalaran asap  

  (Untuk uraian persyaratan lengkap dan pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 

: 18.3.6.2)  

(8)*  Pada kompartemen asap tanpa sistem sprinkler, jendela-jendela kebakaran yang 

terpasang tetap, berukuran 25% atau kurang dari ukuran dinding-dinding koridor 

dimana jendela-jendela tersebut terpasang. 

  Catatan :  

  Pemasangan jendela eksisting yang sebelumnya memenuhi kriteria Life Safety Code 

(seperti luasan 0,8 m2 atau kurang, dipasangi kaca berkawat (wire glass), atau kaca 

tahan api, dan dipasang pada rangka metal yang disetujui).  

  (Untuk uraian lengkap dan setiap perkecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

19.3.6.3.8 dan 8.2.3.2 (2).  

(9)*  Pada bangunan-bangunan eksisting, semua pintu-pintu koridor dibuat dari panel kayu 

padat atau yang setara setebal 4.4 cm atau lebih dan tidak memiliki lubang ventilasi 

atau gril (dengan pengecualian pada kamar mandi, toilet dan bak benam yang tidak 

mengandung bahan mudah terbakar atau menyala)  

  (Untuk uraian persyaratan lengkap dan pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 

: 19.3.6.3.1 dan 19.3.6.4) 

(10)*  Pintu-pintu koridor yang tidak memiliki plat pelindung dipasang lebih tinggi dari 125 cm 

di atas bagian bawah pintu  

  (Untuk uraian persyaratan lengkap dan pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 

: 18/19.3.6.3.5) 

(11)*  Pintu-pintu koridor dilengkapi dengan alat pengunci positif, diatur untuk membatasi 

gerakan asap, dan ber-engsel sehingga mampu berayun. Celah antara sisi pertemuan 

pasangan pintu tidak lebih dari 0.3 cm, dan undercuts tidak lebih dari 2.5 cm. Pengunci 

jenis gulung tidak diperkenankan.  

  Catatan :  

  Untuk pintu-pintu eksisting, disarankan untuk menggunakan suatu alat yang bisa 

mempertahankan pintu tetap tertutup bila mendapatkan tekanan seberat 22 N pada sisi 

pintu. 

  (Untuk uraian selengkapnya bisa mengacu ke NFPA 101-2000 : 18/19.3.6.3.1 dan 

7.2.1.4.1) 

(12)*  Bukaan-bukaan panel-panel atau pintu-pintu dengan kaca pengintai di dinding-dinding 

koridor (di luar kompartemen-kompartemen asap yang membatasi ruangan tidur 

pasien) dipasang pada atau di bawah setengah jarak dari lantai ke langit-langit. 

Bukaan-bukaan ini tidak boleh lebih besar dari 520 cm2 pada bangunan baru atau lebih 

besar dari 130 cm2 pada bangunan eksisting. 

  Catatan :  
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  Bukaan bisa termasuk, tetapi tidak terbatas pada, ukuran celah surat dan jendela celah 

seperti di laboratorium, farmasi dan tempat kasir  

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya, mengacu kepada NFPA 101-2000 : 

18/19.3.6.5). 

(13)*  Koridor-koridor yang melayani ruang-ruang bersebelahan tidak boleh digunakan 

sebagai bagian dari plenum suplai udara, udara balik atau udara buang.  

  Catatan :  

  Komisi gabungan menganggap peraturan mengijinkan gerakan udara antara ruang-

ruang dan koridor (seperti ruang-ruang isolasi) karena kebutuhan akan beda tekanan 

di rumah sakit perawatan.  

  Pada kondisi semacam ini, arah aliran udara tidak menjadi fokus elemen kinerja.  

  Untuk tujuan proteksi kebakaran, transfer udara harus dibatasi pada jumlah yang 

diperlukan untuk mempertahankan beda tekanan positif atau negatif  

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya, mengacu kepada NFPA 90A-1999 : 2-

3.11.1). 

(14)*  Pada bangunan-bangunan eksisting harus disediakan sekurang-kurangnya dua 

kompartemen asap pada setiap lantai yang memiliki lebih dari 30 pasien di ruang-

ruang perawatan.  

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu ke NFPA 101-2000 : 19.3.7.1) 

(15)*  Pada bangunan-bangunan baru harus disediakan sekurang-kurangnya dua 

kompartemen asap untuk setiap lantai yang meliputi : 

o ruang-ruang tidur pasien atau perawatan. 

o lantai-lantai yang bukan untuk ruang-ruang tidur yang memiliki penghuni dengan 

kapasitas 50 orang atau lebih. 

o lantai-lantai yang tidak dihuni dan digunakan. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 : 18.3.7.1 

dan 18.3.7.2). 

(16)*  Penghalang-penghalang asap membatasi ukuran maksimum dari kompartemen asap 

hingga 2100 m2. Jarak tempuh dari setiap titik dalam kompartemen ke dinding 

penghalang asap tidak lebih dari 60 m  

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.3.7.1) 

(17)*  Ukuran kompartemen-kompartemen asap memenuhi persyaratan yang berlaku (NFPA 

101-2000 : 18/19.3.7.4) 

(18)*  Penghalang-penghalang asap membentang dari pelat lantai ke lantai atau pelat atap di 

atasnya, melalui setiap ruang-ruang tersembunyi (seperti ruang-ruang di atas langit-

langit gantung dan ruang-ruang antara), dan memanjang menerus dari dinding luar ke 

dinding luar. Semua penembusan ditutup rapat. 
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  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu ke NFPA 101-2000 : 

18/19.3.7.3) 

(19)*  Pada bangunan-bangunan eksisting, penghalang-penghalang asap memiliki ketahanan 

api ½ jam dan pada bangunan baru, penghalang api memiliki ketahanan api 1 jam  

  (Untuk uraian persyaratan lengkap dan pengecualiannya mengacu ke NFPA 101-2000 

: 18/19.3.7.3) 

(20)*  Pada bangunan-bangunan eksisting, saluran-saluran udara yang menembus 

penghalang-penghalang asap harus diproteksi damper-damper asap yang disetujui 

yang akan menutup saat detektor asap beroperasi. Detektor ditempatkan di dalam 

sistem saluran udara atau di area yang melayani kompartemen asap.   

  Catatan :  

  Pada bangunan-bangunan eksisting dengan dua kompartemen bersebelahan yang 

dilengkapi dengan sistem sprinkler otomatis, tidak diperlukan damper-damper pada 

penghalang-penghalang asap  

  (Untuk uraian persyaratan lengkap dan pengecualiannya mengacu ke NFPA 101-2000 

: 18/19.3.7.3 dan 8.3.5.2) 

(21)*  Damper-damper asap yang disetujui harus melindungi bukaan aliran udara yang 

dipasang sepanjang penghalang-penghalang asap di ruang-ruang plafon yang 

digunakan sebagai plenum tanpa saluran udara baik untuk udara suplai maupun balik  

  (Uraian lengkap dan pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 : 8.3.5.1). 

(22)*  Susunan jendela api terpasang tetap pada dinding-dinding atau pintu-pintu penghalang 

asap atau pintu-pintu yang memiliki ketahanan api 20 menit dan luasannya 25% atau 

kurang dari ukuran penghalang asap. 

  Catatan :  

  Instalasi dinding eksisting yang memiliki kaca patri atau kaca tahan api, dan memiliki 

luas 0.8 m2 atau lebih kecil, serta dibuat pada rangka metal dapat diterima  

  (Untuk uraian persyaratan lengkap dan pengecualiannya, mengacu ke NFPA 101-2000 

: 18.3.7.7, 19.3.7.5 dan 8.2.3.2.2) 

(23)*  Pintu-pintu pada penghalang-penghalang asap dapat menutup sendiri atau menutup 

secara otomatis, dibuat dari bahan panel kayu padat atau yang setara, berukuran 4.4 

cm atau lebih, dan dipasang untuk menahan penjalaran asap.  

  Celah di antara sisi-sisi pertemuan pasangan pintu tidak boleh lebih lebar dari 0.3 cm, 

dan potongan bawah (undercuts) tidak boleh lebih besar dari ¾ inci.  

  Pintu-pintu harus tidak memiliki lapisan papan pelindung tidak tahan api dengan 

ketinggian lebih dari 125 cm di atas bagian bawah pintu  

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu kepada NFPA 101-2000 : 

18/19.3.7.5, 18/19.3.7.6, dan 8.3.4.1). 

(24)*  Dalam bangunan, pintu eksit yang menghubungkan tiga lantai atau kurang harus 

memiliki ketahanan api 1 jam; eksit yang menghubungkan empat lantai atau lebih 

harus memiliki ketahanan api 2 jam  



Pedoman Teknis Prasarana  Rumah Sakit, Sarana Keselamatan Jiwa 

22 Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 
Kementerian Kesehatan RI 
 
 
 

 

  (Untuk uraian persyaratan lengkap dan pengecualiannya mengacu ke NFPA 101-2000 

: 7.1.3.2.1) 

(25)*  Bangunan rumah sakit memenuhi semua persyaratan proteksi asap dan api sesuai 

ketentuan yang berlaku (NFPA 101-2000 : 18/19.3) 

  Catatan :   

  Sesuai ketentuan Komisi Bersama sejumlah tertentu pembersih tangan (hand-rub) 

berbasis alkohol boleh digunakan dalam kompartemen asap tunggal. 

2.1.34  Rumah Sakit menyediakan dan memelihara sistem alarm 

kebakaran. 

Uraian elemen-elemen kinerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

(1)*  Sistem alarm kebakaran secara otomatis mengirim sinyal ke salah satu dari yang di 

bawah ini. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu ke NFPA 101-2000 : 

9.6.4). 

(a)*  Suatu sistem alarm kebakaran yang dihubungkan langsung ke kantor pemadam 

kebakaran (damkar) seperti diuraikan pada ketentuan yang berlaku (NFPA 72 - 

1999; 6.16). 

(b)*  Pusat panel utama seperti diuraikan dalam ketentuan yang berlaku (NFPA 72-

1999; 5.2). 

(c)*  Sistem stasiun dengan supervisi dari pengelola seperti yang dijelaskan dalam 

ketentuan yang berlaku atau suatu metoda yang disetujui “Komisi bersama” 

untuk suatu sistem transmisi manual (NFPA 72 - 1999; 5.3). 

(d)*  Suatu stasiun sistem alarm kebakaran dengan supervisi jarak jauh seperti yang 

diuraikan dalam ketentuan yang berlaku (NFPA 72 - 1999; 5.4). 

(2)*  Kontrol panel utama alarm kebakaran terletak pada daerah yang terproteksi (suatu 

area yang tertutup dan berdinding tahan api selama 1 jam dengan pintu kebakaran 

tahan api selama ¾ jam) yang setiap saat harus dijaga atau di dalam ruangan yang 

dilengkapi dengan detektor asap. (Lihat juga butir 2.1.10, ayat 5). 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 9.6.4 

dan NFPA 72 - 1999; 1.5.6 dan 3.8.41). 

 (3)*  Panel pendukung yang dipasang pada jarak jauh yang mengeluarkan suara dan 

pengumuman terletak di lokasi yang disetujui Otoritas Berwenang Setempat atau 

setara dengannya. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 9.6.4). 

(4)  Rumah sakit harus memenuhi persyaratan deteksi, alarm kebakaran dan system 

komunikasi sesuai persyaratan keselamatan jiwa (NFPA 101 - 2000; 18/19.3.4). 

2.1.35  Rumah sakit menyediakan dan memelihara sistem pemadaman 

kebakaran. 

Uraian elemen-elemen kinerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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(1)*  Sistem alarm kebakaran memonitor komponen sistem sprinkler otomatis yang 

disetujui. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 

18/19.3.5.2 dan 9.7.2.2). 

(2)* Sistem alarm kebakaran disambungkan pada alarm aliran air, 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 

9.7.2.2). 

 (3)*  Gantungan pemipaan untuk sistem sprinkler otomatik yang disetujui tidak boleh 

longgar atau rusak. 

(Untuk uraian lengkap & pengecualiannya mengacu pada NFPA 25  - 1998; 2.2.3). 

(4)*  Pemipaan untuk sistem sprinkler otomatik yang disetujui tidak boleh digunakan untuk 

menggantung peralatan lainnya. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 25  - 1999; 2.2.2). 

(5)*  Kepala springkler tidak dalam keadaan rusak, bebas korosi, bebas material lain, dan 

bebas cat. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 25 - 1999; 2.2.1.1). 

 (6)*  Perlu selalu dijaga area yang bebas dengan jarak 18” (45 cm) atau lebih, dari titik di 

bawah deflektor kepala sprinkler ke titik tertinggi dari barang yang disimpan. 

  Catatan : 

  Dinding perimeter dan ketinggian rak boleh memanjang sampai ke langit-langit apabila 

tidak terletak tepat di bawah kepala sprinkler. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 13 - 1999; 

5.8.5.2.1). 

(7)*  Sistem sprinkler area terbatas yang memproteksi area terisolasi dan berbahaya harus  

disambungkan ke sistem pemipaan air domestik mempunyai katup yang dapat ditutup 

dan mempunyai titik kepala sprinkler tidak lebih dari 6 (enam) buah. Deteksi aliran air 

harus terpasang pada instalasi baru apabila dua atau lebih sprinkler melayani satu 

area. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 

9.7.1.2). 

(8)*  Jarak tempuh terjauh untuk mencapai APAR (Alat Pemadam Api Ringan) terdekat 

adalah 75 ft (23 m) atau kurang. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 

18/19.3.5.6 dan NFPA 10 - 1998; 3.1.1). 

(9)*  APAR Kelas K diletakkan di dalam jarak 30 ft (9 m) dari suatu peralatan peralatan 

dapur yang mengeluarkan cairan berminyak seperti penggorengan dengan tempat 

minyak yang dalam, kompor, wajan atau alat pemanggang.  

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 

2000;18/19.3.5.6 dan NFPA 10 - 1998; 2.3.2.).  



Pedoman Teknis Prasarana  Rumah Sakit, Sarana Keselamatan Jiwa 

24 Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 
Kementerian Kesehatan RI 
 
 
 

 

(10)*  Alat mengeluarkan cairan berminyak pada peralatan dapur seperti penggorengan 

dengan tempat minyak yang dalam, kompor, wajan atau alat pemanggang harus 

mempunyai kanopi atau tudung, sistem saluran udara udara buang (exhaust duct), 

juga alat penangkap lemak tanpa saringan. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 

18/19.3.5.6 dan NFPA 96 - 1998; 1.3.1). 

(11)*  Sistem pemadaman kebakaran otomatis untuk peralatan dapur yang mengeluarkan 

cairan berminyak harus seperti berikut: Dapat mengaktifkan sistem alarm kebakaran 

gedung. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000;   

18/19.3.2.6, NFPA 96 - 1998; 7.1.1 dan 7.6.2). 

(12)*  Sistem pemadaman kebakaran otomatis untuk peralatan dapur yang mengeluarkan 

cairan berminyak harus seperti berikut : Dapat mematikan aliran minyak/bahan bakar. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 

18/19.3.2.6, 9.2.3, NFPA 96 - 1998; 7.1.1 dan 7.4.1).  

(13)*  Sistem pemadaman kebakaran otomatis untuk peralatan dapur yang mengeluarkan 

cairan berminyak harus seperti berikut : Dapat mengontrol fan buang (exhaust fan) 

sesuai desain. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.3.2.6, NFPA 96 - 1998; 7.1.1 dan 8.1.5). 

(14)  Rumah sakit harus memenuhi semua persyaratan lainnya terkait dengan keselamatan 

jiwa (NFPA 101 - 2000; 18/19.3.5). 

2.1.40. Rumah sakit menyediakan dan memelihara peralatan khusus untuk 
memproteksi seseorang terhadap ancaman bahaya kebakaran atau 
asap. 

Uraian elemen-elemen kinerjanya dijelaskan sebagai berikut : 

(1)*  Gedung yang tidak berjendela atau sebagian dari gedung tak berjendela harus 

memenuhi persyaratan yang ada (NFPA 101 - 2000; 18/19.4.1). 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 11.7).  

(2)*  Gedung bertingkat tinggi yang baru harus diproteksi dengan sistem springkler otomatis 

yang disetujui untuk memenuhi persyaratan yang berlaku (NFPA 101 - 2000; 18.4.2). 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 11.8). 

2.1.50  Rumah sakit menyediakan dan memelihara peralatan gedung untuk 
memproteksi seseorang terhadap ancaman bahaya kebakaran dan 
asap. 

Uraian elemen-elemen kinerjanya dijelaskan sebagai berikut : 

(1)*  Peralatan pengapian tidak diperkenankan pada area tempat tidur, bila dibolehkan, 

pengapian harus dipisahkan dari area tempat tidur dengan konstruksi tahan api 1 jam 

atau lebih. 
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  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.5.2.2). 

(2)*  Peralatan pengapian yang dilengkapi dengan dinding harus dijamin terhadap 

keretakan dinding dan tahan sampai temperatur 343,30C (6500F) dan konstruksinya 

dengan kaca tahan panas atau material lain yang disetujui. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.5.2.2). 

(3)*  Tungku dari peralatan pengapian baru harus dipasang dengan ditinggikan sekitar 4” 

(10,6 cm) di atas lantai. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.5.2.2). 

(4)*  Pada lift baru, terpasang alat-alat sebagai berikut : 

(a)  Kunci untuk memanggil regu pemadam kebakaran. 

(b)  Pemanggilan kembali secara otomatis melalui detektor asap. 

(c)  Kunci untuk operasi darurat yang digunakan khusus untuk petugas pemadam 

kebakaran. 

(d)  Detektor asap ruang mesin lift. 

(e)  Detektor asap lobi lift. 

  Lift eksisting yang memiliki jarak tempuh (jarak dari lift eksisting ke eksit) 25 ft (7,62 m) 

atau lebih, di atas atau di bawah level/lantai yang dapat memberikan pelayanan terbaik 

bagi kebutuhan operasi pemadam kebakaran juga harus memenuhi persyaratan ini. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.5.3 dan 9.4.3). 

(5)*  Saf peluncur pembuangan sampah (refuse chute) harus dibuang menuju tempat 

penampungan yang tidak digunakan untuk keperluan lain. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.5.4.3). 

(6)*  Pada suatu bangunan rumah sakit yang baru, sampah linen dan kotak sampah harus  

mempunyai bukaan vent melalui atap yang membuka langsung ke udara luar. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000;  

18.5.4.1 dan NFPA 82 - 1999; 3.2.2.4). 

(7)*  Pada bangunan yang lebih dari dua tingkat, sistem sprinkler otomatis yang disetujui 

harus dipasang di atas puncak bukaan-bukaan layanan pada saf buangan linen dan 

sampah yang melayani seluruh tingkat bangunan. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.5.3). 
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(8)*  Pada bangunan eksisting, konstruksi pintu masuk yang melayani buangan sampan 

linen dan saf sampah mempunyai tingkat ketahanan api ¾ jam (atau 1 jam bila 

pintunya terbuka ke arah koridor). Pada bangunan baru, konstruksi pintu masuk saf 

sampah harus mempunyai tingkat ketahanan api 1 jam (atau 1 ½ jam pada tempat 

peluncuran sampah bangunan empat tingkat atau lebih). 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.5.4.1).  

(9)*  Semua saf peluncuran untuk sampah linen dan sampah serta bukaan pintu 

mempunyai engsel positip yang dapat menutup sendiri. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.5.4.1 dan 8.2.3.2.3.1 dan NFPA 82.1999; 3.2.2.9). 

(10)*  Semua saf peluncuran untuk sampah linen dan sampah serta bukaan pintu harus 

mempunyai tingkat ketahanan api 1 jam. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.5.4.1 dan 8.2.3.2.3.1). 

(11)* Saf peluncuran sampah linen dan sampah yang menuju pada suatu ruangan 

penampungan khusus harus dipisahkan dari koridor dengan tingkat ketahanan api 

konstruksi dinding selama 1 jam. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.5.4.1 dan 18/19.3.2.1; NFPA 82 - 1999; 3.2.6.1). 

(12)*  Rumah sakit harus memenuhi semua persyaratan operasi keselamatan jiwa (NFPA 

101 - 2000; 18/19.5). 

2.1.70  Rumah sakit menyediakan dan memelihara fitur yang memenuhi 
persyaratan pencegahan kebakaran api dan asap.  

Uraian elemen-elemen kinerjanya dijelaskan sebagai berikut : 

(1)*  Rumah sakit harus melarang penggunaan semua bahan dekorasi mudah terbakar 

yang bukan penghambat api. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000;  7.5.4). 

(2)*  Tempat penyimpanan linen kotor dan sampah yang lebih besar dari 121,12 liter (32 

gallon) (termasuk kontainer daur ulang) harus diletakkan dalam ruangan yang 

terproteksi sebagai area yang berbahaya. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.7.5.5). 

(3)*  Rumah sakit harus melarang alat pemanas portabel (ringan) di dalam kompartemen 

asap yang berada dalam ruang perawatan dan ruang tindakan. 

  (Untuk uraian lengkap dan pengecualiannya mengacu pada NFPA 101 - 2000; 18/ 

19.7.8). 

(4)  Rumah sakit harus memenuhi semua persyaratan lain mengenahi fitur operasi terkait 

keselamatan jiwa (NFPA 101 - 2000; 18/19.7. Lihat juga butir 2.3.3. ayat 1). 
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BAB III : 

PENUTUP 

3.1  Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan oleh pengelola bangunan rumah sakit, 

penyedia jasa konstruksi, instansi Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait 

dengan kegiatan pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan bangunan 

rumah sakit dalam pencegahan dan penanggulangan serta guna menjamin keamanan dan 

keselamatan bangunan rumah sakit dan lingkungan terhadap bahaya penyakit. 

3.2  Persyaratan-persyaratan yang lebih spesifik dan atau bersifat alternatif serta 

penyesuaian “Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Jiwa Bangunan dan Prasarana rumah 

sakit oleh masing-masing daerah disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan kelembagaan di 

daerah. 

3.3  Sebagai pedoman/petunjuk pelengkap dapat digunakan pedoman dan standar teknis 

terkait lainnya. 



Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Jiwa Pada Bangunan Rumah Sakit 

 

 Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 
Kementerian Kesehatan RI 
 

 

 

 

Kepustakaan 

 

1 NFPA 10, 1988 Standard for Portable Fire Extinguishers. 

2 NFPA 13, 1999 Standard for the installation of sprinkler systems. 

3 NFPA 25, 1999 Standard for the inspection, testing and maintenance of 

water based fire protection systems. 

4 NFPA 72, 1999 National Fire Alarm and signaling code. 

5 NFPA 80, 1999 Standard for fire doors and other opening protectives. 

6 NFPA 82, 1999 Standard on incenerators and waste and linen handling 

systems and equipment. 

7 NFPA 90A - 1999 Standard for the installation of Air conditioning and 

ventilating systems. 

8 NFPA 96 - 1998 Standard for Ventilation Control and Fire Protection of 

Commercial Cooking operation. 

9 NFPA 101 - 2000 Life Safety Code. 
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APENDIKS 

NFPA 10 - 1988 

CHAPTER 2 

2.3.2  Pemadam api yang disediakan untuk melindungi peralatan memasak yang 

menggunakan media memasak mudah terbakar (minyak tumbuhan atau minyak daging 

binatang dan lemak) harus terjamin kualitasnya dan memperoleh label untuk kebakaran Klas 

K. 

Pengecualian :  

Pemadam api yang dipasang khusus untuk mengatasi bahaya kebakaran ini sebelum 

Juni, 1998.  

CHAPTER 3 

3.1.1  Sejumlah minimum APAR yang diperlukan untuk melindungi bangunan harus 

ditentukan sebagaimana diuraikan secara garis besar dalam Bab ini. Secara berkala, 

tambahan APAR harus dipasang untuk untuk menghasilkan proteksi yang lebih baik. APAR 

yang memiliki rating / daya padam lebih rendah dari yang ditetapkan pada Tabel 3-2.1 and 3-

3.1 dapat dipasang, asalkan peralatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memenuhi 

pesyaratan perlindungan minimum yang ditentukan di Bab ini. 
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NFPA 13 - 1999 

CHAPTER 5 

5.8.5.2.1  Rintangan baik kontinyu maupun diskontinyu kurang atau pun sama dengan 

18 in. (457 mm) dibawah deflector kepala sprinkler yang mencegah corak pancaran dari 

pengembangan penuh harus memenuhi butir 5-8.5.2. Apapun yang ditentukan oleh 

Sub.Bab ini, rintangan padat kontinyu harus memenuhi persyaratan 5-8.5.1.2. 
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NFPA 25 – 1999 

CHAPTER 2 

2.2.1.1  Sprinkler-sprinkler harus diperiksa dari mulai level lantai setiap tahunnya. Sprinkler 

harus bebas korosi, benda-benda asing, cat, dan kerusakan fisik dan harus dipasang 

dengan arah yang benar (misal menghadap ke atas, menghadap kebawah, atau arah sisi 

dinding). Setiap kepala sprinkler yang kena karat, kena cat, rusak atau terbebani dan salah 

arah, harus diganti. 

Pengecualian : 

1*   Pipa dan sambungan-sambungan yang dipasang di ruang-ruang tersembunyi seperti di atas langit-langit 

gantung, tidak perlu dilakukan pemeriksaan. 

2.  Pipa yang dipasang di area-area yang sulit dijangkau, untuk pertimbangan keamanan dan operasi proses, 

dilakukan pemeriksaannya saat penutupan operasi sementara (shutdown). 

2.2.2   Pipa dan sambungan-sambungan. 

Pipa dan sambungan-sambungan sprinkler harus diperiksa setahun sekali dari mulai level 

lantai. Selain itu pipa dan sambungan-sambungan tersebut harus dalam kondisi baik dan 

bebas dari kerusakan mekanik, kebocoran, korosi dan salah penyambungan. Pemipaan 

sprinkler tidak menjadi sasaran beban berat eksternal, baik terhadap pipa maupun 

tergantung di pipa. 

Pengecualian  

1* Pipa dan sambungan-sambungan yang dipasang di ruang-ruang tersembunyi seperti di atas langit-langit 

gantung, tidak perlu dilakukan pemeriksaan. 

2  Pipa yang dipasang di area-area yang sulit dijangkau, untuk pertimbangan keamanan dan operasi proses, 

dilakukan pemeriksaannya saat penutupan operasi sementara (shutdown). 

2.2.3   Gantungan dan kait seismik. 

Gantungan pipa sprinkler dan kait seismik harus diperiksa setiap tahun dari level lantai. 

Gantungan dan kait seismik tidak boleh rusak atau hilang. Gantungan dan kait seismik yang 

rusak atau hilang harus segera diganti atau dikencangkan. 

Pengecualian  

1* Gantungan pipa dan kait seismik yang dipasang di ruang-ruang tersembunyi seperti di atas langit-langit 

gantung, tidak perlu dilakukan pemeriksaan. 

2 Gantungan-gantungan pipa yang dipasang di area-area yang sulit dicapai karena pertimbangan 

keselamatan terkait operasi proses, harus diperiksa selama waktu penutupan sementara (shutdown) yang 

dijadwalkan. 
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NFPA 30 – 1996 

CHAPTER 2 

4.4.2.1  Semua area penyimpanan harus dikonstruksikan untuk memenuhi 

tingkat ketahanan api yang ditentukan dalam tabel 4.4.2.1. Konstruksi tersebut harus 

memenuhi spesifikasi pengujian sesuai ketentuan yang berlaku (NFPA 251, Standard 

Methods of Tests of Fire Endurance of Building Construction and Materials). 

Tabel 4.4.2.1 Tingkat Ketahanan Api untuk area penyimpanan cairan di dalam gedung 

Tingkat Ketahanan Api, Jam 

Jenis area penyimpanan Dinding di dalam1, 

langit-langit, 

diantaranya 

Atap Dinding luar 

Di dalam ruangan :    

Area lantai < 150 ft2 1 -- -- 

Area lantai > 150 ft2 dan < 500 

ft2. 

2 -- -- 

Bagian bangunan dan 

dilekatkan pada bangunan: 

   

Area lantai < 300 ft2 1 12 -- 

Area lantai > 300 ft2 2 22 23 

Gudang cairan 44 -- 25 or 46 

Unit SI : 1 ft2 = 0,09 m2 

1 Antara area penyimpanan cairan dan setiap area yang berdekatan tidak 

diperuntukkan untuk penyimpanan cairan. 

2 Atap dari bangunan pada gedung, satu lantai tingginya, harus dimungkinkan untuk 

dari bahan konstruksi ringan tidak mudah terbakar jika pemisah bagian di dalam 

dinding mempunyai minimum parapet 3 ft (0,9 m).  

3 Apabila bagian lain dari bangunan atau properti lain terekspos. 

4 Ini harus dinding api standar. 

5 Untuk dinding terekspos yang diletakkan lebih dari 10 ft (3 m) tetapi kurang dari 50 ft 

(15 m) dari bangunan penting atau jalur properti yang berdekatan yang dapat dibangun. 

6 Untuk dinding terekspos yang diletakkan 10 ft (3 m) tetapi kurang dari 50 ft (15 m) dari 

bangunan penting atau jalur properti yang berdekatan yang dapat dibangun. 

4.4.4.2 Penyimpanan di dalam ruangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan 

dalam tabel 4.4.4.2. Sebagai tambahan, kontainer dengan kapasitas di atas 113,5 Liter 

(30 galon) yang berisi cairan kelas I atau kelas II harus tidak disimpan pada ketinggian 

lebih dari tinggi satu kontainer di dalam ruangan. 
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Tabel 4.4.4.2 – Batas Penyimpanan untuk Ruangan di dalam. 

Area lantai total (ft2) Apakah proteksi kebakaran 

otomatik disediakan?1 

Kuantitas yang diijinkan total 

(gallon/ft2 dari area lantai). 

≤150 Tidak 2 

 Ya 5 

>150 and≤500 Tidak 42 

 Ya 10 

Unit SI : 1 ft2 = 0,09 m2; 1 gallon = 3,8 liter. 

1 Sistem proteksi kebakaran harus sistem springkler otomatik, menyemprotkan air, 

carbon dioksida, kimia kering, atau sistem lain yang disetujui (lihat sub bagian 4.8). 

2 Kuantitas total yang diijinkan dari cairan Klas 1A dan 1B harus tidak melebihi kuantitas 

yang diijinkan dalam tabel 4.4.4.1 atau yang diijinkan oleh butir 4.4.4.4.  

 



Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Jiwa Pada Bangunan Rumah Sakit 

 

 Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 
Kementerian Kesehatan RI 
 

 

 

NFPA 45 – 1996 

CHAPTER 2 

2.3  Area kerja laboratorium dan klasifikasi unit laboratorium 

dengan bahaya ledakan. 

2.3.1  Area kerja suatu laboratorium harus dipertimbangkan jika berisi bahan 

berbahaya ledakan jika jumlah bahan yang dapat meledak atau konsentrasi bahan 

dalam butir (a) sampai (e) di bawah ini dapat menimbulkan kecelakaan yang serius pada 

petugas di dalam area kerja laboratorium.(lihat apendiks C). 

(a)  Penyimpanan bahan dengan tingkat reaktifitas bahaya 4 (lihat B.2.5) 

(b)  Menggunakan bentuk bahan dengan tingkat reaktifitas 4 (lihat B.2.5) 

(c)  Reaksi exothermic yang tinggi, seperti polymerization, oxidation, nitration, 

peroxidation, hydrogenation, atau reaksi organo-metallik. 

(d)  Menggunakan bentukan dari bahan yang struktur kimianya menunjukkan potensi 

bahaya, tetap sifat-sifatnya tidak stabil, seperti triple bond, epoxy radical, nitro dan 

nitroso compound, dan peroxide. 

(e)  Reaksi tekanan tinggi. (lihat gambar C.4.5) 

2.3.2  Suatu unit laboratorium harus tidak diperhitungkan berisi bahan berbahaya 

ledakan kecuali area kerja laboratorium di dalam unit berisi bahan dengan bahaya 

ledakan cukup besar yang sampai dapat menyebabkan kerusakan benda-benda atau 

kecelakan serius diluar area kerja laboratorium. 

2.3.3   Untuk persyaratan proteksi bahaya ledakan, lihat bab 5. 
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NFPA 72 – 1999 

CHAPTER 1 

1.5.6  Dalam area yang tidak dihuni terus menerus, deteksi asap otomatis harus disediakan 

pada lokasi dari setiap unit kontrol alarm kebakaran untuk memberikan pemberitahuan 

kebakaran pada lokasi itu. 

Pengecualian : 

Apabila kondisi lingkungan melarang instalasi deteksi asap otomatis. deteksi panas 

otomatik harus dimungkinkan. 

CHAPTER 3 

3.8.4.1 - Pemberitahuan ke penghuni.   

Sistem alarm kebakaran yang disediakan untuk evakuasi atau merelokasi penghuni 

bangunan harus mempunyai satu atau lebih alat pemberitahu yang dijamin berfungsi untuk 

setiap lantai dan diletakkan sedemikian sehingga alat tersebut memiliki sifat-sifat 

sebagaimana diuraikan dalam Bab 4 untuk keperluan umum atau pribadi, sesuai yang 

diperlukan. 

Zona-zona notifikasi harus konsisten dengan rencana respons emergensi atau evakuasi 

untuk bangunan yang dilindungi. Batas-batas zona notifikasi harus sama dengan dinding-

dinding luar bangunan, batas-batas kompartemen kebakaran atau asap bangunan, 

pemisahan lantai atau pembagian lainnya terkait keamanan terhadap bahaya kebakaran. 

CHAPTER 5 

5.2    Sistem Alarm Kebakaran untuk Layanan Stasiun Pusat. 

Persyaratan bab 1 dan 7 dan bagian 5.5 harus diterapkan untuk sistem alarm kebakaran 

eksklusif, kecuali adanya konflik dengan persyaratan bagian ini. 

5.3  Sistem stasiun supervisi eksklusif. 

Persyaratan bab 1 dan bab 7 dan bagian 5.5 harus diterapkan untuk sistem alarm eksklusif, 

kecuali ada konflik dengan persyaratan dari bagian ini. 

5.4   Sistem Alarm kebakaran pada stasiun supervisi jarak jauh. 

Persyaratan bab 1 dan 7 dan bagian 5.5 harus diterapkan untuk sistem alarm kebakaran 

stasiun supervisi jarak jauh, kecuali ada konflik dengan persyaratan bagian ini. 

CHAPTER 6 

6.16.  Perlengkapan sistem alarm kebakaran. 

Persyaratan bab 1, 3 dan 7 harus diterapkan untuk perlengkapan sistem alarm kebakaran, 

kecuali ada konflik dengan persyaratan bagian 6.16. Jika dimungkinkan oleh otoritas 

berwenang setempat, penggunaan sistem yang dijelaskan dalam bab 6 harus dimungkinkan 

untuk melengkapi laporan fungsi dari atau di dalam tempat pribadi.   
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NFPA 80 – 1999 

CHAPTER 1 

1.3.5  Tanda Arah 

Tanda arah dipasang pada permukaan pintu kebakaran dan harus memenuhi sub seksi. 

1.3.5.1  Tanda arah informasi diperbolehkan dipasang pada permukaan pintu kebakaran 

sesuai dengan sub seksi ini. 

1.3.5.2   Area total yang ditempel tanda arah harus tidak melebihi 5% dari area 

muka pintu kebakaran untuk yang ditempel. 

1.3.5.3  Tanda arah harus ditempel ke pintu kebakaran menggunakan perekat 

(lem).  Penempelan secara mekanis seperti dengan sekrup atau paku tidak diijinkan. 

1.3.5.4   Pintu kebakaran dari bahan kaca tidak boleh dipasang tanda arah.  

1.3.5.5  Tanda arah tidak boleh dipasang pada permukaan pintu kebakaran yang 

dapat merusak atau mengganggu pengoperasian pintu kebakaran. 

1.11.4   Jarak Celah (Clearance). 

Jarak celah dibagian bawah pintu harus memenuhi Tabel 1.11.4. 

Table 1.11.4 Jarak celah di bagian bawah pintu 

 
Pintu 

ayun 

dengan 

peralatan 

bangunan 

Pintu ayun 

dengan 

peralatan 

pintu 

kebakaran 

Pintu 

geser 

horizontal 

Pintu 

geser 

Vertikal. 

Pintu geser  

akordion 

horizontal 

khusus 

atau pintu 

lipat 

 inc

i 
mm inci mm 

inc

i 
mm 

inc

i 

m

m 
inci mm 

Pintu bagian bawah 

dan kusen tidak 

mudah terbakar yang 

dinaikkan.  

⅜ 9.5 ⅜ 9.5 ⅜ 9.5 ⅜ 9.5 ⅜ 9.5 

Lantai dimana tidak 

ada kusen.  
¾ 19.1 ¾ 19.1 ¾ 19.1   ¾ 19.1 

Lantai ubin yang 

keras, 
⅝ 15.9         

Pelapis lantai ½ 12.7 ½ 12.7 ½ 12.7   ½ 12.7 

CHAPTER 2 
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2.3.1.7 Jarak celah antara tepi pintu pada sisi tarikan dan rangka pintu, dan tepi-tepi 

pertemuan pintu yang berayun berpasangan pada sisi tarikan adalah 1/8 in. ± 1/16 in. 

(3.18 mm ± 1.59 mm) untuk pintu-pintu baja dan tidak melampaui 1/8 in. (3.18 mm) 

untuk pintu-pintu kayu. 

2.4.5  Pelat jaminan perlindungan pabrik pembuat harus dipasang sesuai listing pintu 

kebakaran. Pelat tersebut harus diberi label dan dipasang sesuai dengan listing-nya. 

Pengecualian :   

Pemberian label tidak dipersyaratkan apabila bagian ujung pelat perlindungan 

tidak lebih dari 16 in. (406 mm) di atas alas / dasar pintu. 
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NFPA 82 – 1999 

CHAPTER 3 

3.2.2.4  Ventilasi saluran pembuangan. 

Saluran pembuangan kotoran atau linen kotor harus memanjang (ukuran penuh) 

sekurang-kurangnya 3 ft (0.92 m) di atas atap bangunan. Saluran atau corong tersebut 

harus terbuka ke udara luar dengan ukuran penampang bukaan sama dengan saluran 

pembuangan tsb. 

Pengecualian :  

Saluran pembuangan bisa kurang dari 3 ft (0.92 m) di atas atap bangunan dari 

konstruksi Tipe I, Tipe II-222, atau Tipe II-111 sesuai persetujuan OB. 

3.2.2.9  Pintu-pintu pelepasan saluran pembuangan. 

Saluran pembuangan sistem gravitasi harus sedemikian sehingga bukaan dasar 

saluran pembuangan atau cerobong atau keduanya, harus dilindungi dengan pintu 

kebakaran yang memiliki api 1-jam, yang dilengkapi dengan penutup otomatis atau 

pintu yang dapat menutup sendiri yang disetujui yang cocok untuk bukaan Klas B. 

3.2.6.1  Kriteria Ruang Pelepasan Saluran Pembuangan. 

Saluran pembuangan kotoran dan kain linen kotor harus berakhir atau melepas 

langsung ke suatu ruangan yang ketahanan api minimumnya tidak kurang dari yang 

disyaratkan untuk saluran pembuangan. Bukaan-bukaan ke ruangan-ruangan tersebut 

harus dilindungi dengan pintu-pintu berketahanan api 11/2-jam yang dapat menutup 

sendiri atau diberi alat penutup otomatis yang cocok untuk bukaan-bukaan Klas B. 
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NFPA 90A – 1999 

CHAPTER 2 

2.3.11.1  Koridor penyelamat. 

Koridor-koridor penyelamat di hunian-hunian perawatan kesehatan, penahanan untuk 

perawatan penyembuhan dan perumahan tidak boleh digunakan sebagai bagian dari sistem 

pengaliran udara suplai, balik ataupun pembuangan yang melayani area-area yang 

bersebelahan. Bukaan-bukaan untuk pemindahan udara tidak diperbolehkan di dinding-

dinding atau di pintu-pintu yang memisahkan koridor penyelamat dari area-area yang 

berdekatan. 

Pengecualian 

1    Ruang-ruang toilet, kamar mandi, kamar mandi pancuran, bak rendam dan ruang-ruang tambahan 

semacam itu harus memiliki bukaan yang langsung menuju koridor penyelamat.. 

2  Apabila lebar celah pintu tidak melampaui persyaratan yang ditentukan dalam NFPA 80, Standar pintu 

dan jendela kebakaran (Standard for Fire Doors and Fire Windows), pengaliran udara lewat perbedaan 

tekanan dapat diperbolehkan. 

3  Penggunaan koridor penyelamat sebagai bagian dari sistem kontrol asap yang dirancang secara teknis. 

4 Di hunian penahanan untuk penyembuhan dengan pemisahan-pemisahan koridor dari konstruksi yang 

terbuka (contoh, pintu-pintu atau partisi bentuk kisi-kisi). 

CHAPTER 3 

3.3.1   Dinding dan Partisi tahan Api   

3-3.1.1*  Damper api yang disetujui harus dipasang apabila saluran-saluran udara 

menembus atau berhenti pada bukaan-bukaan di dinding atau partisi yang disyaratkan 

memiliki ketahanan api 2 jam atau lebih. 

Pengecualian*:  

Damper-damper api tidak disyaratkan apabila bukaan-bukaan lain melalui dinding 

tidak disyaratkan untuk diproteksi.  

3-3.1.2 Damper-damper api yang disetujui harus dipasang di semua bukaan-bukaan 

pemindah udara di partisi-partisi yang disyaratkan memiliki TKA dan yang bukaan-bukaan 

lainnya disyaratkan untuk dilindungi. 
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NFPA 96 - 1998 

CHAPTER 1 

1.3.1  Peralatan memasak yang digunakan dalam proses-proses yang menghasilkan 

asap atau uap yang mengandung lemak harus dilengkapi dengan system pembuangan 

yang memenuhi semua persyaratan peralatan dan kinerja sebagaimana ditentukan 

dalam standar ini, dan peralatan serta kinerjanya harus tetap dipertahankan selama 

perioda operasi peralatan memasak tersebut. Secara spesifik, peralatan berikut harus 

dijaga tetap dalam kondisi kerja yang baik : 

(a) Peralatan memasak 

(b) Sungkup pembuang asap 

(c) Saluran udara (bila diterapkan) 

(d) Kipas-kipas angin 

(e) Sistem pemadaman kebakaran 

(f) Aliran khusus untuk peralatan kontrol energi 

Semua aliran udara harus dipelihara. Pemeliharaan dan perbaikan harus dilakukan 

terhadap semua komponen pada setiap perioda yang diperlukan untuk 

mempertahankan kondisi-kondisi  semacam ini. 

CHAPTER 7 

7.1.1   Peralatan pemadam api untuk melindungi alat pembuang lemak, perangkat 

sungkup pembuang asap, dan system saluran udara buang harus disediakan. 

7.4.1  Saat aktivasi system pemadam kebakaran untuk opeasi memasak, maka semua 

sumber-sumber bahan bakar dan tenaga listrik yang menghasilkan panas ke semua 

peralatan yang memerlukan perlindungan harus dimatikan secara otomatis. 

Pengecualian 

1  Uap yang dihasilkan dari sumber luar. 

2  Operasi memasak dengan bahan bakar padat. 

7.5.2.2  Akses ke eksit dan pintu-pintu eksit harus dirancang dan diatur agar 

mudah diketahui secara jelas. Barang-barang gantungan atau barang-barang tenun 

tidak boleh dipasang di atas pintu-pintu eksit atau diletakkan sehingga menyembunyikan 

atau mengaburkan setiap eksit. Kaca hias tidak boleh diletakkan di pintu eksit, juga tidak 

boleh diletakkan disebelah tiap eksit sedemikian rupa sehingga membingungkan arah 

eksit. 

Pengecualian :  

Tirai-tirai boleh dipasang melintang bukaan sarana jalan ke luar di dinding tenda 

apabila kriteria berikut dipenuhi : 

(a) Tirai-tirai tersebut diberi bertanda jelas dengan warna kontras dengan dinding tenda sehingga dapat 

dikenali sebagai sarana jalan ke luar . 

(b) Dipasang melintang bukaan dengan lebar minimal 6 ft (1.8 m)  
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(c) Tirai-tirai tersebut digantung pada gelang luncur atau perangkat yang setara sedemikian sehingga 

dapat dengan segera dipindahkan ke sisi lain untuk memperoleh bukaan tak terhalangi di dinding 

tenda dengan lebar minimum yang diperlukan untuk bukaan pintu.  

7.6.2  Apabila system pensinyalan alarm kebakaran melayani hunian yang terdapat 

didalamnya system pemadam kebakaran, maka aktivasi system pemadam kebakaran 

otomatik harus mengaktivasi pula system pensinyalan alarm kebakaran. 

CHAPTER 8 

8.1.5  Sungkup pembuang asap yang dijamin kualitasnya harus dioperasikan sesuai 

dengan persyaratan surat keterangan jaminan dan instruksi perusahaan pembuatnya. 
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NFPA 99 - 1999 

CHAPTER 2 

10.3  Saling mengunci (interlocks). 

Sistem sirkulasi harus disediakan dengan interlok dari semya komponen kritis dan 

beroperasi seperti ditunjukkan dalam butir 10.3.1 sampai 10.3.4, sehingga jika setiap interlok 

ini diputus, perangkat memasak harus tidak mampu untuk beroperasi. 

10.3.1  Semua panel tertutup yang dialiri aliran udara harus mempunyai interlok (saling 

mengunci) untuk memastikan panel ditempatkan dan tersekat penuh. 

10.3.2   Setiap komponen filter (lemak dan bau) harus mempunyai interlok untuk 

memastikan komponen berada di tempatnya. 

10.3.3  Setiap ESP harus mempunyai sensor untuk memastikan kinerja seperti yang 

direncanakan, dengan tidak terputus dari daya tidak melebihi 2 menit. Sensor ini harus 

dilengkapi dengan peralatan reset manual atau sirkit. 

10.3.4   Saklar aliran udara dari transducer harus disediakan setelah komponen akhir filter 

untuk memastikan bahwa aliran udara minimum dipelihara. Alat ini membuka sirkit interlok 

jika aliran udara turun 25% di bawah operasi aliran normal sistem atau 10% di bawah tingkat 

minimum terdaftar, yang mana lebih rendah. Saklar atau transducer ini harus dilengkapi alat 

reset manual atau sirkit. 
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NFPA 101 – 2000. 

CHAPTER 7 

7.1.3.2.1  Apabila peraturan ini mensyaratkan suatu eksit harus dipisahkan dari bagian-

bagian bangunan lain, maka konstruksi pemisah harus memenuhi persyaratan Sub.Bab 8.2 

dan hal-hal berikut : 

(a)*   Pemisah harus memiliki tingkat ketahanan api (TKA) tidak kurang dari 1-jam dan eksit 

menghubungkan 3 lantai atau kurang. 

 

Gambar 7.4 – Proteksi akses eksit koridor 

(b)*  Pemisah harus mempunyai tingkat ketahanan api (TKA) tidak kurang dari 2-jam 

apabila eksit tersebut menghubungkan empat atau lima lantai. Pemisah harus 

dikonstruksi dari susunan bahan-bahan tidak mudah terbakar atau bahan yang bersifat 

mudah terbakarnya terbatas dan harus ditopang dengan konstruksi yang memiliki TKA 

tidak kurang dari 2-jam.  

 
 

Gambar 7.5 – Konstruksi pemisah yang dibutuhkan untuk tangga eksit 
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Gambar 7.6 – Ruang sela tak dihuni dengan bukaan ke tangga eksit tertutup 

  Pengecualian  

1 Pada bangunan rendah eksisting, ruang penutup tangga eksit eksisting harus mempunyai TKA 

tidak kurang dari 1-jam. 

2 Pada bangunan-bangunan eksisting yang diproteksi seluruhnya dengan sistem sprinkler otomatis 

yang disetujui sesuai dengan Sub.Bab 9.7, ruang penutup tangga eksit eksisting harus mempunyai 

TKA tidak kurang dari 1-jam. 

3  Pengecualian No. 3: Ruang-ruang pelindung dengan TKA 1-jam sesuai dengan ketentuan 

28.2.2.1.2, 29.2.2.1.2, 30.2.2.1.2, dan 31.2.2.1.2 sebagai alternatif. 

(c) Bukaan-bukaan di dinding pemisah harus dilindungi dengan susunan pintu kebakaran 

dilengkapi dengan penutup pintu sesuai ketentuan 7.2.1.8. 

(d) Bukaan-bukaan di ruang-ruang pelindung eksit harus dibatasi untuk keperluan akses 

ke ruang pelindung dari ruang-ruang yang dihuni secara normal dan koridor, serta 

penyelamatan dari ruang pelindung. 

Pengecualian 

1 Bukaan-bukaan di jalan terusan eksit di bangunan-bangunan mall tertutup sebagaimana diatur 

dalam Bab 36 dan 37 diperbolehkan. 

2  Di bangunan-bangunan konstruksi Tipe I atau Tipe II, pintu-pintu tahan api eksisting masih 

diperbolehkan ke ruang-ruang antara asalkan bahwa ruang tersebut memenuhi kriteria berikut ini : 

(a) Ruang tersebut digunakan semata mata untuk distribusi pipa, saluran udara dan saluran 

kabel. 

(b) Ruangan tersebut bukan tempat penyimpanan (storage). 

(c) Ruang tersebut dipisahkan dari ruang pelindung eksit sesuai ketentuan 8.2.3. 

(e) Penembusan kedalam dan bukaan-bukaan lewat susunan ruang pelindung eksit tidak 

diperbolehkan kecuali untuk hal-hal berikut :  

(1) Saluran kabel listrik melayani jalur tangga  
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(2) Pintu-pintu eksit yang disyaratkan  

(3) Saluran udara dan peralatan yang diperlukan untuk pemberian tekanan lebih 

secara independen pada tangga  

(4) Pipa air atau uap yang diperlukan untuk pemanasan atau pendinginan ruang 

pelindung eksit  

(5) Pipa-pipa sprinkler 

(6) Pipa-pipa tegak 

Pengecualian  

1    Penembusan-penembusan eksisting yang diproteksi sesuai ketentuan 8.2.3.2.4 diperbolehkan. 

2  Penembusan-penembusan untuk sirkit alarm kebakaran diperbolehkan di dalam ruang pelindung 

asalkan sirkit alarm kebakaran dipasang dalam saluran kabel metal dan penembusan tersebut 

dilindungi sesuai ketentuan 8.2.3.2.4. 

(f) Penembusan-penembusan atau bukaan-bukaan yang saling berhubungan tidak 

diperbolehkan antara ruang-ruang pelindung eksit yang berdekatan. 

7.1.10.1 Sarana jalan ke luar harus secara kontinyu dipelihara, agar senantiasa tidak 

terhalangi atau bebas gangguan sehingga dapat digunakan secara penuh saat terjadi 

kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

7.2.1.4.1 Setiap pintu di sarana jalan keluar harus dari tipe engsel sisi, atau berayun 

terpusat. Pintu harus dirancang dan dipasang sehingga mampu berayun dari tiap posisi ke 

posisi kelebaran penuh dari pintu tersebut. 

Pengecualian : 

1 Pintu-pintu luncur sebagaimana diuraikan dalam Bab 22 dan 23, serta pintu-pintu sebagaimana diuraikan 

dalam Bab-bab 24, 32, and 33. 

2  Apabila diperbolehkan sesuai ketentuan di Bab 12 sampai dengan Bab 42, kisi-kisi pengaman gulungan 

vertikal atau kisi-kisi luncur horisontal yang merupakan bagian dari sarana jalan ke luar yang disyaratkan, 

diperbolehkan dipasang asalkan memenuhi kriteria berikut : 

(a) Kisi-kisi atau pintu-pintu semacam itu harus tetap aman dalam posisi terbuka penuh selama masa 

oleh penggunaannya 

(b) Pada atau berdekatan dengan kisi-kisi atau pintu, harus terdapat tanda yang dapat langsung 

terlihat jelas, dengan tulisan berukuran tinggi tidak kurang dari 1 in. (2.5 cm) dengan warna latar 

belakang yang kontras terbaca sebagai berikut : 

PINTU INI TETAP TERBUKA 

SAAT BANGUNAN DIHUNI 

(c) Pintu-pintu atau kisi-kisi tidak boleh dalam keadaan posisi tertutup saat ruangan dihuni atau 

digunakan. 

(d) Pintu-pintu atau kisi-kisi harus bisa dioperasikan dari dalam ruangan tanpa harus menggunakan 

alat atau cara-cara lain. 

(e) Apabila disyaratkan dua atau lebih sarana jalan ke luar, tidak lebih dari separuh jumlah sarana 

tersebut dilengkapi dengen kisi-kisi luncur horisontal atau gulungan vertikal atau pintu-pintu. 

3   Diperbolehkan memasang pintu-pintu luncur horisontal yang memenuhi ketentuan 7.2.1.14. 
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4 Pintu-pintu ke garasi pribadi, area niaga, area industri dan area pergudangan dengan beban penghunian 

tidak melebihi 10, dan garasi pribadi, area niaga, area industri dan area pergudangan tersebut 

mengandung bahan-bahan bersifat bahaya ringan atau biasa, dibebaskan dari persyaratan ini. 

5 Pintu putar yang memenuhi ketentuan 7.2.1.10 diperbolehkan. 

6 Pintu-pintu kebakaran eksisting dari tipe luncur horisontal dioperasikan lewat sambungan timah yang 

mudah melebur atau pintu kebakaran jenis gulungan vertikal diperbolehkan digunakan sesuai dengan 

ketentuan di Bab 12 sampai 42. 

7.2.1.4.2  Pintu-pintu yang disyaratkan harus dari tipe pintu engsel sisi atau pintu ayun poros 

harus membuka ke arah jalan ke luar bilamana melayani ruangan atau area dengan beban 

penghunian 50 orang atau lebih. 

 

Gambar 7.15 – Ayunan pintu yang perlu dipertimbangkan 

Pengecualian  

1  Pintu-pintu di eksit horizontal tidak diharuskan berayun ke arah jalur penyelamatan apabila dibebaskan 

sesuai ketentuan 7.2.4.3.6. 

 2  Pintu-pintu penghalang asap tidak diharuskan berayun ke arah jalur penyelamatan sebagaimana 

diberikan di Bab 19.  

7.2.2.4.2  Pegangan tangga. 

Tangga dan tangga miring (ramp) harus memiliki pegangan tangga pada kedua sisinya. 

Selain itu, pegangan tangga harus disediakan dalam jarak 30 in. (76 cm) dari semua porsi 

lebar tangga penyelamatan yang disyaratkan. Lebar tangga penyelamatan yang disyaratkan 

harus disediakan sepanjang jalur jalan ke luar. (Lihat pula 7.2.2.4.5.) 

Pengecualian 

1  Pada tangga-tangga eksisting, pegangan tangga harus disediakan dalam jarak 44 in. (112 cm) dari semua 

bagian lebar tangga penyelamatan yang disyaratkan. 

2  Apabila tangga atau ramp tunggal merupakan bagian dari suatu curb yang memisahkan jalur jalan kaki 

dengan jalan kendaraan, maka tidak diperlukan pegangan tangga. 

3  Tangga eksisting, ramp eksisting, tangga-tangga di dalam unit hunian dan dalam ruang tamu, dan ramp di 

dalam unit-unit hunian dan kamar-kamar tamu diperbolehkan memiliki pegangan tangga hanya di satu 

sisi. 
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Gambar A.7.2.2.4.2 – Diasumsikan jalur lintasan biasa pada tangga monumental 

dengan beragam lokasi pegangan tangga. 

 

 

 

Gambar 7.32  

Pandangan atas tangga 

dengan pegangan tangga 

dengan pencapaian lebar 

maksimum 76 cm (30 inci) 

Gambar 7.33 

Lebar maksimum yang disyaratkan dimungkinkan 

tanpa pegangan tangga tengah pada tangga yang 

baru 

 

7.2.2.5.4 Tanda-tanda Identifikasi Tangga-tangga. 

Tangga-tangga yang melayani lima lantai atau lebih harus diberi bertanda di dalam ruangan 

tangga pada tiap landasan atau lantai. Penandaan harus dapat menunjukkan lantai, dimana, 

bagian akhir di atas dan dibawah ruangan tangga, dan identifikasi ruangan tangga. 

Penandaan tersebut harus pula menyatakan lantai dan arah ke pelepasan eksit. Penandaan 

harus berada di dalam suatu tempat terletak kira-kira 1.5 m (5 ft) di atas landasan lantai 

dalam posisi yang langsung tampak saat pintu dalam posisi terbuka atau tertutup. 
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Gambar 7.42 – Detail Penandaan arah tangga 

 

Gambar 7.43 – Penempatan tanda arah tangga 

7.2.2.6.3  Pemisahan dan Proteksi Tangga-tangga luar. 

Tangga-tangga luar harus dipisahkan dari bagian dalam bangunan dengan konstruksi 

dinding dengan tingkat ketahanan api yang disyaratkan untuk tangga yang dilindungi dengan 

pelindung bukaan terpasang atau pelindung bukaan yang dapat menutup sendiri. Konstruksi 

ini harus memanjang vertikal dari dasar ke titik 3 m (10 ft) di atas landasan tangga paling 

atas atau ke garis atap, yang mana yang lebih rendah, dan ke suatu titik horisontal tidak 

kurang dari 3 m (10 ft). 
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Gambar 7.44 – Contoh 1, proteksi bukaan untuk tangga luar. 
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Gambar 7.45 – Contoh 2, proteksi bukaan untuk tangga luar.  
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Gambar 7.46 -  Contoh 3 dan 4, proteksi bukaan untuk tangga luar 

Pengecualian  

1  Tangga-tangga luar yang melayani balkon akses eksit luar yang mempunyai dua tangga luar atau ramp 

yang berjauhan diperbolehkan tidak dilindungi. 

2  Tangga-tangga luar yang melayani tidak lebih dari dua lantai-lantai yang berdekatan, termasuk lantai 

pelepasan eksit, diperbolehkan tidak dilindungi karena ada eksit kedua yang letaknya berjauhan. 

3 Pada bangunan-bangunan eksisting, tangga-tangga luar eksisting yang melayani tidak lebih dari tiga 

lantai-lantai yang berdekatan, termasuk lantai pelepasan eksit, diperbolehkan untuk tidak dilindungi, 

karena ada eksit kedua yang lokasinya berjauhan..  

4 Tingkat ketahanan api kontruksi pemisah yang memanjang 3 m (10 ft) dari tangga-tangga tidak 

diharuskan melebihi 1-jam dengan bukaan-bukaan yang memiliki tingkat ketahanan api tidak kurang dari 

3/4-jam.. 

7.2.4.3.1 Penghalang-penghalang api yang memisahkan area-area yang diantaranya 

terdapat eksit horizontal harus memiliki TKA 2-jam dan harus memberikan pemisahan yang 

kontinyu hingga ke bagian bawah (Lihat juga 8.2.3.) 

Pengecualian:  

Apabila penghalang api menyediakan eksit horisontal di tiap lantai bangunan, 

penghalang api semacam itu tidak harus disyaratkan di lantai-lantai lainnya, asalkan 

memenuhi kriteria berikut : 

(a) Lantai-lantai yang tidak memerlukan penghalang api dipisahkan dari lantai yang ada eksit horizontalnya 

dengan konstruksi tahan api yang tingkat ketahanan apinya sekurang-kurangnya sama dengan 

penghalang api eksit horizontal tsb. 

(b) Bukaan-bukaan vertikal antar lantai dengan eksit horizontal dan lantai area kebakaran terbuka (open fire 

area story) dilindungi dengan kontruksi tahan api dengan tingkat ketahanan api sekurang-kurangnya sama 

dengan penghalang api eksit horizontal.. 

(c) Semua eksit-eksit yang disyaratkan di luar eksit-eksit horizontal, harus melepas langsung ke arah luar.. 

 

Gambar 7.52 – Bangunan dengan eksit horizontal hanya berupa tirai lantai. 
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7.2.4.3.2 Apabila penghalang-penghalang api yang melayani eksit-eksit horisontal, di luar 

eksit-eksit horisontal eksisting, berakhir pada dinding-dinding luar dan dinding-dinding luar 

berada pada sudut kurang dari 180 derajat untuk jarak 10 ft (3m) pada tiap sisi eksit 

horisontal, maka dinding-dinding luar harus memiliki tingkat ketahanan api tidak kurang dari 

1-jam dengan tingkat ketahanan api pelindung bukaan tidak kurang dari 3/4 –jam untuk jarak 

10 ft (3m) pada tiap sisi eksit horisontal. 

 

 

Gambar 7.53 – Proteksi dinding luar bangunan dengan pembatas horizontal eksit. 

7.5.2.2  Akses ke eksit dan pintu-pintu eksit harus dirancang dan diatur agar mudah 

diketahui secara jelas. Barang-barang gantungan atau barang-barang tenun tidak boleh 

dipasang di atas pintu-pintu eksit atau diletakkan sehingga menyembunyikan atau 

mengaburkan setiap eksit. Kaca hias tidak boleh diletakkan di pintu eksit, juga tidak boleh 

diletakkan disebelah tiap eksit sedemikian rupa sehingga membingungkan arah eksit. 

Pengecualian :  

Tirai-tirai boleh dipasang melintang bukaan sarana jalan ke luar di dinding tenda 

apabila kriteria berikut dipenuhi : 
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(a) Tirai-tirai tersebut diberi bertanda jelas dengan warna kontras dengan dinding tenda sehingga dapat 

dikenali sebagai sarana jalan ke luar . 

(b) Dipasang melintang bukaan dengan lebar minimal 6 ft (1.8 m)  

(c) Tirai-tirai tersebut digantung pada gelang luncur atau perangkat yang setara sedemikian sehingga dapat 

dengan segera dipindahkan ke sisi lain untuk memperoleh bukaan tak terhalangi di dinding tenda dengan 

lebar minimum yang diperlukan untuk bukaan pintu.  

 

7.5.4   Sarana Jalan Ke Luar yang dapat diakses 

7.5.4.1* Area-area yang dapat dicapai oleh orang-orang yang memiliki ketidakmampuan 

mobilitas yang sangat, yang bukan di bangunan-bangunan eksisting, harus mempunyai tidak 

kurang dari dua sarana jalan ke luar yang dapat diakses.  

Akses harus disediakan ke tidak kurang dari satu area pengungsian yang dapat di akses 

atau ke satu eksit yang dapat diakses yang menyediakan rute yang dapat dicapai ke suatu 

pelepasan eksit dan harus tetap dalam jarak tempuh yang diperbolehkan. 
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Gambar 7.79 – Akses sarana jalan ke luar. 

 

Pengecualian : 

1   Akses eksit yang ada sepanjang sarana jalan ke luar yang dapat diakses diperbolehkan menjadi untuk 

umum atau bersama untuk jarak yang diperbolehkan sebagai jalan atau jalur perjalanan yang biasa. 

2    Sarana jalan ke luar tunggal yang dapat dicapai, diperbolehkan dari bangunan-bangunan atau area-area 

dalam bangunan yang diperbolehkan memiliki eksit tunggal. 
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3   Persyaratan ini tidak berlaku bagi hunian-hunian perawatan kesehatan yang dilindungi seluruhnya dengan 

sistem sprinkler otomatis yang diawasi dan disetujui sesuai dengan ketentuan Sub.Bab 9.7. 

7.5.4.2  Apabila disyaratkan dua sarana jalan ke luar yang dapat dicapai, maka eksit-

eksit yang melayani jalur-jalur ini harus ditempatkan pada suatu jarak satu sama lain tidak 

kurang dari setengah panjang ukuran diagonal maksimum dari bangunan atau area yang 

dilayani, diukur dalam garis lurus antara sisi terdekat dari pintu-pintu eksit atau pintu-pintu 

akses eksit.  

Apabila ruang-ruang pelindung eksit disediakan sebagai eksit yang disyaratkan dan 

dihubungkan oleh koridor dengan ketahanan api tidak kurang dari 1-jam, maka pemisah 

eksit diperbolehkan diukur sepanjang garis perjalanan di dalam koridor. 

Pengecualian: 

1 Persyaratan ini tidak berlaku pada bangunan-bangunan yang dilindungi seluruhnya dengan sistem 

sprinkler yang diawasi dan disetujui sesuai ketentuan Sub.Bab  9.7. 

2    Persyaratan ini tidak berlaku apabila penataan atau pengaturan fisik sarana jalan ke luar mencegah 

kemungkinan bahwa akses ke kedua sarana jalan keluar yang dapat diakses akan dihalangi oleh salah 

satu dari kondisi kebakaran atau keadaan darurat lainnya sebagaimana disetujui oleh OB. 

7.5.4.3 Tiap sarana jalan ke luar yang dapat diakses dan disyaratkan, harus menerus atau 

kontinyu dari tiap area hunian yang dapat diakses ke jalan umum, atau area pengungsian 

sesuai dengan ketentuan dalam 7.2.12.2.2. 

7.5.4.4 Apabila suatu tangga eksit digunakan di suatu sarana jalan ke luar yang dapat di 

akses, maka tangga tersebut harus memenuhi persyaratan 7.2.12.2.3 dan harus menjadi 

satu kesatuan, apakah dengan suatu area pengungsian dalam landasan level lantai yang 

diperluas, atau harus dapat diakses dari suatu area pengungsian. 

7.5.4.5 Agar bisa dianggap sebagai bagian dari sarana jalan ke luar yang dapat diakses, 

maka suatu elevator harus memenuhi persyaratan 7.2.12.2.4. 

7.5.4.6 Untuk bisa diperhitungkan sebagai bagian dari sarana jalan keluar yang dapat 

diakses, penghalang asap sesuai dengan Sub.Bab 8.3 dengan ketahanan api tidak kurang 

dari 1-jam, atau suatu eksit horisontal sesuai ketentuan 7.2.4, harus melepas atau 

membuang ke arah area pengungsian sesuai dengan 7.2.12. 

7.5.4.7 Lantai-lantai yang dapat diakses yakni empat lantai atau lebih di atas atau dibawah 

lantai pelepasan eksit harus memiliki tidak kurang dari satu elevator yang memenuhi 

ketentuan 7.5.4.5. 

7.7    Eksit Pelepasan.  

7.7.1*  Eksit harus berakhir langsung di jalanan umum/publik atau di eksit pelepasan 

eksterior. Halaman, lapangan, ruang terbuka atau bagian-bagian lain dari pelepasan eksit 

harus memenuhi syarat kelebaran dan ukuran untuk menyediakan akses aman bagi semua 

penghuni bangunan ke jalanan umum. 

Pengecualian 

1   Persyaratan ini tidak berlaku bagi pelepasan eksit interior sebagaimana diuraikan dengan cara lain di 

ketentuan 7.7.2. 

2   Persyaratan ini tidak berlaku untuk pelepasan eksit di puncak atap sebagaimana diuraikan dengan cara 

lain lewat ketentuan 7.7.6. 
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3   Sarana jalan ke luar diperbolehkan untuk berakhir di area pengungsian luar sebagaimana diuraikan di Bab 

22 dan 23.. 

7.7.2  Tidak lebih dari 50% jumlah eksit yang disyaratkan, dan tidak lebih dari 50% 

kapasitas jalan ke luar yang disyaratkan, diperbolehkan untuk melepas melalui area-area 

pada level pelepasan eksit, asalkan memenuhi kriteria 7.7.2(1) sampai (3) : 

(1) Pelepasan tersebut harus mengarahkan ke jalan yang aman dan tidak terhalangi 

menuju ke luar bangunan, dan jalan semacam itu langsung nampak dan dapat dikenali 

dari titik pelepasan di eksit. 

(2) Permukaan pelepasan harus dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler otomatis 

yang disetujui sesuai dengan ketentuan Sub.Bab 9.7, atau bagian dari permukaan 

pelepasan harus dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler otomatis yang disetujui 

sesuai Sub.Bab 9.7 dan harus dipisahkan dari bagian lantai yang tidak dilindungi 

sistem sprinkler dengan konstruksi tahan api yang memenuhi persyaratan untuk 

konstruksi pelindung eksit (Lihat 7.1.3.2.1).   

 

Gambar 7.83 – Eksit pelepasan. 

Pengecualian :   

  Persyaratan 7.7.2(2) tidak berlaku apabila area pelepasan adalah suatu pendopo atau foyer yang 

memenuhi hal-hal berikut : 

(a) Kedalaman eksterior bangunan tidak boleh lebih dari 10 ft (3 m) dan panjangnya tidak boleh lebih 

dari 30 ft (9.1 m). 

(b) Foyer harus dipisahkan dari bagian tingkatan pelepasan lewat konstruksi yang memiliki proteksi 

tidak kurang dari kawat kaca di kerangka baja. 

(c) Foyer melayani hanya sebagai sarana jalan ke luar termasuk eksit langsung ke halaman luar. 
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(3) Seluruh area pada level pelepasan harus dipisahkan dari area-area dibawahnya 

dengan konstruksi yang mempunyai tingkat ketahanan api tidak kurang dari yang 

dipersyaratkan untuk ruang penutup eksit.   

Pengecualian :   

Level atau tingkatan dibawah level pelepasan diperbolehkan terbuka ke arah level pelepasan di suatu atrium 

sesuai ketentuan 8.2.5.6. 

1 Seratus persen eksit eksit diperbolehkan untuk melepas pengguna melewati area-area pada tingkat 

pelepasan eksit sebagaimana diberikan di Bab 22 dan 23. 

2 Pada bangunan eksisting, batas 50% kapasitas jalan ke luar tidak berlaku apabila telah memenuhi batas 

50% jumlah eksit yang disyaratkan. 

7.7.3  Pintu pelepasan eksit harus diatur dan diberi tanda agar arah jalan ke luar ke jalanan 

umum menjadi jelas. Tangga-tangga harus diatur pula sedemikian rupa agar arah ke jalanan 

umum menjadi jelas. Tangga-tangga yang Stairs that menghubungkan lebih dari satu 

setengah lantai di luar tingkat pelepasan eksit harus dibatasi pada tingkat pelepasan eksit 

dengan partisi, pintu-pintu atau sarana lainnya yang efektif. 

 

Gambar 7.84 – Tangga eksit terpotong pada level eksit pelepasan 

7.7.4  Pintu-pintu, tangga-tangga, ramp, koridor, lintasan-lintasan eksit, jembatan, balkon, 

eskalator, ban berjalan, dan komponen-komponen pelepasan eksit lainnya harus memenuhi 

persyaratan rinci yang dimuat dalam Bab ini. 

7.7.5   Tanda-tanda penunjuk. 

(Lihat 7.2.2.5.4 and 7.2.2.5.5.) 

7.7.6  Apabila disetujui oleh otoritas yang berwenang (OB), pintu-pintu eksit diijinkan untuk 

melepas ke bagian atap bangunan atau bagian-bagian lain dari bangunan atau bangunan 

yang berdekatan apabila memenuhi kriteria berikut :  

(1) Konstruksi atap bangunan memiliki TKA tidak kurang dari yang disyaratkan untuk 

ruang pelindung eksit. 
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(2) Terdapat sarana jalan ke luar yang menerus dari bagian atap. 

7.8.1.4  Pencahayaan yang disyaratkan harus diatur sedemikian sehingga sekiranya 

ada gangguan pada satu sumber cahaya tidak sampai mengakibatkan tingkat pencahayaan 

pada area yang dituju menjadi kurang dari 0.2 ft-candle (2 lux). 

7.10.8.1 Bukan Eksit 

Setiap pintu, jalan terusan atau jalur tangga yang bukan eksit atau jalan ke akses eksit harus 

diletakkan atau diatur sedemikian sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dengan cara 

memberikan tanda sebagai berikut :  

BUKAN 

EKSIT 

Tanda semacam itu harus mempunyai ukuran kata BUKAN dengan tinggi 2 in. (5 cm) 

dengan lebar 3/8 in. (1 cm) dan kata EKSIT dengan tinggi 1 in. (2.5 cm), terletak di bawah 

kata BUKAN. 

Pengecualian :   

Persyaratan ini tidak berlaku terhadap penandaan yang ada. 

7.10.1.2  Tanda Eksit. 

Eksit, selain pintu-pintu eksit utama luar yang secara jelas dan nyata ter-identifikasi sebagai 

eksit, harus diberi tanda dengan tanda yang disetujui dan dapat secara langsung terlihat dari 

setiap arah akses ke eksit. 

7.10.5    Pencahayan Tanda-tanda. 

7.10.5.1* Umum. 

Setiap tanda yang disyaratkan oleh butir 7.10.1.2 atau 7.10.1.4, selain ruang-ruang operasi 

dan proses yang memerlukan level pencahayaan yang rendah, harus diberi pencahayaan 

yang cukup dari sumber cahaya yang handal. Tanda-tanda yang diterangi secara eksternal 

maupun internal harus dapat dibaca baik dalam kondisi normal maupun darurat. 

7.10.5.2*  Pencahayaan kontinyu. 

Setiap tanda yang disyaratkan diberi pencahayaan sesuai butir 7.10.6.3 dan 7.10.7 harus 

diberi pencahayaan secara kontinyu sebagaimana disyaratkan oleh persyaratan di Sub.Bab  

7.8. 

Pengecualian*:  

Pencahayaan untuk tanda-tanda diperbolehkan berkedip-kedip saat sistem alarm di aktivasikan. 

 

 

 

 

7.10.6.1  Ukuran Tanda-Tanda. 
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Tanda-tanda yang diberi pencahayaan eksternal sebagaimana disyaratkan dalam 7.10.1 dan 

7.10.2, selain tanda-tanda yang ada dan disetujui, harus mempunyai kata EKSIT atau kata-

kata lainnya yang tepat, mudah dibaca dengan ukuran tinggi huruf tidak kurang dari 15 cm. 

(6 in), dan lebar huruf tidak kurang dari 2 cm (¾ in).  

Kata EKSIT harus memiliki lebar huruf tidak kurang dari 5 cm (2 in), kecuali huruf I, dan jarak 

minimum antar huruf tidak kurang dari 1 cm. (⅜ inci). Tanda-tanda lebih besar dari ukuran 

minimum yang ditetapkan dari paragraf ini harus mempunyai ukuran lebar, cetakan dan jarak 

antar huruf yang proporsional dengan tingginya. 

Pengecualian 

1 Persyaratan ini tidak berlaku terhadap tanda-tanda yang sudah ada yang mempunyai susunan kata-kata 

yang disyaratkan dalam huruf jelas dapat dibaca berukuran tinggi tidak kurang dari 10 cm. (4 inci). 

2 Persyaratan ini tidak berlaku terhadap penandaan sebagaimana disyaratkan oleh 7.10.1.3 dan 7.10.1.5. 

7.10.7.1 Pendaftaran (Listing). 

Tanda-tanda yang diberi pencahayaan internal, selain tanda-tanda eksisting yang disetujui 

atau tanda-tanda eksisting yang mempunyai susunan kata-kata yang disyaratkan dalam 

huruf-huruf yang dapat dibaca jelas berukuran tinggi tidak kurang dari 4 in. (10.2 cm) harus 

didaftarkan (listed) sesuai dengan standar UL 924, Standard for Safety Emergency Lighting 

and Power Equipment. 

Pengecualian :  

Persyaratan ini tidak berlaku terhadap tanda-tanda yang sesuai dengan ketentuan dalam 7.10.1.3 dan 7.10.1.5. 

CHAPTER 8 

8.2.2.2  Kompartemen api harus dibentuk dengan penghalang api yang menerus dari 

dinding luar ke dinding luar, dari satu penghalang api ke lainnya, atau kombinasi 

daripadanya, termasuk kontiunitas melalui semua ruang yang tersembunyi, seperti yang 

terdapat di atas langit-langit, termasuk ruang celah. Dinding yang digunakan sebagai 

penghalang api harus memenuhi Bab 3 dari NFPA 221, Standard for Fire Walls and Fire 

Barrier Walls. NFPA 221 yang membatasi persentase lebar bukaan tidak harus diterapkan. 

Pengecualian : Suatu penghalang dinding yang dipersyaratkan untuk suatu ruangan 

yang dihuni di bawah celah ruangan tidak dipersyaratkan untuk diperpanjang melalui 

celah ruang, asalkan bentuk konstruksi dari dasar celah ruang mempunyai tingkat 

ketahanan api tidak kurang dari penghalang apinya. 

 

Gambar 8.2 -  Penghalang api tipikal 
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Gambar 8.3 – Penghalang api vertikal menerus 

8.2.3.2.1  Susunan pintu di penghalang api harus dari tipe yang disetujui dengan TKA yang 

cocok dengan lokasi tempat pemasangannya dan harus memenuhi ketentuan berikut.  

(a)*  Pintu-pintu kebakaran harus dipasang sesuai NFPA 80, Standard for Fire Doors and 

Fire Windows. Selain itu pintu-pintu kebakaran harus dari rancangan yang telah diuji 

memenuhi standar NFPA 252, Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies. 

  Pengecualian :  

  Persyaratan 8.2.3.2.1(a) tidak berlaku apabila ditentukan lain sebagaimana diuraikan dalam 8.2.3.2.3.1. 

(b) Pintu-pintu kebakaran harus bisa menutup sendiri atau dipasang penutup pintu 

otomatis sesuai ketentuan 7.2.1.8 dan, apabila digunakan di dalam ruangan sarana 

jalan ke luar harus memenuhi persyaratan 7.2.1. 

8.2.3.2.2. Susunan jendela kebakaran diperbolehkan dipasang pada pembatas api yang 

memiliki tingkat ketahanan api 1 jam atau kurang dan harus dari tipe yang disetujui dengan 

tingkat ketahanan api sesuai dengan lokasi terpasangnya jendela tersebut. Jendela 

kebakaran harus dipasang sesuai dengan NFPA 80, Standar Pintu Kebakaran dan Jendela 

kebakaran, dan harus memenuhi yang berikut ini : 

(1)*  Jendela kebakaran yang digunakan di penghalang api, yang bukan instalasi jendela 

kebakaran eksisting dari kawat kaca dan yang bukan dari bahan kaca tahan api dalam 

kerangka metal, harus dirancang dan telah diuji memenuhi kondisi penerimaan sesuai 

NFPA 257, Standard Uji untuk Susunan Jendela dan Blok Kaca. 
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(2) Jendela-jendela kebakaran yang digunakan dalam penghalang api, yang berbeda 

dengan instalasi jendela kebakaran eksisting dari kawat kaca dan berbeda dengan 

bahan kaca tahan api dalam kerangka metal yang disetujui, harus tidak boleh melebihi 

25% dari luas penghalang api dimana jendela tersebut dipasang. 

Pengecualian :   

Bahan kaca tahan api boleh dipasang pada kerangka eksisting yang disetujui  

8.2.3.2.3 Perlindungan Bukaan. 

8.2.3.2.3.1  Setiap bukaan dalam penghalang api harus dilindungi untuk membatasi sebaran 

api dan mencegah gerakan asap dari satu sisi ke sisi lainnya dari penghalang api.  

Tingkat ketahanan api (TKA) pelindung bukaan adalah sebagai berikut: 

(1) Penghalang api dengan TKA 2 jam  —  Pelindung bukaan dengan TKA 11/2-jam 

(2) Penghalang api dengan TKA 1-jam — pelindung bukaan dengan TKA 1-jam bila 

digunakan untuk bukaan atau ruang penutup eksit vertikal, atau pelindung bukaan 

dengan TKA 3/4-jam apabila digunakan bukan untuk bukaan atau ruang penutup eksit 

vused for other than vertical openings or exit enclosuresrtikal sebagaimana diuraikan 

secara khusus pada Bab 7 atau Bab 11 sampai 42 

Pengecualian : 

1   Apabila dipasang penghalang api sebagimana diuraikan pada butir 8.2.3.2.3.1(2) sebagai 

konsekwensi dari persyaratan bahwa dinding koridor atau penghalang asap harus dari kontruksi 

tahan api 1-jam, maka pelindung bukaan boleh memiliki TKA kurang dari 20-menit bila diuji sesuai 

dengan NFPA 252, Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies, tanpa uji pancaran air. 

2   Persyaratan butir 8.2.3.2.3.1(2) tidak berlaku apabila memenuhi persyaratan khusus pintu dengan 

TKA 1-jam pada dinding koridor dan TKA 1-jam pada penghalang asap sebagaimana diuraikan 

pada bab 18 sampai 21. 

3 Pintuk-pintu eksisting yang memiliki TKA 3/4-jam diperbolehkan terus digunakan di bukaan-bukaan 

vertikal dan di ruang-ruang penutup atau pelindung aksit sebagai pengganti TKA 1-jam 

sebagaimana disyaratkan oleh butir 8.2.3.2.3.1(2). 

(3) Penghalang dengan TKA 1/2-jam — Pelindung bukaan dengan TKA 20-menit. 

Pegecualian :  

Pintu-pintu dengan TKA 20-menit harus dibebaskan dari uji pancaran air deras sebagimana 

diatur dalam NFPA 252, Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies. 

8.2.3.2.3.2  Apabila pintu dengan TKA 20-menit disyaratkan dipasang pada bangunan 

eksisting, pintu eksisting padat berukuran tebal 13/4-in. (4.4-cm), pintu inti kayu, atau pintu 

kayu eksisting lapis baja (tin-clad), atau pintu baja inti padat eksisting dengan alat pengunci 

dan penutup positif, boleh digunakan.:   

Pengecualian :  

Persyaratan ini tidak berlaku kecuali apabila dipersyaratkan lain dalam Bab 11 sampai 

42. 

8.2.3.2.4.1 Bukaan pada penghalang api untuk saluran (ductwork) pengendali udara (Air 

Handling) atau pergerakan udara harus diproteksi sesuai butir 9.2.1. 
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Gambar 8.6 – Persyaratan damper api sesuai NFPA 90A untuk tembusan partisi 

8.2.3.2.4.2  Pipa-pipa, konduit, busduct, kabel, kawat, saluran udara (ducting) dan peralatan 

layanan bangunan serupa yang lewat melalui penghalang api harus diproteksi sebagai 

berikut :  

(1)  Ruang antara tembusan dan penghalang api harus memenuhi satu dari kondisi berikut: 

(a)  harus diisi dengan material yang mampu menjaga ketahanan api dari 

penghalang api; 

(b)  harus diproteksi dengan alat yang disetujui dan dirancang untuk tujuan khusus. 

(2)  Apabila tembusan menggunakan selongsong (sleeve) untuk menembus penghalang 

api, dan ruang diantaranya harus memenuhi satu dari kondisi berikut : 

(a)  harus diisi dengan material yang mampu menjaga ketahanan api dari 

penghalang api; 

(b)  harus diproteksi dengan alat yang disetujui dan dirancang untuk tujuan khusus. 

(3)  Insulasi dan penutup untuk pipa dan saluran udara harus tidak lewat melalui 

penghalang api, kecuali satu dari kondisi berikut dipenuhi : 

(a)  material harus mampu menjaga ketahanan api dari penghalang api. 

(b)  material harus diproteksi dengan alat yang disetujui dan dirancang untuk tujuan 

khusus. 

8.3.4.1  Pintu-pintu di penghalang asap harus mampu menutup bukaan, hanya 

meninggalkan celah berukuran minimum yang diperlukan untuk ketepatan operasi dan tidak 

boleh ada pemotongan bagian bawah, lubang angin atau kisi-kisi. 

8.3.5.1  Suatu damper yang disetujui yang dirancang untuk menahan penjalaran asap harus 

disediakan untuk setiap bukaan pemindahan udara atau penembusan saluran udara dari 

penghalang asap yang disyaratkan, kecuali apabila secara spesifik dibebaskan menurut Bab 

12 sampai 42. 

Pengecualian : 

1 Persyaratan ini tidak berlaku terhadap saluran udara atau bukaan pemindah udara yang merupakan 

bagian dari sistem kontrol asap yang dirancang sesuai ketentuan di Sub.Bab 9.3. 
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2 Persyaratan ini tidak berlaku terhadap saluran-saluran udara yang udaranya tetap bergerak dan sistem 

pengolah udara yang dipasang diatur untuk mencegah resirkulasi udara buang atau udara balik saat 

kondisi darurat. 

3 Persyaratan ini tidak berlaku apabila bukaan-bukaan pintu masuk dan pintu keluar udara di saluran-

saluran udara dibatasi hanya untuk kompertemen asap tunggal. 

4 Persyaratan ini tidak berlaku apabila saluran-saluran udara menembus lantai-lantai yang berfungsi 

sebagai penghalang-penghalang asap. 

 

Gambar 8.26 – Posisi damper asap pada ducting AHU 

8.3.5.2 Damper-damper asap yang disyaratkan di lokasi penembusan penghalang-

penghalang asap harus menutup saat mendeteksi adanya asap lewat pemasangan detektor-

detektor asap yang disetujui sesuai ketentuan NFPA 72, Standar pemasangan alarm 

kebakaran nasional (National Fire Alarm Code). 

Pengecualian : 

1 Detektor-detektor saluran udara tidak disyaratkan apabila saluran-saluran udara menembus penghalang 

asap di atas pintu-pintu penghalang asap dan detektor pelepas pintu menjalankan damper.  

2 Instalasi detektor asap yang disetujui yang terletak dalam saluran udara pada instalasi eksisting 

dibebaskan dari persyaratan NFPA 72, National Fire Alarm Code. 

CHAPTER 9 
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9.4.3  Layanan Pemadam Kebakaran. 

9.4.3.1  Semua elevator baru harus memenuhi Persyaratan layanan Dinas Pemadam 

Kebakaran seperti ASME/ANSI A17.1, Peraturan Keselamatan untuk Elevator dan Eskalator. 

9.4.3.2 Semua elevator eksisting yang mempunyai jarak tempuh 25 ft (7.6 m) atau lebih di 

atas atau dibawah level terbaik terkait kebutuhan personel keadaan darurat untuk tujuan 

pemadaman kebakaran atau penyelamatan harus memenuhi Persyaratan Layanan Dinas 

Pemadam Kebakaran dari ASME/ANSI A17.3, dan Peraturan Keselamatan untuk Elevator 

Eksisting dan Eskalator. 

9.6.1.8 Apabila sistem alarm kebakaran sedang dalam perbaikan untuk jangka waktu 4 jam 

dari 24 jam, Otoritas Berwenang Setempat (OBS) harus diberitahu dan gedung harus 

dikosongkan atau pengamat kebakaran yang disetujui harus disediakan untuk semua pihak 

yang dilindungi selama sistem dimatikan sampai sistem alarm kebakaran dikembalikan 

kelayanan. 

9.6.4  Pemberitahuan keadaan darurat. 

Apabila disyaratkan oleh Sub.Bab lain dalam Peraturan ini, pemberitahuan atau notifikasi 

tanggap darurat harus disediakan untuk menyiagakan pemadam kebakaran kota dan tim 

pemadam internal (bila ada) akan adanya kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 

Apabila notifikasi kepada pemadam kebakaran disyaratkan oleh Sub.Bab lainnya dalam 

Peraturan ini, sistem alarm kebakaran harus diatur untuk mengirim alarm secara otomatis 

lewat sarana berikut yang dapat diterima oleh otoritas yang berwenang (OB) dan sesuai 

dengan standar NFPA 72, National Fire Alarm Code: 

(1) Sistem alarm pendukung 

(2) Sambungan stasion sentral 

(3) Sistem stasion milik sendiri 

(4) Sambungan stasion jarak jauh 

Pengecualian : Untuk instalasi eksisting yang tidak satupun dari yang disebut dalam butir  

9.6.4(1) sampai (4) ada, maka suatu rencana untuk pemberitahuan ke pemadam kebakaran 

yang dapat diterima atau disetujui oleh OB, diperbolehkan. 

9.7.1.2  Pemipaan sprinkler yang melayani tidak lebih dari 6 kepala sprinkler untuk setiap 

area berbahaya diperbolehkan dihubungkan langsung dengan system suplai air domestic 

yang mempunyai kapasitas cukup untuk menyediakan suplai air sebesar 6.1 lpm/m2 (20.15 

gpm/ft2) per luas lantai untuk seluruh area yang dilindungi. Suatu katup penutup yang 

terindikasi harus dipasang di lokasi mudah dijangkau terletak antara sprinkler-sprinkler 

dengan sambungan ke suplai air domestik. 

9.7.2.2   Transmisi sinyal alarm. 

Apabila pengawasan terhadap sistem sprinkler otomatis disediakan sesuai dengan 

persyaratan lain dalam Peraturan ini, alarm aliran air harus ditransmisikan ke sistem-sistem 

yang disetujui seperti fasilitas penerima alarm milik sendiri, stasion penerima jarak jauh, 

stasion pusat, atau pemadam kebakaran. Sambungan semacam itu harus sesuai dengan 

ketentuan 9.6.1.4. 



Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Jiwa Pada Bangunan Rumah Sakit 

 

 Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 
Kementerian Kesehatan RI 
 

 

 

9.7.6.1 Apabila sistem sprinkler otomatis sedang dalam perbaikan untuk jangka waktu 4 jam 

dari 24 jam, Otoritas Berwenang Setempat (OBS) harus diberitahu dan gedung harus 

dikosongkan atau pengamat kebakaran yang disetujui harus disediakan untuk semua pihak 

yang dilindungi selama sistem dimatikan sampai sistem sprinkler dikembalikan kelayanan.  

 

CHAPTER 11 

11.7   Struktur bawah tanah & tanpa jendela  

11.7.1   Aplikasi. 

Persyaratan Sub.Bab 11.1 berlaku. 

11.7.2*  Definisi khusus. 

Bukaan akses darurat. Lihat 3.3.54. 

Struktur bawah tanah. Lihat 3.3.205. 

Struktur tanpa jendela. Lihat 3.3.212. 

 

 

Gambar 11.3 – Bukaan akses darurat 

11.7.3  Persyaratan Khusus untuk Struktur Tanpa Jendela atau Bawah 

Tanah. 

11.7.3.1  Suatu struktur atau bagian dari struktur tidak dapat diperhitungkan sebagai tanpa 

jendela apabila memenuhi kriteria berikut ini: 

(1) Struktur adalah struktur satu lantai atau bagian dari struktur yang lantainya dilengkapi 

dengan pintu-pintu level dasar atau bukaan-bukaan akses darurat pada 2 sisi 

bangunan, berjarak satu sama lain tidak lebih dari 38 m (125 ft) di dinding luar. 

(2) Struktur adalah struktur bangunan atau bagian-nya dengan tinggi lebih dari satu lantai 

yang harus memenuhi kriteria berikut : 
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a. Bukaan-bukaan akses darurat disediakan di lantai pertama sebagaimana 

disyaratkan oleh ketentuan 11.7.3.1(1). 

b. Tiap lantai di atas lantai pertama dilengkapi dengan bukaan-bukaan akses 

darurat pada dua sisi bangunan, berjarak tidak lebih dari 9 m (30 ft) satu sama 

lain. 

11.7.3.2  Suatu struktur atau bagian dari suatu struktur tidak dipertimbangkan sebagai 

struktur bawah tanah apabila lantai disediakan pada tidak kurang dari dua sisi dengan tidak 

kurang dari 2 m2 (20 ft2) bukaan akses emergensi seluruhnya di atas level tingkat yang 

bersebelahan di tiap 15 lineal m (50 lineal ft) area dinding luar yang dilindungi. 

11.7.3.3  Apabila struktur tanpa jendela atau struktur bawah tanah memiliki beban 

penghunian lebih dari 50 orang di struktur tanpa jendela atau porsi bagain bawah struktur, 

maka bagian tanpa jendela atau bagian bawah tanah dan semua area dan level-level lantai 

dalam perjalanan ke pelepasan eksit harus dilindungi sistem sprinkler otomatik yang diawasi 

sesuai ketentuan dalam Sub.Bab 9.7. 

Pengecualian : 

1  Persyaratan ini tidak berlaku bagi struktur-struktur tanpa jendela eksisting atau struktur bawah tanah 

eksisting dengan beban penghunian 100 orang atau kurang di bagian struktur tanpa jendela atau bagian 

struktur bawah tanah. 

2 Persyaratan ini tidak berlaku terhadap struktur tanpa jendela lantai tunggal yang diperbolehkan memiliki 

eksit tunggal per Bab 12 sampai 42 dan dengan suatu langkah umum perjalanan tidak melebihi 15 m (50 

ft). 

11.7.3.4 Bagian tanpa jendela atau bagian bawah tanah bangunan dan semua area 

yang dilintasi dalam perjalanan ke pelepasan eksit, diluar atau yang bukan satu dan dua 

hunian keluarga, harus disediakan lampu atau pencahayaan darurat sesuai dengan 

ketentuan Sub.Bab 7.9. 

11.7.4  Persyaratan tambahan untuk struktur bawah tanah. 

11.7.4.1 Suatu struktur atau bagian dari suatu struktur tidak dapat dipertimbangkan suatu 

struktur bawah tanah apabila lantai diberikan pada tidak kurang dari dua sisi dengan tidak 

kurang dari 2 m2 (20 ft2) bukaan akses darurat seluruhnya diatas level dasar yang 

berdekatan di tiap baris lurus 5 m (1 pada baris 50 ft) area dinding pelindung luar. 

11.7.4.2 Persyaratan butir 11.7.3  harus diterapkan. 

11.7.4.3 Eksit dari struktur bawah tanah yang memiliki beban penghunian lebih dari 

100 orang di bagian bawah tanah dari struktur dan memiliki satu lantai yang digunakan untuk 

hunian manusia lebih dari 9.1 m (30 ft) atau lebih dari satu tingkat di bawah tingkat terendah 

dari pelepasan eksit harus memenuhi hal-hal sebagai berikut : 

(1) Eksit harus dipotong dari tingkat pelepasan eksit per 7.1.3.2. 

(2) Eksit harus disediakan dengan fasilitas ventilasi asap luar atau sarana lain untuk 

mencegah eksit menjadi termuati dengan asap dari setiap kebakaran di area-area 

yang dilayani eksit. 

11.7.4.4  Bagian bawah tanah dari struktur bawah tanah, yang bukan struktur bawah tanah 

eksisting, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang disetujui sesuai dengan ketentuan 

Sub.Bab 9.3, yang struktur bawah tanah tersebut mempunyai hal-hal berikut : 
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(1) Bagian struktur bawah tanah-nya mempunyai beban penghunian lebih dari 100 orang  

(2) Satu level lantai yang digunakan untuk hunian, lebih dari 9 m (30 ft) atau lebih dari satu 

level dibawah level terendah dari pelepasan eksit. 

(3) Isi bahan mudah terbakar, bahan lapis intrior mudah terbakar atau konstruksi mudah 

terbakar. 

11.7.4.5  Ruang pelindung tangga eksit di struktur bawah tanah memiliki satu level lantai 

yang digunakan untuk hunian (orang) lebih dari 9 m (30 ft) atau lebih dari satu level dibawah 

level terendah dari pelepasan eksit harus dilengkapi dengan tanda-tanda penunjuk sesuai 

ketentuan 7.2.2.5.4 yang diletakkan pada setiap landasan level lantai yang dilintasi dalam 

perjalanan ke pelepasan eksit.  

Tanda-tanda penunjuk tersebut harus terdiri atas indikator berbasis tanda-pangkat (chevron-

based) untuk menunjukkan arah ke pelepasan eksit. 

11.8    Bangunan Bertingkat Tinggi 

11.8.1   Umum. 

11.8.1.1  Apabila disyaratkan oleh Bab 12 hingga 42, persyaratan Sub.Bab 11.8 harus 

diberlakukan pada bangunan bertingkat tinggi sebagaimana didefinisikan pada butir  3.3.101. 

11.8.1.2  Menambah persyaratan di Sub.bab 11.8, maka pemenuhan terhadap semua 

persyaratan lainnya dalam Peraturan ini harus disyaratkan. 

 

 

Gambar 11.4 – Penentuan jika bangunan tinggi sesuai dengan kriteria 23 m (74 ft) 

11.8.2  Persyaratan pemadaman. 

11.8.2.1*  Bangunan bertingkat tinggi harus dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler 

otomatis yang diawasi dan setujui menurut Sub.Bab 9.7. Katub kontrol sprinkler dan alat 

aliran air harus dipasang di tiap lantai. 
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11.8.2.2   Bangunan tinggi harus dilindungi seluruhnya dengan system pipa tegak Klas I 

sesuai dengan ketentuan Sub.Bab 9.7. 

 

Gambar 11.5 – Sistem kombinasi tipikal pipa tegak/springkler dengan 2 ½ inci katup 

sambungan pemadam kebakaran.  

11.8.3  Sistem Deteksi, Alarm dan Komunikasi. 

11.8.3.1*  Sistem alarm kebakaran yang menggunakan system komunikasi suara / alarm 

darurat yang disetujui harus dipasang sesuai dengan ketentuan Sub.Bab 9.6. 

11.8.3.2  Layanan komunikasi telepon 2-arah harus disediakan untuk penggunaan pemadam 

kebakaran. Sistem tersebut harus memenuhi standar NFPA 72, National Fire Alarm Code. 

Sistem komunikasi harus beroperasi antara station control pusat dan setiap kendaraan 

elevator, setiap lobi elevator dan setiap level lantai dari tangga eksit. 

Pengecualian :  

Persyaratan ini tidak berlaku apabila digunakan system radio pemadam kebakaran 

yang disetujui digunakan sebagai system ekivalen. 

11.8.4   Pencahayaan darurat dan Sumber Daya Siaga. 

11.8.4.1 Pencahayaan darurat sesuai dengan ketentuan Sub.Bab 7.9 harus 
disediakan. 

11.8.4.2*  Klas 1, Tipe 60, daya siaga, sesuai dengan standar NFPA 70, National Electrical 

Code, and NFPA 110, Standard for Emergency and Standby Power Systems, harus 

disediakan. Sistem daya darurat harus memiliki kapasitas dan rating yang cukup untuk 

mensuplai semua peralatan. Pilihan beban awal dan beban teralirkan diperbolehkan sesuai 

ketentuan NFPA 70, National Electrical Code. Sistem daya darurat harus dihubungkan 

dengan yang berikut: 

(1) Sistem pencahayaan darurat 

(2) Sistem alarm kebakaran 

(3) Pompa kebakaran listrik 
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(4) Peralatan dan pencahayaan pada stasion control sentral  

(5) Tidak kurang dari satu elevator melayani semua lantai, dengan daya siaga yang dapat 

dialirkan ke setiap elevator. 

(6) Peralatan mekanik untuk ruang pelindung tahan asap 

(7) Peralatan mekanik yang disyaratkan untuk memenuhi persyaratan Sub.Bab 9.3 

11.8.5*  Stasion Kontrol Pusat / Sentral. 

Stasion control pusat harus disediakan di lokasi yang disetujui oleh Pemadam Kebakaran. 

Stasion control harus terdiri atas komponen berikut :  

(1) Panel dan control system alarm kebakaran suara 

(2) Panel-panel dan kontrol layanan komunikasi telepon, dua arah, departemen pemadam 

kebakaran, apabila disyaratkan oleh Sub.Bab lainnya dalam Peraturan ini. 

(3) Panel-panel pemberitahuan sistem deteksi dan alarm kebakaran. 

(4) Pemberitahu lokasi dan operasi elevator 

(5) Pemberitahu katub dan aliran air sprinkler 

(6) Indikator-indikator status generator darurat 

(7) Kontrol untuk setiap sistem pembuka kunci pintu sumur tangga otomatis. 

(8) Indikator status pompa kebakaran 

(9) Telepon untuk digunakan bagi departemen pemadam kebakaran dengan akses 

terkendali ke system telepon umum. 
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CHAPTER 18 

18.1   Persyaratan Umum. 

18.1.1  Aplikasi. 

18.1.1.1 Umum. 

18.1.1.1.1  Persyaratan pada Bab ini berlaku untuk kondisi berikut: 

(1) Bangunan atau bagian-bagian bangunan baru yang digunakan sebagai hunian-hunian 

perawatan kesehatan (Lihat 1.4.1) 

(2) Penambahan-penambahan yang dibuat atau digunakan sebagai hunian perawatan 

kesehatan (Lihat 4.6.6 dan 18.1.1.4) 

Pengecualian : Persyaratan 18.1.1.1.1 tidak berlaku pada penambahan penambahan yang 

diklasifikasikan sebagai hunian-hunian selain perawatan kesehatan yang dipisahkan dari 

hunian perawatan kesehatan sesuai dengan butir 18.1.2.1(2) dan memenuhi persyaratan 

untuk hunian spesifik berdasarkan ketentuan dalam Bab 12 sampai 17 dan Bab 17 dan 20 

sampai 42, diambil yang sesuai atau cocok. 

(3) Perubahan-perubahan, pembaharuan, atau renovasi terhadap hunian-hunian 

perawatan kesehatan eksisting (Lihat 4.6.7 dan 18.1.1.4) 

(4) Bangunan-bangunan atau bagian-bagian bangunan eksisting setelah diubah menjadi 

hunian perawatan kesehatan (Lihat 4.6.11) 

Pengecualian*: Fasilitas yang telah dilengkapi dengan kelengkapan keselamatan yang 

memiliki tingkat keselamatan yang setara sebagaimana ditetapkan oleh OB sesuai Sub.Bab 

1.5. 

18.1.1.1.2 Bab ini menetapkan persyaratan keselamatan jiwa untuk rancangan semua 

bangunan rumah sakit, rumah perawatan dan fasilitas kesehatan terbatas yang baru. Istilah 

rumah sakit yang digunakan dalam peraturan ini mencakup rumah sakit umum, rumah sakit 

jiwa, dan rumah sakit khusus. Istilah rumah perawatan, yang digunakan dalam peraturan ini, 

mencakup rumah perawatan dan penyembuhan, fasilitas perawatan terlatih, fasilitas 

perawatan sementara dan dan rumah sakit untuk orang tua. Karena bervariasinya 

persyaratan, untuk setiap hunian perawatan kesehatan spesifik, maka terdapat paragraf-

paragraf khusus mengenai hal tersebut. Bab 20 menetapkan persyaratan keselamatan jiwa 

untuk semua fasilitas perawatan kesehatan rawat jalan, sedangkan Sub.bab 18.7 

menetapkan persyaratan fitur-fitur operasi untuk semua hunian perawatan kesehatan. 

18.1.1.1.3 Fasilitas perawatan kesehatan yang diatur dalam Bab ini memberikan 

kelengkapan ruang tidur bagi penghuninya dan dihuni oleh orang-orang yang umumnya tidak 

mampu mengurus dirinya karena faktor usia, karena ketidakmampuan fisik atau mental, atau 

karena tindakan keamanan di luar kontrol penghuni.  

18.1.1.1.4 Bangunan atau bagian-bagian bangunan, yang dikhususkan untuk menampung 

pasien-pasien yang, menurut pendapat pengurus dan pihak pemerintah, mampu 

memutuskan atau bertindak tepat secara fisik untuk mengurus dirinya sendiri pada kondisi 

darurat, diperbolehkan memenuhi ketentuan Bab-bab dalam Peraturan ini selain dari bab 18. 
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18.1.1.1.5 Harus diperhatikan bahwa, dalam bangunan yang menampung tipe-tipe pasien 

tertentu atau memiliki ruang-ruang penahanan atau bagian sekuriti, perlu untuk mengunci 

pintu-pintu dan jendela ber-jeruji untuk membatasi dan melindungi penghuni dan penunjung 

bangunan.  

Dalam hal ini OB harus membuat modifikasi yang tepat terhadap ketentuan-ketentuan dalam 

sub-sub bab Peraturan ini atau apakah sarana jalan ke luar tetap di biarkan tidak terkunci. 

18.1.1.1.6 Bangunan-bangunan, atau bagian-bagian bangunan, yang dihuni oleh orang-

orang tua dan yang memberikan aktivitas untuk memelihara ketidaktergantungan mereka 

secara kontinyu, tetapi tidak diberikan pelayanan berbeda terkait dengan hunian perawatan 

kesehatan (lihat 18.1.3) sebagaimana ditentukan dalam 3.3.98, diperbolehkan memenuhi 

persyaratan pada bab-bab lain dari Peraturan ini, seperti pada Bab 30 atau Bab 32. 

18.1.1.1.7 Fasilitas yang tidak menampung penghuninya selama 24-jam harus 

diklasifikasikan sebagai hunian lainnya dan di atur persyaratannya dalam Bab-bab lain dari 

Peraturan ini.  

18.1.1.1.8* Persyaratan-persyaratan yang diatur dalam bab ini didasarkan atas asumsi 

bahwa staf selalu ada di semua area yang dihuni pasien untuk melaksanakan fungsi 

penyelamatan tertentu terhadap kebakaran sebagaimana disyaratkan pada paragraf lain dari 

Bab ini. 

18.1.1.2* Sasaran dan Tujuan. 

Sasaran dan tujuan Sub.bab 4.1 dan 4.2 harus cocok atas pertimbangan persyaratan 

fungsional. Hal ini dapat dicapai dengan membatasi pertumbuhan dan penyebaran 

kebakaran pada ruang asal api dan mengurangi kebutuhan penghuni untuk evakuasi, kecuali 

di ruang asal api tersebut. 

18.1.1.3  Konsep total. 

Semua fasilitas perawatan kesehatan harus dirancang, di konstruksi, dipelihara, dan di 

operasikan untuk meminimasi kemungkinan kondisi darurat kebakaran yang memerlukan 

evakuasi penghuninya. Karena keselamatan kesehatan penghuni tidak dapat dijamin 

sepenuhnya melalui ketergantungan pada evakuasi, maka perlindungan terhadap penghuni 

dari bahaya kebakaran harus diberikan melalui pengaturan fasilitas yang tepat, pelatihan staf 

dan pengembangan prosedur operasi dan pemeliharaan mencakup hal-hal berikut : 

(1) Perancangan, konstruksi dan kompartemenisasi 

(2) Pemasangan sistem deteksi, alarm dan peralatan pemadam 

(3) Perencanaan pencegahan kebakaran, pelatihan personil dan program latihan 

kebakaran untuk pembatasan api, pemindahan penghuni ke area pengungsian atau 

evakuasi bangunan. 

18.1.1.4 Penambahan-penambahan, konversi, pembaharuan, renovasi 

dan konstruksi. 

18.1.1.4.1  Penambahan-penambahan. 

Penambahan-penambahan harus dipisahkan dari setiap struktur eksisting yang tidak 

memenuhi persyaratan dalam bab 19 oleh penghalang api yang mempunyai TKA tidak 

kurang dari 2-jam dan dikonstruksi dari bahan yang disyaratkan (Lihat 4.6.11 dan 4.6.6.) 
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18.1.1.4.2 Bukaan-bukaan untuk komunikasi dalam pembagian penghalang-penghalang api 

sebagaimana disyaratkan oleh 18.1.1.4.1 hanya boleh di koridor-koridor dan harus dilindungi 

dengan alat penutup pintu otomatis yang disetujui. (Lihat pula Sub.Bab 8.2.) 

18.1.1.4.3 Pintu-pintu di penghalang yang dipersyaratkan pada 18.1.1.4.1 harus dalam 

keadaan normal tertutup. 

 

Pengecualian :  

Pintu-pintu boleh dibiarkan terbuka apabila memenuhi persyaratan 18.2.2.2.6. 

18.1.1.4.4  Perubahan-perubahan hunian. 

Perubahan-perubahan hunian harus memenuhi butir 4.6.11. Setiap perubahan dari satu sub-

klasifikasi hunian perawatan kesehatan ke lainnya harus memenuhi persyaratan untuk 

konstruksi baru.  

Pengecualian  

1 Perubahan dari rumah sakit ke rumah perawatan atau dari rumah perawatan ke rumah sakit tidak harus 

dipertimbangkan sebagai perubahan dalam penghunian atau sub-klasifikasi penghunian. 

2 Perubahan dari rumah sakit atau rumah perawatan ke fasilitas perawatan terbatas tidak harus 

dipertimbangkan sebagai perubahan hunian atau perubahan sub-klasifikasi hunian. 

3 Perubahan dari rumah sakit atau rumah perawatan ke fasilitas perawatan kesehatan rawat jalan tidak 

harus dipertimbangkan sebagai perubahan hunian atau perubahan dalam sub klasifikasi hunian. 
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Gambar 18/19.1 – Pemisahan konstruksi baru dari bangunan eksisting 

18.1.1.4.5*  Renovasi, perubahan dan Pembaharuan. 

Apabila renovasi, perubahan atau peremajaan besar dibuat pada fasilitas tanpa sprinkler, 

maka persyaratan sprinkler otomatis sebagaimana diuraikan dalam bab 18 harus 

diberlakukan pada kompartemen asap yang tengah dilakukan renovasi, perubahan atau 

pembaharuan.  

Walaupun demikian, apabila bangunan tidak dilindungi seluruhnya dengan peralatan 

sprinkler otomatis, maka persyaratan 19.1.6 dan 19.2.3.2 harus pula diberlakukan.  
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Pengecualian No. 2 hingga 18.3.7.3 diperolehkan hanya apabila kompartemen asap yang 

letaknya bersebelahan dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler otomatis yang disetujui 

sesuai dengan 18.3.5.2. Apabila renovasi, perubahan dan pembaharuan berskala kecil 

dilakukan pada fasilitas tanpa sprinkler, maka persyaratan butir 18.3.5.1 tidak boleh 

diterapkan, dalam hal ini pekerjaan renovasi, perubahan dan pembaharuan atau perbaikan 

tidak boleh mengurangi keselamatan jiwa di bawah level yang sebelumnya ada, atau di 

bawah level persyaratan Bab 19 untuk bangunan-bangunan tanpa sprinkler (Lihat 4.6.7). 

18.1.1.4.6   Pekerjaan Konstruksi, Perbaikan, dan Penyempurnaan. 

(Lihat 4.6.10.) 

18.1.2  Hunian Campuran. 

(lihat juga 6.1.14.) 

18.1.2.1* Bagian-bagian dari fasilitas perawatan kesehatan diperbolehkan untuk 

diklasifikasikan sebagai hunian lainnya, asalkan memenuhi kondisi-kondisi berikut ini : 

(1) Bagian-bagian tersebut tidak dimaksudkan untuk melayani perawatan kesehatan 

penghuni bangunan baik dalam arti menampung, merawat ataupun akses yang biasa 

bagi pasien yang tidak mampu menolong dirinya sendiri.. 

(2) Bagian-bagian tersebut dipisahkan dari area hunian perawatan kesehatan dengan 

konstruksi yang memiliki TKA tak kurang dari 2-jam. 

18.1.2.2* Fasilitas rawat jalan, klinik medis, dan fasilitas sejenis yang berdekatan dengan 

hunian perawatan kesehatan tetapi utamanya dimaksudkan untuk memberikan layanan luar 

rumah sakit (outpatient) dapat diklasifikasikan sebagai hunian bisnis atau fasilitas perawatan 

kesehatan rawat jalan (ambulatory) dengan syarat bahwa fasilitas tersebut dipisahkan dari 

hunian perawatan kesehatan dengan konstruksi tahan api tidak kurang dari 2-jam dan 

fasilitas tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan layanan simultan untuk 4 orang 

pasien atau lebih yang litterborne. 

18.1.2.3  Hunian perawatan kesehatan dalam bangunan yang menampung hunian-

hunian lainnya harus benar-benar dipisahkan melalui konstruksi dengan TKA tidak kurang 

dari 2 jam sebagaimana diberikan untuk penambahan-penambahan dalam ketentuan 

18.1.1.4. 

18.1.2.4   Semua sarana jalan ke luar dari hunian perawatan kesehatan yang melintas 

melewati ruang-ruang bukan perawatan kesehatan harus memenuhi persyaratan Peraturan 

ini. 

Pengecualian:  

Eksit melalui eksit horisontal kedalam hunian berdekatan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan jalan ke luar 

untuk perawatan kesehatan, tetapi masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk hunian lainnya yang 

diatur dalam Peraturan ini, bisa diizinkan, asalkan hunian tersebut tidak mengandung muatan bahaya tinggi. Eksit 

horisontal harus memenuhi persyaratan pada butir 18.2.2.5. 

18.1.2.5  Persyaratan jalan ke luar untuk area perawatan kesehatan yang berhubungan 

dengan hunian lainnya harus memenuhi persyaratan keterkaitan yang diatur dalam 

Peraturan ini. Apabila hunian klinis untuk keperluan pasiennya memerlukan penguncian 

sarana jalan ke luar, maka harus ada pengaturan staf untuk mengawasi keluarnya pasien 

selama waktu-waktu pemakaian nya. 
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18.1.2.6  Auditorium, tempat peribadatan, area rumah tinggal staf, atau hunian-hunian 

lainnya yang disediakan terkait dengan fasilitas perawatan kesehatan harus memiliki sarana 

jalan ke luar yang memenuhi ketentuan dalam Sub.Bab lainnya dalam Peraturan ini. 

18.1.2.7  Setiap area yang mengandung muatan berbahaya dan diklasifikasikan lebih tinggi 

dari hunian perawatan kesehatan dan berada dalam lokasi yang sama harus diproteksi 

sesuai ketentuan 18.3.2. 

18.1.2.8  Hunian-hunian yang tidak terkait dengan perawatan kesehatan dan diklasifikasikan 

mengandung bahan-bahan bahaya tinggi, dilarang berada dalam bangunan-bangunan yang 

digunakan untuk hunian-hunian perawatan kesehatan. 

18.1.3  Definisi Khusus. 

Hunian Perawatan Kesehatan Rawat Jalan. Lihat 3.3.8. 

Rumah Sakit. Lihat 3.3.104. 

Fasilitas Perawatan Terbatas. Lihat 3.3.117. 

Rumah Perawatan. Lihat 3.3.132. 

18.1.4  Klasifikasi Hunian. 

(Lihat 18.1.3.) 

18.1.5  Klasifikasi Muatan Berbahaya. 

Klasifikasi muatan atau kandungan bahan berbahaya harus sesuai dengan definisi 

sebagaimana diuraikan dalam Sub.Bab 6.2. 

18.1.6  Persyaratan konstruksi minimum. 

18.1.6.1  Sesuai ketentuan 18.1.6, jumlah lapis bangunan harus dihitung mulai dari tingkatan 

pertama atau awal dari pelepasan eksit dan berakhir hingga tingkatan hunian tertinggi. 

Sesuai tujuan ketentuan 18.1.6, tingkatan pertama pelepasan eksit suatu bangunan harus 

lapis terendah yang lantainya rata atau di atas pelataran garis dinding luar untuk 50% atau 

lebih kelilingnya. Tingkatan bangunan di bawah tingkatan pertama tidak dihitung sebagai 

lapis bangunan. 

18.1.6.2  Hunian perawatan kesehatan harus dibatasi tipe konstruksinya sebagaimana 

diperlihatkan pada Tabel 18.1.6.2. (Lihat 8.2.1.) 

Pengecualian :  

Setiap bangunan dari konstruksi Tipe I(443), Tipe I(332), Tipe II(222), atau Tipe II(111) diperbolehkan memakai 

sistem atap yang memiliki penyangga, penopang atau atap dari bahan mudah terbakar, dengan syarat memenuhi 

kriteria berikut : 

(a) Penutup atap memenuhi persyaratan Klas A sesuai dengan standar NFPA 256, Standard Methods of Fire 

Tests of Roof Coverings. 

(b) Atap terpisah dari bagian-bagian bangunan yang dihuni dengan menggunakan pasangan lantai dari 

bahan tidak mudah terbakar dengan TKA tidak kurang dari 2-jam dibuat dari beton atau lapis gipsum 

setebal tidak kurang dari 21/2 in. (6.4 cm).. Untuk ini diperlukan elemen struktur untuk menopang 

pasangan lantai dengan TKA 2-jam untuk memperoleh tingkat ketahanan api yang diperlukan bangunan.  

Table 18.1.6.2  Pembatasan Tipe Konstruksi 
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Tipe konstruksi 
Lapis bangunan 

1 2 3 4 atau lebih 

I (443) X X X X 

I (332) X X X X 

II (222) X X X X 

II (111) X X X NP 

II (000) X NP NP NP 

III (211) X NP NP NP 

III (200) NP NP NP NP 

IV (2HH) X NP NP NP 

V (111) X NP NP NP 

V (000) NP NP NP NP 

X :  Tipe konstruksi yang diijinkan 

NP: Tidak diijinkan 

18.1.6.3  Semua dinding-dinding dan partisi interior dalam dengan Konstruksi Tipe I atau 

Tipe II harus dari bahan-bahan tidak mudah terbakar atau terbakar terbatas. 

18.1.6.4  Semua bangunan yang memiliki lebih dari satu tingkatan dibawah tingkatan 

pelepasan eksit harus memiliki tingkatan yang lebih rendah yang dipisahkan dari tingkatan 

pelepasan eksit  dengan konstruksi Tipe II (111).  

 

Gambar 18/19.2 – Penetuan jumlah lantai untuk penerapan persyaratan minimum 

konstruksi. 

 

 

18.1.7  Beban Penghunian. 
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Beban penghunian, dalam jumlah orang-orang yang diperlukan dalam persyaratan jalan ke 

luar dan harus ditentukan berdasarkan faktor beban penghunian dari Tabel 7.3.1.2 yang 

merupakan karakteristik penggunaan ruang atau harus ditentukan dari jumlah populasi yang 

mungkin berada dalam suatu ruang yang diperhitungkan, yang mana yang lebih besar. 

18.2.1  Umum. 

Setiap jalan masuk, jalan terusan, koridor, pelepasan eksit, lokasi eksit dan akses ke eksit 

harus sesuai dengan Bab 7. 

Pengecualian :   

Sebagaimana ditentukan oleh pasal 18.2.2 hingga 18.2.11. 

18.2.2*  Komponen-komponen sarana jalan ke luar. 

18.2.2.1  Komponen-komponen sarana jalan ke luar harus dibatasi terhadap tipe-tipe 

sebagaimana diuraikan dalam pasal 18.2.2.2 hingga 18.2.2.10. 

18.2.2.2  Pintu-pintu. 

18.2.2.2.1  Hanya pintu-pintu yang memenuhi ketentuan 7.2.1 diperbolehkan. 

18.2.2.2.2  Kunci-kunci tidak diperkenankan dipasang pada pintu-pintu ruang tidur pasien. 

Pengecualian 

1 Peralatan pengunci yang menghalangi akses ke ruangan dari koridor yang hanya dapat dioperasikan oleh 

staf dari sisi koridor diperbolehkan. Peralatan semacam itu tidak boleh menghalangi jalur penyelamatan 

dari dalam ruangan. 

2  Pengaturan penguncian pintu diperbolehkan pada hunian perawatan kesehatan atau bagian dari hunian 

perawatan kesehatan yang kebutuhan klinis pasiennya memerlukan upaya sekuriti khusus untuk 

keselamatannya, dengan syarat bahwa kunci-kunci dibawa setiap saat oleh staf. 

18.2.2.2.3 Pintu-pintu yang terletak dalam sarana jalan ke luar yang disyaratkan 

diperbolehkan dikunci. 

18.2.2.2.4  Pintu-pintu di dalam sarana jalan ke luar yang disyaratkan tidak boleh dipasangi 

palang pintu atau kunci yang memerlukan penggunaan alat atau anak kunci untuk 

membukanya dari sisi jalan ke luar.  

Pengecualian 

1 Pengaturan penguncian pintu tanpa menunda waktu penyelamatan dibolehkan pada hunian perawatan 

kesehatan atau bagian dari hunian perawatan kesehatan yang kebutuhan klinis pasiennya memerlukan 

upaya penp membuka pintu-pintu tersebut. (Lihat 18.1.1.1.5 dan 18.2.2.2.5.) 

2*  Kunci-kunci penunda penyelamatan yang memenuhi ketentuan 7.2.1.6.1 diperbolehkan dengan syarat 

tidak lebih dari satu alat semacam itu ditempatkan di tiap jalur penyelamatan. 

3 Pintu-pintu penyelamatan yang dikendalikan aksesnya yang memenuhi ketentuan 7.2.1.6.2 

diperbolehkan. 
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18.2.2.2.5  Pintu-pintu yang terletak di sarana jalan ke luar yang diperbolehkan dikunci 

sesuai ketentuan lain dalam Bab ini harus memiliki kelengkapan untuk bisa memindahkan 

secara cepat penguna atau penghuni bangunan dengan cara seperti kontrol jarak jauh 

pengunci, mengubah penguncian pintu yang dapat dibuka oleh kunci-kunci yang dibawa staf 

setiap saat, atau cara lainnya yang handal yang bisa dijangkau atau digunakan oleh staf 

setiap saat. Hanya satu alat pengunci diperbolehkan pada setiap pintu. 

Pengecualian:  

Pengunci sesuai dengan Kekecualian No. 2 dan 3 hingga 18.2.2.2.4.  

18.2.2.2.6*  Setiap pintu di jalan terusan eksit, ruang pelindung tangga, eksit horisontal, 

penghalang asap atau ruang pembatas area berbahaya (kecuali ruang-ruang boiler, ruang-

ruang pemanas, dan ruang-ruang peralatan mesin) diperbolehkan terbuka hanya dengan 

peralatan pelepas otomatis yang memenuhi ketentuan 7.2.1.8.2. Sistem-sistem sprinkler 

otomatis, alarm kebakaran dan sistem-sistem yang disyaratkan menurut ketentuan 7.2.1.8.2 

harus diatur untuk meng-inisiasi gerak menutup dari semua pintu-pintu di seluruh 

kompartemen asap atau di semua fasilitas. 

18.2.2.2.7  Apabila pintu-pintu di dalam ruang pelindung tangga dalam kondisi terbuka oleh 

peralatan pembuka otomatis sebagaimana diperbolehkan oleh ketentuan 18.2.2.2.6, inisiasi 

gerak menutup pintu pada setiap level harus bisa membuat semua pintu pada semua level di 

ruang pelindung tangga menutup. 

18.2.2.2.8  Hunian perawatan kesehatan bertingkat tinggi harus memenuhi persyaratan re-

entry sebagaimana diatur dalam  7.2.1.5.2. 

18.2.2.2.9  Pintu-pintu luncur horisontal sebagaimana diperbolehkan berdasarkan pasal 

7.2.1.14, yang tidak menutup secara otomatis harus dibatasi hanya untuk pintu daun tunggal 

dan harus memiliki pengunci atau mekanisme lain yang dapat menjamin bahwa pintu-pintu 

tersebut tidak akan memantul kembali ke posisi terbuka sebagian apabila ditutup secara 

keras saat terjadi keadaan darurat. 

18.2.2.3  Tangga-tangga. 

Tangga-tangga yang memenuhi ketentuan 7.2.2 diperbolehkan. 

18.2.2.4  Ruang-ruang pelindung tahan asap. 

Ruang-ruang pelindung tahan asap sesuai ketentuan 7.2.3 diperbolehkan. 

18.2.2.5  Eksit-eksit horisontal. 

Eksit-eksit horisontal yang memenuhi persyaratan 7.2.4 dan modifikasi sesuai ketentuan  

18.2.2.5.1 sampai 18.2.2.5.6 diperbolehkan. 

18.2.2.5.1 Tidak kurang dari 30 ft2 bersih (2.8 m2 bersih) untuk setiap pasien di suatu rumah 

sakit atau rumah perawatan, atau tidak kurang dari 15 ft2 bersih (1.4 m2 bersih) untuk setiap 

penghuni di fasilitas perawatan terbatas, harus disediakan dalam ruang bersama di koridor, 

ruang-ruang pasien, ruang-ruang perawatan, ruang-ruang tempat duduk-duduk atau ruang-

ruang makan dan area lainnya pada setiap sisi eksit horisontal. Pada lantai-lantai yang tidak 

menampung tempat tidur pasien, tidak kurang dari 6 ft2 bersih (0.56 m2 bersih) untuk setiap 

penghuni harus disediakan pada setiap sisi eksit horisontal untuk jumlah total penghuni di 

kompartemen yang bersebelahan. 
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18.2.2.5.2  Kapasitas penyelamatan total dari eksit lainnya (tangga-tangga, ramp-ramp, 

pintu-pintu yang mengarah ke luar bangunan) tidak boleh dikurangi dibawah sepertiga dari 

yang disyaratkan untuk seluruh area bangunan. 

18.2.2.5.3  Suatu pintu tunggal diperbolehkan di eksit horisontal apabila eksit melayani 

hanya satu arah. Pintu semacam itu harus dari jenis pintu ayun atau pintu luncur horisontal 

yang memenuhi ketentuan pasal 7.2.1.14. Kelebaran bersih pintu tidak boleh kurang dari 

41.5 in. (105 cm). 

18.2.2.5.4  Suatu eksit horisontal yang terdiri atas sebuah koridor yang lebarnya 8 ft (2.4 m) 

atau lebih melayani sebagai sarana jalan ke luar dari kedua sisi jalur pintu harus mempunyai 

bukaan yang dilindungi dengan pasangan pintu-pintu ayun yang diatur untuk bisa berayun 

dalam arah yang berlawanan satu sama lain, dengan setiap pintu memiliki lebar bersih tidak 

kurang dari 41.5 in. (105 cm), atau oleh pintu luncur horisontal yang memenuhi 7.2.1 dan 

memberikan lebar bersih tidak kurang dari 83 in. (211 cm). 

18.2.2.5.5  Suatu eksit horisontal yang terdiri atas koridor dengan lebar 6 ft (1.8 m) atau lebih 

melayani sebagai sarana jalan ke luar dari kedua sisi jalur pintu harus mempunyai bukaan 

yang dilindungi oleh sepasang pintu-pintu ayun, yang diatur untuk berayun dalam arah yang 

berlawanan satu sama lain, dengan setiap pintu mempunyai lebar bersih tidak kurang dari 32 

in. (81 cm), atau oleh pintu luncur horisontal yang memenuhi ketentuan 7.2.1.14 yang 

memberikan lebar bersih tidak kurang dari 64 in. (163 cm). 

18.2.2.5.6  Suatu panel penglihat yang disetujui disyaratkan pada setiap eksit horisontal. 

Tiang jendela di tengah-tengah dilarang. 

 

Gambar 18/19.3(a) – Eksit horizontal pada rumah sakit yang baru atau rumah jompo. 
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Gambar 18/19.3(b) – Eksit horizontal pada fasilitas perawatan terbatas atau rumah sakit jiwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Jiwa Pada Bangunan Rumah Sakit 

 

 Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 
Kementerian Kesehatan RI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18/19.3.(c) – Eksit horizontal pada hunian perawatan kesehatan eksisting. 

18.2.2.6  Ramp. 

18.2.2.6.1  Ramp yang memenuhi 7.2.5 diperbolehkan. 

18.2.2.6.2 Ramps terlindung sebagai eksit harus memiliki kelebaran yang cukup untuk 

memberikan kapasitas penyelamatan sesuai dengen ketentuan 18.2.3.2. 

18.2.2.7  Jalan Terusan Eksit. 
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Jalan terusan eksit yang memenuhi 7.2.6 diperbolehkan. 

18.2.2.8  Tangga-tangga Penyelamatan. 

Tangga-tangga penyelamatan kebakaran yang memenuhi ketentuan 7.2.9 diperbolehkan. 

18.2.2.9  Peralatan Anak Tangga Selang seling. 

Peralatan anak tangga selang-seling sesuai 7.2.11 dapat digunakan. 

18.2.2.10 Area pengungsian. 

Area pengungsian yang digunakan sebagai bagian dari sarana jalan ke luar yang 

disyaratkan harus memenuhi ketentuan 7.2.12. 

18.2.3  Kapasitas sarana jalan ke luar. 

18.2.3.1 Kapasitas setiap sarana jalan ke luar harus didasarkan pada kelebarannya, 

sebagaimana ditetapkan pada Bagian 7.3. 

18.2.3.2 Kapasitas jalan ke luar yang menyediakan perjalanan dengan menggunakan tangga 

harus 0.3 in. (0.8 cm) untuk setiap orang, dan kapasitas kapasitas untuk sarana jalan ke luar 

yang menyediakan perjalanan (tanpa tangga) dengan menggunakan pintu-pintu, ramp, atau 

eksit horisontal harus 0.2 in. (0.5 cm) per orang. 

18.2.3.3*  Lebar bersih pintu masuk ruang tengah, koridor, dan ramp yang disyaratkan untuk 

akses eksit di bangunan rumah sakit atau rumah perawatan harus tidak boleh kurang dari 8 

ft (2.4 m), serta tidak terhalangi. Bila ramp digunakan sebagai eksit, maka harus lihat 

18.2.2.6. 

Pengecualian 

1* Lebar bersih pintu jalan masuk, koridor, dan ramp di area yang bersebelahan yang tidak digunakan untuk 

menampung, merawat atau menggunakan untuk pasien rawat inap harus tidak boleh kurang dari 44 in. 

(112 cm), dan tidak terhalangi. 

2* Akses ke eksit di dalam suatu ruangan atau ruangan besar harus memenuhi persyaratan 18.2.5. 

18.2.3.4 Lebar bersih pintu masuk utama, koridor, dan ramp yang disyaratkan untuk akses 

ke eksit pada fasilitas perawatan terbatas atau rumah sakit bagi perawatan sakit jiwa harus 

tidak boleh kurang dari 6 ft (1.8 m) dan tidak terhalangi. Apabila ramp digunakan sebagai 

eksit, lihat ketentuan 18.2.2.6. 

Pengecualian 

1* Lebar bersih pintu masuk utama, koridor, dan ramp di area-area bersebelahan yang tidak dimaksudkan 

untuk menampung, merawat atau menggunakan untuk keperluan rawat inap pasien harus tidak boleh 

kurang dari 44 in. (112 cm) dan tidak terhalangi. 

2* Akses eksit di dalam suatu ruangan atau ruangan utama harus memenuhi persyaratan 18.2.5. 

18.2.3.5  Lebar bersih minimum untuk pintu-pintu di sarana jalan ke luar dari ruang-ruang 

tidur, area diagnostik dan perawatan seperti sinar-X, pembedahan atau terapi fisik dan ruang 

perawatan harus sebagai berikut : 

(1) Rumah sakit dan rumah perawatan — 41.5 in. (105 cm) 

(2) Rumah sakit jiwa dan fasilitas perawatan terbatas — 32 in. (81 cm) 

Pengecualian : 
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1 Lebar bersih pintu-pintu yang dipasang sedemikian sehingga tidak digunakan oleh penghuni rumah sakit 

harus tidak boleh kurang dari 32 in. (81 cm).. 

2 Lebar bersih pintu-pintu di ruang-ruang pelindung tangga eksit tidak boleh kurang dari 32 in. (81 cm). 

3 Lebar bersih pintu-pintu yang melayani perawatan bagi yang baru melahirkan tidak boleh kurang dari 32 

in. (81 cm. 

4 Apabila disediakan suatu pasangan pintu, maka sekurang-kurangnya satu pintu harus memiliki bukaan 

dengan lebar bersih tidak kurang dari 32-in. (81-cm) dilengkapi dengan alur pintu, lereng atau astragal 

pada pinggir pertemuan daun pintu. Bagian daun pintu yang tidak aktif harus dipasang pasak sembul 

otomatis untuk membentuk pengunci yang kencang. 

 

 

 

Gambar 18/19.4(a) – Akses eksit koridor dalam fasilitas perawatan kesehatan baru 
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Gambar 18/19.4(b) – Akses eksit koridor dalam fasilitas perawatan kesehatan 

eksisting. 

 

Gambar 18/19.5 - Pengukuran lebar pintu minimum untuk pintu eksisting 

18.2.4  Jumlah eksit. 

18.2.4.1  Pada setiap lantai atau ruang pembatas api, harus dipasang sekurang-kurangnya 

dua eksit dari tipe sebagaimana diuraikan dalam ketentuan 18.2.2.2 hingga 18.2.2.10, yang 

lokasinya berjauhan satu sama lain. 

18.2.4.2  Sekurang-kurangnya satu eksit dari setiap lantai atau ruang pembatas api harus 

merupakan salah satu dari yang berikut ini : 

(1) Pintu yang mengarah langsung ke luar bangunan 

(2) Tangga 

(3) Ruang pelindung tahan asap 

(4) Ramp 

(5) Jalan terusan eksit 
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Tiap ruang pembatas api yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ini harus 

dipertimbangkan sebagai bagian dari zona yang berdekatan. Jalur penyelamatan tidak 

disyaratkan kembali melewati zona asal api. 

 

Gambar 18/19.6 – Susunan eksit untuk kompartemen api dibentuk oleh eksit horizontal 

dengan penghalang api. 

 

Gambar 18/19.7 – Susunan eksit untuk kompartemen asap yang dibentuk oleh 

penghalang asap. 
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18.2.4.3*  Tidak kurang dari dua eksit dari tipe sebagaimana diuraikan dalam pasal 18.2.2.2 

sampai pasal 18.2.2.10 harus dapat dicapai dari tiap kompartemen asap. Jalan keluar 

diperbolehkan lewat kompartemen bersebelahan, tetapi tidak boleh kembali melewati 

kompartemen asal api. 

18.2.5  Pengaturan Sarana Jalan Ke Luar. 

18.2.5.1  Setiap ruang hunian harus memiliki sebuah pintu akses eksit yang langsung 

menuju ke koridor akses eksit. 

Pengecualian 

1   Apabila terdapat pintu eksit yang membuka langsung ke luar dari ruangan di tingkat dasar. 

2  Akses eksit dari ruangan tidur pasien dengan tidak lebih dari 8 tempat tidur pasien diperbolehkan jalan 

melewati ruangan antara untuk mencapai ke koridor akses eksit. 

 3  Akses eksit dari ruang utama perawatan khusus diperbolehkan melewati satu ruang antara, untuk 

mencapai koridor akses eksit, apabila dari pengaturan memungkinkan dilakukanya supervise visual 

langsung dan konstan oleh personel perawatan. 

4 Akses ke eksit dari ruang-ruang utama, selain ruang-ruang tidur pasien diperbolehkan melewati tidak lebih 

dari dua ruang-ruang berdekatan, untuk mencapai koridor akses eksit apabila jarak tempuh didalam ruang 

utama tersebut memenuhi ketentuan 18.2.5.8. 

18.2.5.2  Setiap ruangan tidur pasien, atau setiap ruang utama yang terdapat didalamnya 

ruang-ruang tidur pasien, berukuran lebih dari 000 ft2 (93 m2) harus memiliki sekurang-

kurangnya dua pintu akses eksit yang lokasinya berjauhan satu sama lain. 

18.2.5.3  Setiap ruangan atau setiap ruang utama, selain ruang-ruang tidur pasien, yang 

luasnya lebih dari 2500 ft2 (230 m2) harus memiliki sekurang-kurangnya dua pintu akses 

eksit yang letaknya berjauhan satu sama lain. 

18.2.5.4  Setiap ruangan-ruangan besar yang memenuhi persyaratan 18.2.5 diperbolehkan 

dipisah-pisahkan dengan menggunakan partisi-partisi yang bersifat tidak tahan api penuh, 

tidak mudah terbakar, atau terbakar namun terbatas. 

18.2.5.5 Ruang-ruang antara tidak boleh merupakan area berbahaya sebagaimana 

didefinisikan dalam ketentuan 18.3.2. 

18.2.5.6 Ruang-ruang tidur utama atau besar tidak boleh melebihi 5000 ft2 (460 m2) 

luasnya. 

18.2.5.7  Ruang-ruang besar, selain ruang-ruang tidur pasien, tidak boleh melebihi 10,000 

ft2 (930 m2) luasnya. 

18.2.5.8  Ruang-ruang besar, selain ruang-ruang untuk tidur pasien, diperbolehkan memiliki 

satu ruang antara apabila jarak tempuh dalam ruang besar tersebut ke pintu-pintu akses 

eksit tidak melebihi 100 ft (30 m) dan boleh memiliki dua ruang antara apabila jarak tempuh 

di dalam ruang besar tersebut ke pintu akses eksit tidak melebihi 50 ft (15 m). 

18.2.5.9  Setiap koridor harus menyediakan akses ke, tidak kurang dari dua eksit yang 

disetujui sesuai dengan ketentuan Sub.Bab 7.4 dan 7.5 tanpa harus melewati ruang-ruang 

antara selain koridor atau lobi. 

18.2.5.10  Setiap eksit atau akses ke eksit harus diatur sedemikian sehingga tidak satupun 

dari koridor, jalan masuk utama, jalan terusan memiliki lorong buntu melebihi 30 ft (9.1 m). 
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Gambar 18/19.8 – Akses langsung ke koridor dari ruang yang dihuni 

 

Gambar 18/19.9 – Ruang antara dari ruang pasien dan koridor 

 



Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Jiwa Pada Bangunan Rumah Sakit 

 

 Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 
Kementerian Kesehatan RI 
 

 

 

 

Gambar 18/19.10(a) – Ruang tidur pasien 
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Gambar 18/19.10(b) – Ruang tidur pasien dengan ruang antara ke koridor. 

 

Gambar 18/19.11(a) – Ruang tindakan/pengobatan (tidak tidur) 
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Gambar 18/19.11(b) – Ruang tindakan/pengobatan satu ruang antara ke koridor. 

 

Gambar 18/19.11(c) – Ruang tindakan/pengobatan dengan dua ruang antara ke 

koridor. 
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Gambar 18/19.12 – Ujung buntu dalam hunian perawatan kesehatan baru 

18.2.6  Jarak tempuh ke eksit. 

18.2.6.1  Jarak tempuh harus diukur berdasarkan Sub.Bab 7.6. 

18.2.6.2  Jarak tempuh harus memenuhi ketentuan 18.2.6.2.1 sampai 18.2.6.2.4. 

18.2.6.2.1  Jarak tempuh antara setiap pintu ruangan yang disyaratkan sebagai akses eksit 

ke eksit tidak boleh melebihi 150 ft (45 m). 

18.2.6.2.2  Jarak tempuh antara tiap titik dalam ruangan ke eksit tidak boleh melampaui 200 

ft (60 m). 

18.2.6.2.3  Jarak tempuh antara setiap titik di ruangan tidur perawatan kesehatan ke pintu 

akses eksit di ruangan tersebut tidak boleh melebihi 50 ft (15 m). 

18.2.6.2.4 Jarak tempuh antara setiap titik di ruangan tidur utama sebagaimana 

diperbolehkan sesuai ketentuan 18.2.5 ke pintu akses eksit di ruangan utama tersebut tidak 

boleh melebihi 100 ft (30 m) dan harus pula memenuhi persyaratan butir 18.2.6.2.2. 

 

Gambar 18/19.13 – Pembatasan jarak tempuh 
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18.2.7  Pelepasan dari eksit. 

Pelepasan dari eksit harus diatur sesuai dengan ketentuan Sub.Bab 7.7. 

18.2.8  Pencahayaan sarana jalan ke luar. 

Sarana jalan ke luar harus diberi pencahayaan sesuai ketentuan Sub.Bab 7.8. 

18.2.9   Lampu darurat. 

18.2.9.1  Lampu darurat harus disediakan sesuai ketentuan pada Sub.Bab 7.9. 

18.2.9.2 Bangunan-bangunan yang dilengkapi dengan atau apabila pasien memerlukan 

penggunaan system penopang hidup (lihat 18.5.1.3) harus mempunyai peralatan 

pencahayaan darurat yang disuplai oleh cabang penyelamatan jiwa dari system kelistrikan 

bangunan sebagaimana diuraikan dalam NFPA 99, Standar Fasilitas Perawatan Kesehatan 

(Standard for Health Care Facilities). 

18.2.10 Penandaan pada sarana jalan ke luar. 

18.2.10.1  Sarana jalan ke luar harus memiliki tanda-tanda sesuai ketentuan Sub.Bab 7.10. 

18.2.10.2 Bangunan-bangunan yang dilengkapi denan atau terdapat pasien yang 

memerlukan penggunaan sistem penopang hidup (Lihat ketentuan 18.5.1.3) harus 

mempunyai pencahayaan pada eksit yang disyaratkan dan tanda-tanda penunjuk yang 

disuplai dari cabang penyelamatan jiwa dari system kelistrikan bangunan sebagaimana 

diuraikan dalam Standar NFPA 99, Standar untuk Fasilitas Perawatan Kesehatan (Standard 

for Health Care Facilities). 

Pengecualian :  

Dipasang tanda penunjuk eksit yang menerangi sendiri (self-luminous) sebagaimana diperbolehkan dalam 

ketentuan 7.10.4. 

Table 18.3.2.1  Proteksi Area Berbahaya 

Uraian area berbahaya Pemisah /proteksi 

Ruang-ruang boiler dan pemanas berbahan bakar   1 jam 

Tempat cuci pakaian terpusat atau timbunan, 

berukuran lebih besar dari 100 ft2 (9.3 m2) 
1 jam 

Laboratorium yang menggunakan bahan-bahan 

mudah menyala atau mudah terbakar dalam jumlah 

kurang dari yang dapat menimbulkan bahaya tinggi. 

Lihat 18.3.6.3.4 

Laboratorium yang menggunakan bahan berbahaya 

yang dapat diklasifikasikan sebagai bahaya tinggi 

menurut NFPA 99, Standard for Health Care 

Facilities 

1 jam 

Toko / tempat penyimpanan cat yang menggunakan 

bahan dan material berbahaya dalam jumlah yang 

kurang dari yang ter-klasifikasikan sebagai bahaya 

tinggi  

1 jam 

Bengkel pemeliharaan fisik bangunan & lingkungan  1 jam 

Ruang-ruang kain tenun kotor 1 jam 

Ruang penyimpanan berukuran lebih besar dari 50 Lihat 18.3.6.3.4 
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ft2 (4.6 m2) tetapi tidak melebihi 100 ft2 (9.3 m2) 

yang menyimpan bahan-bahan mudah terbakar 

Ruang-ruang penyimpanan berukuran lebih besar 

dari 100 ft2 (9.3 m2) yang menyimpan bahan-bahan 

mudah terbakar. 

1 jam 

Ruang-ruang pengumpulan sampah / barang bekas 1 jam 

 

18.3.6.2  Konstruksi dinding-dinding koridor. 

Dinding-dinding koridor harus membentuk penghalang untuk membatasi penjalaran asap. 

Dinding-dinding tersebut diperbolehkan dibangun sampai langit-langit yang dikonstruksi 

untuk membatasi penjalaran asap. Tidak ada ketentuan mengenai tingkat ketahanan api 

pada dinding-dinding koridor dalam hal ini. 

18.3.7.1 Bangunan-bangunan yang terdapat didalamnya fasilitas perawatan kesehatan 

harus dibagi dengan penghalang-penghalang api sebagai berikut : 

(1)    Membagi setiap lantai yang digunakan bagi pasien rawat inap untuk tidur atau 

mendapat perlakuan kedalam kurang dari dua kompartemen asap. 

(2) Membagi setiap lantai yang mempunyai beban penghunian 50 orang atau lebih, tidak 

tergantung dari pemakaiannya, ke dalam tidak kurang dari dua kompartemen asap. 

(3)    Membatasi ukuran setiap kompartemen asap yang disyaratkan oleh (1) dan (2) 

menjadi area yang ukurannya tidak melebihi 22,500 ft2 (2100 m2) 

  Pengecualian :   

  Area atrium yang dipisahkan mengikuti ketentuan 8.2.5.6 tidak boleh dibatasi ukurannya. 

(4) Membatasi jarak tempuh dari setiap titik untuk mencapai pintu di penghalang api yang 

disyaratkan ke suatu jarak yang tidak melebihi 200 ft (60 m). 

Pengecualian 

1 Lantai-lantai yang tidak terdapat didalamnya hunian perawatan kesehatan dan terletak sepenuhnya di 

atas hunian perawatan kesehatan. 

2 Area yang tidak terdapat didalamnya hunian perawatan kesehatan dan dipisahkan dari hunian perawatan 

kesehatan dengan penghalang api yang memenuhi ketentuan 7.2.4.3. 

3 Lantai-lantai yang tidak terdapat didalamnya hunian-hunian perawatan kesehatan dan terletak lebih dari 

satu lantai dibawah hunian perawatan kesehatan. 

4 Konstruksi parkir udara terbuka yang dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler otomatis yang 

disetujui dan diawasi sesuai dengan ketentuan Sub.Bab 9.7.  

18.3.7.2.  Penghalang-penghalang asap harus disediakan pada lantai-lantai yang dapat 

dimanfaatkan namun tidak dihuni. 

18.3.1   Proteksi Bukaan-bukaan vertikal. 

18.3.1.1  Setiap bukaan vertikal harus ditutupi atau dilindungi sesuai ketentuan 8.2.5. 

Pengecualian  

1 Bukaan-bukaan vertikal yang tidak dilindungi sesuai dengan ketentuan 8.2.5.8 diperbolehkan. 
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2 Kekecualian No. 1 untuk 8.2.5.6 (1) tidak berlaku pada ruang-ruang tidur pasien dan ruang-ruang 

perlakuan untuk pasien. 

3 Area-area tidur pasien bertingkat banyak (multilevel) di fasilitas perawatan sakit jiwa diperbolehkan tanpa 

proteksi pelindung antar tingkat, dengan syarat kondisi-kondisi berikut memenuhi : 

(a) Seluruh area yang dihuni termasuk semua level lantai yang berhubungan, cukup terbuka dan tak 

terhalangi sehingga kebakaran atau kondisi berbahaya lainnya di setiap bagian akan terlihat jelas 

bagi penghuni atau personel pengawas di area tsb.  

(b) Kapasitas jalan ke luar cukup untuk menampung semua penghuni secara simultan dari semua 

tingkat dan area yang berhubungan, dengan semua tingkat yang berhubungan di area kebakaran 

yang sama dipertimbangkan sebagai area lantai tunggal untuk penentuan kapasitas jalan ke luar 

yang disyaratkan. 

(c) Beda ketinggian antara tingkat lantai teratas dan terbawah tak boleh melebihi 13 ft (4 m); jumlah 

tingkat tidak harus dibatasi. 

4  Bukaan-bukaan yang tidak dilindungi sesuai ketentuan 8.2.5.5 tidak diperbolehkan. 

18.3.1.2  Pintu di ruang pelindung eksit harus bisa menutup sendiri dan harus dalam posisi 

tertutup pada keadaan normal. 

Pengecualian:  

Pintu-pintu di ruang pelindung tangga dijaga tetap terbuka dibawah kondisi-kondisi 

sebagaimana diuraikan dalam ketentuan 18.2.2.2.6 dan 18.2.2.2.7. 

 

Gambar 18/19.14 – Bukaan nyaman yang dimungkinkan 

18.3.2   Perlindungan dari Bahaya. 

18.3.2.2* Laboratorium. 

Laboratorium-laboratorium yang menggunakan sejumlah bahan-bahan mudah menyala, 

mudah terbakar atau berbahaya yang diperhitungkan sebagai area sangat berbahaya harus 

dilindungi sesuai dengan ketentuan dalam NFPA 99, Standard for Health Care Facilities. 

18.3.2.3  Lokasi-lokasi Anestesi. 

Lokasi-lokasi anestesi harus dilindungi sesuai dengan ketentuan dalam standar NFPA 99, 

Standard for Health Care Facilities. 
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18.3.2.4  Gas-Medis. 

Area penyimpanan gas medis dan administrasinya harus dilindungi sesuai dengan standar  

NFPA 99, Standard for Health Care Facilities. 

18.3.2.5  Toko Souvenir. 

Toko-toko souvenir harus dilindungi sebagai area-area berbahaya apabila penggunaannya 

untuk penyimpanan maupun pemajangan bahan-bahan mudah terbakar ada dalam jumlah 

yang dianggap membahayakan. Toko-toko souvenir yang dipertimbangkan tidak berbahaya 

dan mempunyai gudang terpisah dan dilindungi, diperbolehkan untuk sebagai berikut : 

(1) Membuka ke arah lobi atau koridor apabila toko souvenir luasnya tidak lebih dari 500 

ft2 (46.5 m2) 

(2) Dipisahkan dari lobi atau koridor dengan dinding-dinding yang tidak harus tahan api 

Table 18.3.2.1 Proteksi Area Berbahaya 

 Uraian area berbahaya Pemisahan/proteksi 

Ruang-ruang boiler dan pemanas berbahan bakar 1-jam  

Tempat cuci terpusat / timbunan lebih besar dari 

100 ft2 (9.3 m2) 

1-jam 

Laboratorium yang menggunakan bahan-bahan 

mudah menyala atau terbakar dalam jumlah kurang 

dari yang dipertimbangkan sangat berbahaya. 

Lihat 18.3.6.3.4 

Laboratorium yang menggunakan bahan-bahan 

berbahaya yang dapat diklasifikasikan sebagai 

sangat berbahaya sesuai dengan standar NFPA 99, 

Standard for Health Care Facilities 

1-jam 

Toko-toko cat yang memakai bahan-bahan dan 

substansi berbahaya dalam jumlah yang dapat 

diklasifikasikan sebagai sangat berbahaya. 

1-jam 

Bengkel pemeliharaan peralatan 1-jam 

Ruangan-ruangan kain linen kotor 1-jam 

Ruangan-ruangan tempat penyimpanan bahan-

bahan mudah terbakar yang luasnya lebih besar 

dari 50 ft2 (4.6 m2) tetapi tidak melebihi 100 ft2 (9.3 

m2). 

Lihat 18.3.6.3.4 

Ruangan-ruangan tempat penyimpanan bahan-

bahan mudah terbakar yang luasnya lebih besar 

dari 100 ft2 (9.3 m2)  

1-jam 

Ruangan-ruangan pengumpulan barang bekas 1-jam 
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18.3.2.6  Fasilitas memasak. 

Fasilitas memasak harus dilindungi sesuai ketentuan 9.2.3. 

Pengecualian*:  

Apabila peralatan memasak rumah tangga digunakan untuk menghangatkan makanan 

atau memasak terbatas, maka proteksi atau pemisahan fasilitas penyiapan makanan 

tidak diperlukan. 

18.3.2.7  Bangunan-bangunan yang menampung hunian-hunian perawatan kesehatan 

sebagaimana ditunjukkan dalam ketentuan 18.1.1.1.2 yang memiliki landasan helikopter 

diatap bangunan harus dilindungi sesuai dengan standar NFPA 418, Standard for Heliports. 

18.3.3  Lapis interior. 

18.3.3.1  Bahan lapis interior harus memenuhi ketentuan Sub.Bab 10.2. 

18.3.3.2  Dinding Interior dan Pelapis Plafon. 

Bahan-bahan pelapis interior dinding dan langit-langit yang memenuhi ketentuan 10.2.3 

diperbolehkan digunakan apabila dari Klas A atau Klas B. Persyaratan 10.2.8.1 tidak 

diterapkan.   

Pengecualian  

1 Dinding-dinding dan langit-langit diperbolehkan memiliki bahan pelapis Klas A, Klas B, atau Klas C di 

dalam kamar-kamar individu yang mempunyai kapasitas tidak melebihi 4 orang.. 

2 Bahan pelapis dinding koridor yang tingginya tidak lebih dari 4 ft (1.2 m) yang dibatasi hanya untuk 

separuh bagian bawah dinding, diperbolehkan dari bahan Klas A, Klas B atau Klas C.. 

18.3.3.3  Pelapis lantai Interior. 

(Tidak ada persyaratan) 

18.3.4  Sistem Deteksi, Alarm dan Komunikasi. 

18.3.4.1  Umum. 

Hunian-hunian perawatan kesehatan harus dilengkapi dengan sistem alarm kebakaran 

sesuai dengan ketentuan dalam Sub.Bab 9.6. 

18.3.4.2*  Inisiasi. 

Inisiasi sistem alarm kebakaran yang disyaratkan berasal dari sarana manual sesuai dengan 

ketentuan 9.6.2 dan dengan alarm aliran air dari sistem sprinkler, alat deteksi atau sistem 

deteksi. 

Pengecualian :  

Kotak-kotak alarm kebakaran manual di area tidur pasien tidak diperlukan pada eksit, 

apabila terletak pada semua stasion kontrol perawat atau lokasi lainnya yang 

mendapat perhatian kontinyu staf, asalkan kotak-kotak alarm manual tersebut mudah 

dilihat dan dapat dijangkau serta jarak tempuh yang disyaratkan oleh ketentuan 9.6.2.4 

tidak dilampaui. 

18.3.4.3  Pemberitahuan / notifikasi. 
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18.3.4.3.1  Notifikasi Penghuni. 

Pemberitahuan ke penghuni harus dapat dicapai secara otomatis sesuai ketentuan 9.6.3. 

Pengecualian No. 3 sampai 9.6.3.2 harus dilarang. 

Pengecualian *:  

Sebagai pengganti sinyal alarm dengar, peralatan penunjuk alarm yang dapat dilihat 

atau tampak, diperbolehkan digunakan di area-area perawatan kritis. 

18.3.4.3.2  Notifikasi Tanggap Darurat / Emergenci. 

Pemberitahuan ke pemadam Kebakaran harus dapat dilakukan sesuai ketentuan 9.6.4. 

Pengecualian:  

Alat deteksi asap atau sistem deteksi asap yang dilengkapi dengan kelengkapan 

rekonfirmasi tidak diperlukan untuk pemberitahuan otomatis ke pemadam kebakaran 

kecuali jika kondisi kondisi alarm tidak ter-rekonfirmasi dalam waktu tidak lebih dari 

120 detik. 

18.3.4.3.3  Pemberitahuan alarm harus disediakan sesuai ketentuan 9.6.7. 

Pengecualian :  

Zona alarm diperbolehkan bersamaan dengan area yang diperbolehkan untuk 

kompartemen asap. 

18.3.4.4 Kontrol keadaan darurat. 

Beroperasinya tiap alat aktivasi dalam sistem alarm yang disyaratkan harus diatur untuk 

memenuhi tiap fungsi kontrol otomatis dari alat tersebut. (Lihat 9.6.5.) 

18.3.4.5  Deteksi. 

18.3.4.5.1  Sistem-sistem pendeteksian apabila disyaratkan harus memenuhi Sub.Bab 9.6. 

18.3.4.5.2  Deteksi di Ruang-ruang yang membuka ke Koridor. 

(See 18.3.6.1.) 

18.3.4.5.3*  Rumah Perawatan. 

Suatu sistem deteksi asap yang disetujui harus dipasang di koridor-koridor di seluruh 

kompartemen asap yang terdapat didalamnya ruang-ruang tidur pasien dan di ruang-ruang 

yang membuka kearah koridor-koridor sebagaimana diperbolehkan di rumah-rumah 

perawatan menurut ketentuan 18.3.6.1. 

Pengecualian  

1  Sistem-sistem koridor tidak disyaratkan apabila setiap ruang tidur pasien dilindungi dengan sistem deteksi 

asap yang disetujui. 

2 Sistem-sistem koridor tidak disyaratkan apabila pintu-pintu ruang pasien dilengkapi dengan alat penutup 

pintu otomatis, dilengkapi dengan dengan detektor-detektor asap integral pada sisi ruangan yang 

dipasang sesuai dengan jaminan-nya, dengan syarat detektor-detektor integral tersebut memberikan 

notifikasi ke penghuni. 

18.3.5  Persyaratan Pemadam Kebakaran. 
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18.3.5.1* Bangunan-bangunan yang terdapat didalamnya fasilitas perawatan kesehatan 

harus dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler otomatis yang diawasi dan disetujui 

sesuai dengan ketentuan Sub.Bab 9.7. 

Pengecualian:  

Pada konstruksi Tipe I dan Tipe II, apabila disetujui oleh otoritas yang berwenang, 

upaya proteksi alternatif diperbolehkan sebagai penganti sprinkler di area spesifik 

yang menurut otoritas yang berwenang melarang penggunaan sprinkler, tanpa 

menyebabkan bangunan terklasifikasi sebagai bangunan tanpa sprinkler. 

18.3.5.2*  Sistem sprinkler respons cepat dan sistem sprinkler residensial yang dijamin harus 

digunakan di seluruh kompartemen asap yang terdapat didalamnya ruang-ruang tidur 

pasien. 

18.3.5.5*  Sprinkler di area-area yang tirai kubikasi dipasang harus memenuhi ketentuan 

dalam standar NFPA 13, standar pemasangan instalasi sistem sprinkler (Standard for the 

Installation of Sprinkler Systems). 

18.3.5.6  Alat pemadam api ringan (APAR) harus disediakan di semua hunian perawatan 

kesehatan sesuai dengan ketentuan 9.7.4.1. 

 

 

18.3.6  Koridor-koridor. 

18.3.6.1  Koridor-koridor harus dipisahkan dari area-area lainnya dengan partisi-partisi yang 

memenuhi ketentuan butir-butir 8.3.6.2 sampai 18.3.6.5. (Lihat pula 18.2.5.9.) 

Pengecualian  

1 Ruang-ruang diperbolehkan tidak dibatasi luasnya dan membuka ke koridor, dengan syarat kriteria berikut 

ini dipenuhi : 

(a) Ruang-ruang tersebut tidak digunakan sebagai ruang-ruang tidur pasien, ruang-ruang perlakuan 

medis, atau area-area berbahaya. 

(b) Koridor-koridor kearah mana ruang-ruang terbuka berada dalam kompartemen asap yang sama 

dan dilindungi dengan sistem deteksi asap otomatik yang diawasi secara elektrik sesuai dengan 

ketentuan 18.3.4, atau kompartemen-kompartemen asap tempat ruang tersebut terletak diproteksi 

seluruhnya dengan sprinkler jenis respons cepat. 

(c) Ruang terbuka diproteksi dengan sistem deteksi asap otomatis, diawasi secara elektris sesuai 

ketentuan 18.3.4, atau seluruh ruangan diatur dan diletakkan sehingga memungkinkan dilakukan 

pengawasan langsung oleh staf fasilitas dari stasion perawat atau ruangan semacam itu.  

(d) Ruang tidak mengganggu akses ke eksit yang disyaratkan. 
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Gambar 18/19.15(a) – Ukuran ruangan tak terbatas yang terbuka ke koridor 

 

Gambar 18/19.15(b) – Ruang tunggu dengan ukuran terbatas yang terbuka ke koridor. 

2 Ruang-ruang tunggu diperbolehkan membuka ke koridor, asalkan kriteria berikut dipenuhi : 

(a) Jumlah area tunggu di setiap kompartemen asap tidak melebihi 600 ft2 (55.7 m2). 

(b) Setiap area dilindungi dengan sistem deteksi asap otomatis yang diawasi secara elektris sesuai 

ketentuan 18.3.4, atau setiap area diatur dan diletakkan untuk memungkinkan dilakukannya 

supervisi langsung oleh staf fasilitas dari suatu stasion atau pos perawat atau ruangan semacam 

itu. 

(c) Area tersebut tidak mengganggu akses ke eksit yang disyaratkan.. 

3*  Ruang-ruang untuk pos-pos perawat. 

4 Toko-toko souvenir yang membuka ke koridor yang diproteksi sesuai ketentuan 18.3.2.5. 

5  Dalam fasilitas perawatan terbatas, ruang-ruang pertemuan kelompok atau penyembuhan multiguna 

diperbolehkan membuka ke koridor, dengan syarat kriteria berikut ini dipenuhi : 

(a) Ruangan bukan area berbahaya. 

(b) Ruangan diproteksi oleh sistem deteksi asap otomatik yang diawasi secara elektris sesuai 

ketentuan 18.3.4, atau ruangan diatur dan diletakkan sedemikian sehingga memungkinkan 

dilakukannya pengawasan langsung oleh staf fasilitas dari pos perawatan atau lokasi semacam itu. 

(c) Area tidak mengganggu akses ke eksit yang disyaratkan. 

18.3.6.2*  Konstruksi dinding-dinding koridor. 
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Dinding-dinding koridor harus membentuk suatu penghalang untuk membatasi perpindahan 

asap. Dinding-dinding semacam itu diperbolehkan dibangun sampai ke langit-langit yang 

langit-langit nya dibangun untuk membatasi penjalaran asap. Tidak perlu ada ketentuan TKA 

untuk dinding-dinding koridor. 

18.3.6.3* Dinding-dinding koridor. 

18.3.6.3.1*  Pintu-pintu yang melindungi bukaan-bukaan koridor harus dibuat untuk menahan 

penjalaran asap. Pemenuhan standar NFPA 80, Standard for Fire Doors and Fire Windows, 

tidak diperlukan. Celah antara bagian bawah pintu dengan penutup lantai yang tebalnya 

tidak melebihi 1 in. (2.5 cm) diperbolehkan untuk pintu-pintu koridor. 

Pengecualian:  

Pintu ke ruang-ruang toilet, kamar mandi, kamar mandi pancuran, bak rendam, dan 

ruang-ruang tambahan semacam itu yang tidak mengandung bahan-bahan mudah 

terbakar atau mudah menyala. 

18.3.6.3.2  Pintu-pintu harus disediakan dengan dilengkapi dengan perangkat pengunci 

positif. Tidak boleh menggunakan pengunci gulung. 

Pengecualian: 

Pintu-pintu ke ruang-ruang toilet rooms, kamar mandi, kamar mandi pancuran, bak 

rendam dan ruang-ruang lain semacam itu yang tidak mengandung bahan-bahan 

mudah terbakar atau mudah menyala. 

18.3.6.3.3*  Alat untuk mempertahankan agar pintu tetap terbuka yang akan terlepas saat 

pintu didorong atau ditarik diperbolehkan. 

18.3.6.3.4  Alat penutup pintu tidak diperlukan pada pintu-pintu di bukaan-bukaan dinding 

koridor selain pintu–pintu yang melayani eksit-eksit yang disyaratkan, penghalang asap, atau 

ruang-ruang pelindung bukaan-bukaan vertikal dan area-area berbahaya.  

18.3.6.3.5  Pelat pelindung yang dipasang dilapangan atau di pabrik yang tidak memiliki 

TKA, memanjang tidak lebih dari 48 in. (122 cm) di atas bagian bawah pintu, diperbolehkan. 

18.3.6.3.6  Pintu-pintu “Belanda” diperbolehkan apabila memenuhi 18.3.6.3. Selain dari itu, 

daun pintu bagian atas dan bagian bawah harus dilengkapi dengan alat pengunci, dan sisi 

pertemuan antara daun pintu bagian atas dan bagian bawah diberi astragal, alur pintu / 

rabbet, atau lereng / bevel. 

Pintu-pintu “Beranda” yang melindungi bukaan-bukaan di ruang sekeliling area berbahaya 

harus memenuhi standar NFPA 80, Standard for Fire Doors and Fire Windows. 

 

18.3.6.4 Kisi-kisi pemindah. 

Kisi-kisi pemindah, apakah dilindungi oleh damper-damper yang dioperasikan oleh 

sambungan timah yang mudah melebur atau tidak dilindungi, tidak boleh digunakan di 

dinding-dinding atau pintu-pintu ini. 

Pengecualian:   

Pintu-pintu ke ruang-ruang toilet, kamar mandi, kamar mandi pancuran, bak rendam 

dan ruang-ruang lain semacam itu yang tidak mengandung bahan-bahan mudah 

terbakar atau mudah menyala diperbolehkan memiliki lubang-lubang ventilasi atau 

dipotong bagian bawahnya. 
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18.3.6.5  Bukaan-bukaan. 

Selain di kompartemen-kompartemen asap yang terdapat didalamnya tempat-tempat tidur 

pasien, Bukaan-bukaan lainnya seperti lubang surat, jendela layanan farmasi, jendela 

layanan laboratorium, jendela layanan kasir diperbolehkan dipasangi panel penglihat atau 

pintu-pintu tanpa perlindungan khusus, asalkan jumlah total area bukaan-bukan per ruangan 

tidak melebihi 80 in.2 (520 cm2), dan bukaan-bukaan dipasang pada atau dibawah setengah 

jarak dari lantai ke langit-langit ruangan. 

18.3.7*  Pembagian Ruang-ruang bangunan. 

18.3.7.1  Bangunan-bangunan yang berisikan fasilitas perawatan kesehatan harus dibagi-

bagi dengan penghalang asap, sebagai berikut : 

(1) Membagi setiap lantai yang digunakan oleh pasien rawat inap untuk tidur atau 

mendapat perlakuan medis kedalam tidak kurang dari dua kompartemen asap. 

(2) Membagi setiap lantai yang memiliki beban penghunian 50 orang atau lebih, apapun 

peruntukannya, ke dalam tidak kurang dari dua kompartemen asap. 

(3) Membatasi ukuran tiap kompartemen asap yang diperlukan oleh (1) dan (2) ke suatu 

ukuran luas tidak melebihi 22,500 ft2 (2100 m2) 

  Pengecualian:  

  Area suatu atrium yang dipisahkan sesuai ketentuan 8.2.5.6 tidak dibatasi ukurannya. 

(4) Membatasi jarak tempuh dari setiap titik untuk mencapai pintu di penghalang asap 

yang disyaratkan ke suatu jarak tidak melebihi  200 ft (60 m). 

  Pengecualian  

1 Lantai-lantai yang tidak memuat hunian perawatan kesehatan, terletak di atas hunian perawatan 

kesehatan.  

2  Area yang tidak memuat hunian perawatan kesehatan dan dipisahkan dari hunian perawatan 

kesehatan dengan penghalang api yang memenuhi ketentuan 7.2.4.3. 

3 Lantai-lantai yang tidak perawatan kesehatan dan terletak lebih dari satu lantai di bawah hunian 

perawatan kesehatan. 

4  Struktur parkir udara terbuka yang dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler otomatis yang 

diawasi dan disetujui sesuai ketentuan Sub.Bab 9.7. 

18.3.7.2  Penghalang-penghalang asap harus disediakan pada lantai-lantai yang dapat 

digunakan tetapi tidak dihuni. 

18.3.7.3  Setiap penghalang asap yang disyaratkan harus dibuat atau dikonstruksi sesuai 

Sub.Bab  8.3 dan memiliki TKA tidak kurang dari 1-jam. 

Pengecualian  

1 Apabila ada atrium, maka penghalang asap diperbolehkan sampai ke dinding atrium yang dikonstruksi 

sesuai dengan kekecualian no. 2 sampai butir 8.2.5.6(1). Tidak kurang dari dua kompartemen asap harus 

disediakan pada tiap lantai. 

2* Damper-damper tidak disyaratkan dipasang di penembusan-penembusan penghalang asap pada sistem 

HVAC (pemanasan, ventilasi dan pengkondisian udara).. 
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18.3.7.4  Tidak kurang dari 30 ft2 bersih (2.8 m2 bersih) per pasien di bangunan rumah sakit 

atau rumah perawatan, atau tidak kurang dari 15 ft2 bersih (1.4 m2 bersih) per penghuni di 

fasilitas perawatan terbatas, harus diberikan dalam luas total area koridor, ruang-ruang 

pasien, ruang-ruang perlakuan medis, area bebas dan makan dan area bahaya rendah 

lainnya yang terletak pada tiap sisi penghalang asap. Pada lantai-lantai yang bukan tempat 

pasien tidur atau melahirkan, tak kurang dari 6 ft2 bersih (0.56 m2 bersih) per penghuni 

harus disediakan pada tiap sisi penghalang asap untuk jumlah total penghuni di 

kompartemen-komparemen yang berdekatan. 

18.3.7.5*  Pintu-pintu di penghalang asap harus pintu-pintu yang kokoh, seperti pintu inti 

kayu rekat padat setebal 13/4-in. (4.4-cm), atau dari konstruksi yang dapat menahan api 

tidak kurang dari 20 menit. Pelat pelindung buatan yang memanjang tidak kurang dari 48 in. 

(122 cm) di atas bagian bawah pintu diperbolehkan. Bukaan-bukaan yang melintas di koridor 

di penghalang asap harus dilindungi dengan pasangan pintu ayun atau pintu geser 

horisontal yang memenuhi butir 7.2.1.14. Pintu-pintu ayun harus diatur sedemikian sehingga 

setiap pintu dapat membuka ke arah yang berlawanan satu sama lain. 

Lebar bersih minimum untuk pintu-pintu berayun harus sebagai berikut : 

(1) Rumah sakit dan rumah perawatan — 41.5 in. (105 cm) 

(2) Rumah sakit jiwa dan fasilitas perawatan terbatas — 32 in. (81 cm) 

Lebar bersih minimum bukaan untuk pintu-pintu geser horisontal adalah sebagai berikut : 

(1) Rumah sakit dan rumah perawatan — 83 in. (211 cm) 

(2) Rumah sakit jiwa dan fasilitas perawatan terbatas — 64 in. (163 cm) 

18.3.7.6*  Pintu-pintu di penghalang asap harus memenuhi ketentuan 8.3.4 dan harus 

dilengkapi dengan alat menutup sendiri atau penutup otomatis sesuai dengan ketentuan 

18.2.2.2.6. 

18.3.7.7*  Panel penglihat terdiri atas kaca tahan api atau panel kaca berkawat diberi rangka 

yang disetujui harus disediakan di tiap pintu ayun yang memotong / melintas koridor dan 

pada tiap pintu geser yang memotong koridor di penghalang asap. 

18.3.7.8  Kelengkapan pintu seperti rabet, bevel atau astragals harus disyaratkan pada sisi-

sisi pertemuan pintu, dan stops disyaratkan pada sisi atas dan samping kerangka pintu di 

penghalang asap. Pengunci tidak disyaratkan. Pintu yang membuka lewat poros di tengah 

tidak diperbolehkan. 
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Gambar 18/19.17 – Penghalang asap untuk bangunan hunian perawatan kesehatan 

baru. 

 

Gambar 18/19.18 – Penghalang asap membagi lantai dalam dua kompartemen asap. 
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Gambar 18/19.19 – Jarak tempuh terbatas ke pintu pada penghalang asap. 

 

 

Gambar 18/19.20(a) – Detail dari penghalang asap baru 
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Gambar 18/19.20(b) – Detail dari penghalang asap eksisting 

 

Gambar 18/19.21 – Kompartemen asap dalam bangunan atrium 
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Gambar 18/19.22 – Kompartemen asap atrium dengan area terbatas. 

18.3.8*  Fitur proteksi khusus — Pintu atau jendela luar. 

Setiap ruang tidur pasien harus mempunyai jendela atau pintu luar. Ketinggian ambang 

jendela yang diperbolehkan tidak boleh melebihi 36 in. (91 cm) diatas muka lantai. 

Pengecualian  
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1  Ruang-ruang perawatan bagi pesalinan dan ruang-ruang yang diperuntukan untuk penghunian kurang 

dari 24 jam, seperti ruang-ruang yang menampung tempat-tempat tidur untuk perawatan kebidanan, 

penyembuhan dan pemeriksaan medis di bagian layanan darurat. 

2  Jendela-jendela di dinding-dinding atrium harus dipertimbangkan sebagai jendela-jendela luar untuk 

tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan ini.. 

3  Ambang jendela di area-area layanan perawatan khusus, seperti area-area yang menampung pasien-

pasien ICU, CCU, pasien hemodialysis, dan pasien baru melahirkan, tidak boleh melebihi 60 in. (152 cm) 

di atas muka lantai. 

4  Ambang jendela di fasilitas perawatan terbatas tidak boleh melebihi 44 in. (112 cm) di atas permukaan 

lantai. 

18.5.1  Utilitas. 

18.5.1.1  Utilitas harus memenuhi persyaratan Sub.Bab 9.1. 

18.5.1.2 Daya listrik untuk sistem-sistem alarm kebakaran, komunikasi darurat dan 

pencahayaan di lokasi genset harus sesuai dengan persyaratan sistem kelistrikan pokok 

sebagaimana diuraikan dalam standar NFPA 99, Standard for Health Care Facilities 

(Standar untuk Fasilitas Perawatan Kesehatan). 

18.5.1.3 Tiap hunian perawatan kesehatan, sebagaimana ditunjukkan dalam ketentuan 

18.1.1.1.2, yang umumnya menggunakan alat penopang-hidup harus memiliki sistem-sistem 

kelistrikan yang dirancang dan dipasang sesuai ketentuan standar NFPA 99, Standard for 

Health Care Facilities. 

Pengecualian :  

Persyaratan ini tidak berlaku untuk fasilitas yang menggunakan peralatan 
penopang-hidup hanya untuk keadaan darurat saja. 

18.5.2  Pemanasan, Ventilasi dan Pengkondisian Udara. 

18.5.2.1  Pemanasan, ventilasi dan pengkondisian udara harus memenuhi persyaratan 

di Sub.Bab 9.2 dan harus dipasang sesuai dengan spesifikasi manufaktur. 

Pengecualian :   

Sebagaimana dimodifikasi dalam butir 18.5.2.2. 

18.5.2.2* Tiap peralatan pemanas yang bukan unit mesin pemanasan sentral harus 

dirancang dan dipasang sedemikian sehingga bahan mudah terbakar tidak tersulut oleh alat 

tersebut dan kelengkapannya.  

Apabila menggunakan bahan bakar, alat pemanas tersebut harus dihubungkan dengan 

cerobong atau pipa asap atau dihubungkan dengan lubang udara, yang mengambil udara 

untuk pembakaran langsung dari luar, dan harus dirancang dan dipasang untuk dapat 

melakukan pemisahan penuh sistem pembakaran dari udara di area yang dihuni.  

Tiap alat pemanas harus mempunyai sarana pengamanan untuk menghentikan secara 

langsung aliran bahan bakar dan mematikan peralatan apabila terjadi kenaikan temperatur 

berlebih atau ada kegagalan dalam penyulutan. 

Pengecualian  
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1 Unit-unit pemanas gantung yang disetujui diperbolehkan dipasang di lokasi-lokasi bukan sarana jalan ke 

luar dan area-area tidur pasien, asalkan pemanas-pemanas tersebut ditempatkan cukup tinggi dari 

jangkauan orang-orang di area tersebut dan dilengkapi dengan sarana pengaman sebagaimana 

disyaratkan dalam 18.5.2.2. 

2  Tungku perapian diperbolehkan dan dapat digunakan hanya di area-area yang bukan area-area tidur 

pasien, asalkan area-area tersebut dipisahkan dari ruang-ruang tidur pasien dengan konstruksi yang 

memiliki ketahanan api tidak kurang dari 1-jam dan perapian semacam itu harus memenuhi persyaratan 

9.2.2. Tambahan pula, perapian harus dilengkapi dengan landasan muka perapian yang tingginya tidak 

kurang dari 4 in. (10.2 cm) dan ruang pelindung perapian dapat dijamin tahan terhadap keruntuhan 

sampai temperature 650°F (343°C) dan dikonstruksi dari kaca tahan panas atau bahan lain yang 

disetujui. Apabila menurut pendapat OB, ada bahaya khusus, maka alat pengunci pada ruang pelindung 

dan sarana pengaman keselamatan lainnya diperbolehkan untuk digunakan. 

18.5.4.2 Tiap saluran pembuangan sampah atau saluran pembuangan kain linen kotor, 

termasuk sistem sampah dan kain linen pneumatic, harus dilengkapi dengan proteksi 

pemadam kebakaran otomatis yang memenuhi persyaratan dalam Sub.Bab 9.7. (Lihat 

Sub.Bab 9.5.) 

18.5.4  Saluran Pembuangan Sampah, Insinerator dan Saluran Kain 

Cucian 

18.5.4.4  Insinerator tidak boleh langsung bermuara ke saluran atau cerobong pembuang 

(flue-fed), juga tiap saluran yang mengisi lantai tidak boleh berhubungan langsung dengan 

kamar pembakaran. 
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CHAPTER 18/19 

18.1.6.1/19.1.6.1 Untuk memenuhi persyaratan 19.1.6, maka jumlah lantai harus dihitung 

mulai dari tingkatan terbawah pelepasan eksit hingga tingkatan hunian paling atas. Untuk 

memenuhi 19.1.6, tingkatan terbawah pelepasan eksit adalah lapis paling bawah yang 

lantainya sama tinggi atau lebih tinggi dengan pelataran pada garis dinding luar untuk 50% 

atau lebih dari kelilingnya. Tingkatan bangunan dibawah tingkatan terbawah tidak 

diperhitungkan sebagai satu lapis bangunan. 

18/19.2.2.2.2  Pintu-pintu ruang tidur pasien tidak diperbolehkan dikunci. 

Pengecualian : 

1.   Diperbolehkan menggunakan peralatan pengunci yang membatasi akses ke ruang dari koridor dan hanya 

dioperasikan oleh staf dari sisi koridor. Peralatan semacam itu harus tidak menghalangi jalan ke luar dari 

ruangan.  

2.  Pengaturan penguncian pintu diperbolehkan di hunian-hunian perawatan kesehatan atau bagian-bagian 

dari hunian perawatan kesehatan apabila klinik menampung pasien yang memerlukan upaya 

pengamanan khusus, asalkan kunci-kunci dipegang sepanjang waktu oleh staf.  

18/19.2.2.2.4.  Pintu-pintu dalam sarana jalan ke luar yang disyaratkan tidak harus 

dilengkapi dengan alat pengunci yang memerlukan anak kunci atau alat untuk membukanya 

dari sisi penyelamatan. 

Pengecualian : 

1 Pengaturanan penguncian-pintu tanpa menunda waktu penyelamatan diperbolehkan pada hunian-hunian 

perawatan kesehatan atau bagian-bagian dari hunian perawatan kesehatan, seperti halnya di hunian klinis 

yang pasiennya memerlukan upaya pengamanan khusus untuk keselamatan jiwanya, dengan syarat 

setiap saat ada staf yang senantiasa siap membuka pintu yang terkunci. (Lihat 18.1.1.1.5 dan 18.2.2.2.5.). 

2* Kunci-kunci penunda jalan ke luar yang memenuhi ketentuan 7.2.1.6.1 boleh digunakan asalkan tidak 

lebih dari satu alat semacam itu terpasang di jalur sarana jalan ke luar. 

3 Pintu-pintu ke luar yang aksesnya terkontrol sesuai dengan ketentuan 7.2.1.6.2  diperbolehkan. 

18/19.2.2.2.6  Pintu-pintu yang menuju ruang Boiler baru, ruang pemanas baru, ruang 

mekanikal baru yang terletak pada sarana jalan keluar boleh terbuka tanpa bantuan alat 

pelepas otomatis. 

18/19.2.2.2.7  Apabila pintu-pintu di ruang pelindung eksit dalam kondisi terbuka lewat alat 

pembuka otomatis sebagaimana diijinkan oleh ketentuan butir 18.2.2.2.6, maka harus ada 

inisiasi dari operasi penutup pintu yang berada pada setiap tingkat yang bisa menutup 

semua pintu yang terdapat di ruang pelindung eksit. 

18/19.2.3.3  Jalan masuk bangunan, koridor, dan ramp yang diperlukan untuk akses eksit di 

bangunan rumah sakit atau rumah perawatan harus berukuran lebar tidak kurang dari 8 ft 

(2.4 m) serta tidak terhalangi. Apabila ramp digunakan sebagai eksit, harus mengacu ke 

18.2.2.6. 

Pengecualian : 

1* Lebar jalan-jalan masuk bangunan, koridor, dan ramp yang terletak di area-area tambahan yang tidak 

digunakan untuk penampungan, perawatan atau penggunaan bagi pasien rawat inap harus tidak kurang 

dari 44 in. (112 cm) dan tidak terhalangi. 
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2* Akses eksit yang terletak di dalam ruangan atau ruangan-ruangan besar (suites) harus memenuhi 

ketentuan dalam butir 18.2.5. 

18/19.2.4.1  Pada setiap lantai atau bagian bangunan yang dilindungi terhadap bahaya 

kebakaran harus disediakan sekurang-kurangnya 2 (dua) eksit dengan tipe sebagaimana 

diuraikan pada ketentuan 18.2.2.2 sampai 18.2.2.10, yang letaknya berjauhan satu sama 

lain.  

18/19.2.5.1  Setiap ruang hunian harus mempunyai pintu akses eksit yang menuju langsung 

ke koridor akses eksit.  

Pengecualian : 

1 Apabila terdapat pintu eksit yang membuka langsung ke arah luar dari ruangan di lantai dasar. 

2 Akses eksit dari ruang tidur pasien dengan tidak lebih dari delapan tempat tidur pasien diperbolehkan 

lewat melalui satu ruang antara untuk mencapai koridor akses eksit. 

3 Akses eksit dari ruang utama perawatan khusus diperbolehkan lewat melalui satu ruang antara untuk 

mencapai koridor akses eksit yang telah diatur sedemikian sehingga bisa dilakukan pengawasan visual 

konstan dan langsung oleh personel perawat.. 

4  Akses ke eksit dari ruang utama yang bukan ruang tidur pasien, diperbolehkan untuk lewat melalui tidak 

lebih dari dua ruang ruang yang berdekatan untuk mencapai koridor akses eksit yang jarak tempuh di 

dalam ruang utama adalah sesuai dengan persyaatan 18.2.5.8. 

18/19.2.5.2  Setiap ruang tidur pasien atau setiap ruang utama (suite) yang memiliki ruang-

ruang tidur pasien, dengan ukuran lebih dari 1000 ft2 (93 m2) harus memiliki tidak kurang 

dari dua pintu-pintu akses yang lokasinya berjauhan satu sama lain.  

18/19.2.5.3  Setiap ruangan atau ruangan utama, di luar ruang-ruang tidur pasien berukuran 

lebih dari 2500 ft2 (230 m2) harus memiliki tidak kurang dari dua pintu-pintu akses eksit yang 

lokasinya berjauhan satu sama lain.. 

18/19.2.5.7  Ruang-ruang utama (suite), yang bukan ruang-ruang tidur pasien, tidak boleh 

berukuran lebih dari 10,000 ft2 (930 m2). 

18/19.2.5.8  Ruang-ruang utama, yang tidak digunakan sebagai ruang-ruang tidur pasien, 

diperbolehkan memiliki satu ruang antara, apabila jarak tempuh dari dalam ruang utama 

tersebut ke pintu akses eksit tidak melebihi 100 ft (30 m) dan diperbolehkan memiliki dua 

ruang antara apabila jarak tempuh dari dalam ruang antara ke pintu akses eksit tidak 

melampaui 50 ft (15 m). 

18/19.2.6.2.3  Jarak tempuh dari setiap titik di ruang tidur perawatan kesehatan ke pintu 

akses eksit di ruangan tersebut tidak lebih dari 50 ft (15 m). 

18/19.2.6.2.1  Jarak tempuh dari setiap pintu ruang yang diperlukan sebagai akses eksit ke 

suatu eksit tidak boleh melebihi 150 ft (45 m). 

18/19.2.6.2.2  Jarak tempuh antara tiap titik dalam ruang dengan suatu eksit tidak boleh 

melebihi 200 ft (60 m). 

18/19.2.8   Pencahayaan Sarana Jalan Ke Luar . 

Sarana jalan ke luar harus diberi pencahayan yang cukup sesuai persyaratan Sub.Bab 7.8. 

18/19.3.2.1  Area berbahaya. 
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Setiap area berbahaya harus dilindungi sesuai dengan ketentuan Sub.Bab 8.4. Area-area 

sebagaimana diuraikan pada Tabel 18.3.2.1 harus dilindungi sebagaimana ditunjukkan. 

18/19.3.2.5  Toko Mainan. 

Toko mainan harus diproteksi sebagai area berbahaya karena ada tempat penimbunan / 

gudang atau tempat pemajangan bahan-bahan mudah terbakar sehingga dipertimbangkan 

berbahaya. Toko mainan yang tidak dipertimbangkan berbahaya dan memiliki gudang yang 

lokasinya terpisah dan dilindungi dapat diperbolehkan, asalkan memenuhi sbb :  

(1) Terbuka kearah lobi atau koridor apabila luas toko tidak melebihi 500 ft2 (46.5 m2) 

(2) Dipisahkan dari lobi atau koridor dengan dinding tahan api. 

18/19.3.6.3.1  Pintu-pintu yang melindungi bukaan-bukaan koridor harus dibuat untuk 

mampu menahan penjalaran asap. Pemenuhan terhadap standar NFPA 80, Standar untuk 

Pintu-pintu kebakaran dan jendela kebakaran, tidak disyaratkan.  

Celah antara bagian bawah pintu dengan penutup lantai berjarak tidak lebih dari 1 in. (2.5 

cm) diperbolehkan untuk pintu-pintu koridor. 

Pengecualian :   

Pintu-pintu ke ruang-ruang toilet, kamar mandi, kamar mandi pancuran, bak rendam, dan ruang-ruang tambahan 

semacam itu yang tidak mengandung bahan-bahan mudah terbakar atau mudah menyala. 

18/19.3.6.3.5  Plat pelindung bukan tahan api, dari pabrik pembuat yang memanjang tidak 

lebih dari 48 in. (122 cm) di atas bagian bawah pintu diperbolehkan. 

18/19.3.6.5  Bukaan-bukaan 

Selain masalah kompartemen asap yang terdapat didalamnya ruang-ruang tidur pasien, 

bukaan-bukaan lainnya seperti lubang surat, jendela penyampaian obat, jendela 

penyampaian hasil lab, dan jendela pembayaran untuk kasir diperbolehkan dipasang dalam 

panel atau pintu penglihat tanpa dilindungi secara khusus, dengan sayarat luas bukaan total 

atau secara bersama-sama per ruangan tidak melebihi 80 in.2 (520 cm2) dan bukaan-

bukaan tersebut dipasang pada atau dibawah setengah jarak dari lantai ke langit-langit 

ruangan. 

18/19.3.7.1  Bangunan-bangunan yang terdapat didalamnya fasilitas perawatan kesehatan 

harus dibagi dalam penghalang-penghalang asap sebagai berikut : 

(1) Membagi setiap lantai yang digunakan sebagai tempat tidur pasien rawat inap atau 

perawatan medis kedalam tidak kurang dari dua kompartemen asap.  

(2) Membagi tiap lantai yang memiliki beban penghunian 50 orang atau lebih, apapun 

penggunaannya, ke dalam tak kurang dari dua kompartemen asap. 

(3) Membatasi tiap kompartemen asap yang disyaratkan menurut butir (1) dan (2) ke suatu 

area luasnya yang tidak melebihi 22,500 ft2 (2100 m2) 

  Pengecualian :  

  Area atrium yang dipisahkan sesuai ketentuan 8.2.5.6 tidak harus dibatasi ukurannya. 

(4) Membatasi jarak tempuh dari setiap titik untuk mencapai pintu di penghalang api yang 

disyaratkan sampai jarak tidak melebihi 200 ft (60 m). 

Pengecualian : 
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1 Lantai-lantai yang bukan hunian perawatan kesehatan, yang lokasinya terletak di atas hunian 

perawatan kesehatan. 

2 Area yang bukan hunian perawatan kesehatan yang dipisahkan dari hunian perawatan kesehatan 

lewat penghalang api yang memenuhi ketentuan 7.2.4.3. 

3 Lantai-lantai yang bukan hunian perawatan kesehatan dan letaknya lebih dari satu lantai di bawah 

hunian perawatan kesehatan. 

4 Konstruksi parkir udara terbuka yang dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler yang disetujui 

sesuai ketentuan Sub.Bab 9.7. 

18/19.3.7.3  Setiap penghalang asap yang disyaratkan harus dikonstruksi sesuai ketentuan 

Sub.Bab  8.3 dan harus memiliki TKA tidak kurang dari 1 jam. 

Pengecualian : 

1 Apabila digunakan atrium, maka penghalang asap diperbolehkan berhenti sampai dinding atrium yang 

dikonstruksi sesuai dengan Kekecualian No. 2 sampai ketentuan 8.2.5.6(1). Tidak kurang dari dua 

kompartemen asap yang terpisah disediakan pada setiap lantai. 

2* Damper-damper tidak diperlukan di penembusan saluran udara dari penghalang asap pada sistem 

pengkondisian udara, ventilasi dan pemanasan secara penuh. 

18/19.3.7.4   Tidak kurang dari 30 ft2 bersih (2.8 m2 bersih) untuk setiap pasien di rumah 

sakit atau rumah jompo, atau tidak kurang dari 15 ft2 bersih (1.4 m2 bersih) untuk setiap 

penghuni di fasilitas perawatan terbatas, harus disediakan di dalam luas penjumlahan 

koridor, ruang-ruang pasien, ruang-ruang rawat, area bebas atau makan-makan, dan ruang-

ruang potensi bahaya rendah lainnya pada setiap sisi penghalang asap.  

Pada lantai-lantai yang tidak mewadahi tempat tidur atau pasien baru melahirkan, tidak 

kurang dari 6 ft2 bersih (0.56 m2 bersih) per penghuni harus disediakan pada setiap sisi 

penghalang asap untuk jumlah total penghuni di kompartemen-kompartemen yang 

berdekatan. 

18/19.3.7.5 Pintu-pintu di penghalang api harus pintu yang kokoh, seperti pintu inti kayu 

tumpukan padat setebal 13/4-in. (4.4-cm), atau dari konstruksi yang dapat menahan api tidak 

kurang dari 20 menit. Pelat pelindung yang dibuat di lapangan atau di pabrik yang 

memanjang tidak lebih dari 48 in. (122 cm) diperbolehkan dipasang di atas bagian bawah 

pintu. Bukaan-bukaan yang memotong koridor di penghalang api harus diproteksi oleh 

sepasang pintu ayun atau suatu pintu geser horisontal yang memenuhi ketentuan 7.2.1.14. 

Pintu-pintu ayun harus diatur sedemikian sehingga setiap pintu berayun berlawanan arah 

satu sama lain. 

Lebar bersih minimum pintu-pintu ayun harus sebagai berikut : 

(1) Rumah sakit dan rumah perawatan — 41.5 in. (105 cm) 

(2) Rumah sakit jiwa dan fasilitas perawatan terbatas — 32 in. (81 cm) 

Lebar bersih minimum bukaan untuk pintu-pintu geser horisontal haruslah sebagai berikut : 

(1) Rumah sakit dan rumah perawatan — 83 in. (211 cm) 

(2) Rumah sakit jiwa dan fasilitas perawatan terbatas — 64 in. (163 cm) 

18/19.3.7.6 Pintu-pintu di penghalang asap harus memenuhi ketentuan 8.3.4 dan harus 

dapat menutup sendiri atau dilengkapi dengan alat penutup otomatis sesuai ketentuan 

18.2.2.2.6. 
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18/19.5.2.2  Setiap peralatan pemanas, yang bukan pusat pemanas sentral harus dirancang 

dan dipasang sedemikian sehingga bahan mudah terbakar tidak tersulut oleh alat tersebut 

atau peralatan pendukungnya.  

Apabila digunakan pembakaran bahan bakar, maka peralatan tersebut harus dilengkapi 

dengan cerobong yang dihubungkan dengan lubang udara atau ventilasi, harus mengambil 

udara untuk pembakaran langsung dari luar, dan harus dirancang dan dipasang untuk 

menyediakan pemisahan penuh terhadap system pembakaran dari udara atmosfir di area 

yang dihuni.  

Setiap peralatan pemanas harus mempunyai sarana pengaman untuk menghentikan secara 

segera aliran bahan bakar dan mematikan peralatan bila terjadi temperature berlebih atau 

kegagalan dalam penyulutan. 

Pengecualian  

1 Unit-unit pemanas yang tergantung, yang disetujui diperbolehkan dipasang di lokasi-lokasi di luar sarana 

jalan ke luar dan area tidur pasien, asalkan pemanas-pemanas tersebut diletakkan cukup tinggi di atas 

jangkauan orang-orang yang menggunakan area tersebut dan dilengkapi dengan sarana keselamatan 

sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan 18.5.2.2. 

2 Tungku perapian diperbolehkan dan dapat digunakan hanya di area-area  yang bukan area-area tidur 

pasien, asalkan area-area tersebut dipisahkan dari ruang-ruang tidur pasien dengan konstruksi yang 

memiliki ketahanan api tidak kurang dari 1-jam dan perapian semacam itu harus memenuhi persyaratan 

9.2.2. Tambahan pula, perapian harus dilengkapi dengan landasan muka perapian yang tingginya tidak 

kurang dari 4 in. (10.2 cm) dan ruang pelindung perapian dapat dijamin tahan terhadap keruntuhan 

sampai temperature 650°F (343°C) dan dikonstruksi dari kaca tahan panas atau bahan lain yang 

disetujui. Apabila menurut pendapat OB, ada bahaya khusus, maka alat pengunci pada ruang pelindung 

dan sarana pengaman keselamatan lainnya diperbolehkan untuk digunakan. 

18/19.5.3  Elevator, Eskalator dan Conveyors. 

Elevator, eskalators, dan conveyors harus memenuhi persyaratan Sub.Bab 9.4. 

18/19.5.4.1 Saluran pembuangan sampah, insinerator dan saluran cuci pakaian harus 

memenuhi persyaratan dalam Sub.Bab 9.5. 

18/19.5.4.3  Setiap saluran untuk pembuangan sampah harus melepas ke ruang koleksi 

sampah dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya dan dilindungi sesuai dengan 

Sub.Bab 8.4. 

18/19.7.5.5  Tempat-tempat penyimpanan kain linen kotor atau pengumpulan sampah, 

kapasitasnya tidak melebihi 32 gal (121 L). Berat jenis rata-rata kapasitas kontainer di dalam 

ruangan atau kamar tidak melebihi 0.5 gal/ft2 (20.4 L/m2). Kapasitas 32 gal (121 L) tidak 

akan melebihi luasan sebesar 64-ft2 (5.9-m2). Tempat penyimpanan pengumpulan kain linen 

kotor atau pengumpulan sampah dengan kapasitas lebih besar dari 32 gal (121 L) harus 

diletakkan dalam suatu ruangan yang dilindungi seperti halnya area berbahaya, apabila tidak 

dipelihara atau dirawat. 

Pengecualian :  

Ukuran dan densitas kontainer tidak dibatasi di area-area berbahaya. 
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Gambar 18/19.23 – Linen kotor dan tempat pengumpulan sampah dibolehkan 

18/19.7.8  Peralatan Pemanas Ruangan Portabel. 

Alat pemanas ruang yang dapat dijinjing (portable) dilarang digunakan di semua hunian 

perawatan kesehatan. 

Pengecualian :  

Alat pemanas ruang portabel diperbolehkan digunakan dia area-area bukan ruang tidur staf dan karyawan yang 

temperatur alat tersebut tidak melebihi 212°F (100°C). 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Jiwa Pada Bangunan Rumah Sakit 

 

 Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 
Kementerian Kesehatan RI 
 

 

 

CHAPTER 19 

19.1.6.2  Hunian perawatan kesehatan harus dibatasi tipe konstruksinya sebagaimana 

diperlihatkan pada Tabel 19.1.6.2 (Lihat 8.2.1) 

Pengecualian*:  

Tiap bangunan dari konstruksi Tipe I (443), Tipe II (332), Tipe II (222), atau  Tipe II (111) diperbolehkan 

menggunakan sistem atap yang memiliki penyangga, penopang atau atap dari bahan mudah terbakar asalkan 

memenuhi kriteria berikut : 

(a) Penutup atap memenuhi persyaratan Class C sesuai NFPA 256, Standar Metoda Uji Penutup Atap. 

(b) Atap terpisah dari bagian bagian hunian dalam bangunan dengan susunan lantai dari bahan tidak mudah 

terbakar yang terdiri atas beton atau lapis gipsum setebal tak kurang dari 21/2 in. (6.4 cm). . 

(c) Ruang di bawah atap atau ruang lain harus tidak dihuni atau harus dilindungi seluruhnya dengan sistem 

sprinkler yang disetujui. 

Tabel 19.1.6.2  Pembatasan Tipe Konstruksi 

Tipe Konstruksi 

Lapis lantai 

1 2 3 4 atau lebih 

I (443) X X X X 

I (332) X X X X 

II (222) X X X X 

II (111) X X* X* NP 

II (000) X* X* NP NP 

III (211) X* X* NP NP 

III (200) X* NP NP NP 

IV (2HH) X* X* NP NP 

V (111) X* X* NP NP 

V (000) X* NP NP NP 

Keterangan : 

X: Tipe konstruksi yang diperbolehkan. 

NP: Tidak diperbolehkan. 

*Bangunan perlu dilindungi sprinkler otomatis. (Lihat 19.3.5.1.) 
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19.3.2.1. Area berbahaya 

Setiap area berbahaya harus diamankan dengan konstruksi penghalang yang memiliki TKA 

1-jam atau dipasang sistem sprinkler otomatis sesuai ketentuan 8.4.1. Pemadam otomatis 

bisa pula dipasang sesuai ketentuan 19.3.5.4. Apabila digunakan sistem sprinkler otomatis 

maka area tersebut harus dipisahkan dari ruang-ruang lainnya melalui partisi atau pintu-pintu 

tahan asap. Pintu-pintu harus bisa menutup sendiri atau dipasang alat penutup otomatis. 

Area-area berbahaya meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut : 

(1) Ruang-ruang penempatan boiler dan pemanas dengan bahan bakar 

(2) Pusat tempat pencucian berukuran lebih dari 100 ft2 (9.3 m2) 

(3) Tempat / toko cat 

(4) Bengkel perawatan 

(5) Ruang-ruang kain kotor 

(6) Ruang-ruang pengumpulan sampah 

(7) Ruang-ruang berukuran lebih besar dari 50 ft2 (4.6 m2), termasuk bengkel perawatan 

including repair shops, yang digunakan untuk penyimpanan barang-barang dan 

peralatan mudah terbakar dalam jumlah yang dianggap berbahaya oleh OB; 

(8) Laboratorium yang menggunakan bahan-bahan mudah menyala dan terbakar dalam 

jumlah kurang dari yang dipertimbangkan sebagai bahaya tinggi.. 

Pengecualian : 

Pintu-pintu yang berada dalam ruang yang dilindungi boleh memiliki pelat jaminan perlindungan yang tidak ber 

TKA yang menonjol tidak lebih dari 48 in. (122 cm) di atas alas pintu. 

19.3.3.2  Dinding interior dan penutup plafon  

Bahan-bahan interior dinding dan bahan pelapis plafon yang memenuhi persyaratan 10.2.3 

diperbolehkan sebagai berikut : 

(1) Bahan-bahan eksisting — Klas A atau Klas B 

  Pengecualian :  

  Dalam ruangan yang dilindungi dengan system sprinkler otomatis yang diawasi dan disetujui, bahan 

pelapis Klas C diperbolehkan terus digunakan pada dinding dan plafon di dalam ruangan tersebut yang 

dipisahkan dari koridor akses eksit sesuai ketentuan 19.3.6. 

(2)  Bahan-bahan terpasang baru — Klas A 

Pengecualian : 

1.  Dinding dan plafon yang baru, diperbolehkan dari bahan pelapis interior Klas A atau Klas B di 

ruang ruang individu yang kapasitasnya tidak melebihi empat orang. 

2  Bahan pelapis dinding koridor baru yang tingginya tidak melebihi 4 ft (1.2 m) yang dibatasi pada 

setengah bagian bawah dinding diperbolehkan dari bahan Klas A atau Klas B. 

19.3.3.3  Bahan lapis lantai interior. 

Bahan pelapis lantai interior yang baru dipasang yang memenuhi ketentuan 10.2.7 

diperbolehkan di koridor dan eksit apabila dari bahan Klas 1. Tidak ada pembatasan 

terhadap pelapis lantai interior eksisting. 
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Pengecualian :   

Pada kompartemen asap yang dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler otomatis yang diawasi dan disetujui 

menurut ketentuan 19.3.5.2, maka tidak ada ketentuan mengenai pelapis lantai interior. 

19.3.6.2  Konstruksi dinding-dinding koridor. 

19.3.6.2.1* Dinding-dinding koridor harus menerus dari lantai ke sisi bawah lantai atau 

penopang atap di atasnya, melalui tiap ruang-ruang tersembunyi, seperti di atas langit-langit 

gantung, dan melewati ruang-ruang antara struktur dan mekanikal, dan harus memiliki 

tingkat ketahanan api tidak kurang dari 1/2 jam. 

Pengecualian : 

1* Di dalam kompartemen asap yang dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler otomatis yang diawasi 

dan disetujui sesuai dengan ketentuan 19.3.5.2, maka koridor diperbolehkan dipisahkan dari semua area 

lainnya dengan partisi yang tidak memiliki tingkat ketahanan api dan diperbolehkan sampai ke langit-langit 

yang dikonstruksi untuk membatasi penjalaran asap. 

2 Partisi-partisi koridor eksisting diperbolehkan dipasang sampai ke langit-langit yang bukan merupakan 

bagian integral dari konstuksi lantai apabila terdapat ruang atau celah sebesar 5 ft (1.5 m) atau lebih di 

antara puncak subsistem langit-langit dan bagian bawah dari lantai atau atap di atasnya, asalkan kriteria 

dibawah ini dipenuhi : 

(a) Langit-langit harus merupakan bagian dari susunan kontruksi tahan api yang diuji tingkat 

ketahanan apinya tidak kurang dari 1 jam memenuhi persyaratan 8.2.3.1. 

(b) Partisi-partisi koridor membentuk sambungan kedap asap dengan langit-langit (pengisi 

sambungan, apabila digunakan, harus dari bahan tidak mudah terbakar). 

(c) Setiap kompartemen ruang antara yang membentuk area asap terpisah, saat keadaan darurat 

asap, harus dialirkan udaranya ke luar secara mekanis dengan kapasitas yang cukup untuk 

menghasilkan tidak kurang dari dua kali pertukaran udara per jam tetapi, harus selalu tidak kurang 

dari 5000 ft3/min (2.36 m3/s). 

(d) Ruang antara tidak boleh digunakan untuk tempat penyimpanan. 

(e) Ruang tidak boleh digunakan sebagai ruang plenum untuk suplai, pembuangan maupun pengaliran 

udara balik, kecuali sebagaimana diuraikan pada 19.3.6.2.1(3). 

3* Partisi koridor eksisting diperbolehkan sampai ke langit-langit monolithic yang membatasi jalur asap 

karena terdapat sambungan anti asap di antara bagian atas partisi dan bagian bawah langit-langit. 

19.3.6.2.2* Dinding-dinding koridor harus membentuk penghalang untuk membatasi 

penjalaran asap. 

19.3.6.2.3  Susunan jendela kebakaran yang terpasang tetap sesuai ketentuan 8.2.3.2.2 

diperbolehkan di dinding-dinding koridor. 

Pengecualian :   

Tidak ada batasan area dan ketahanan api dari kaca dan kerangka di kompartemen asap yang dilindungi 

seluruhnya dengan sistem sprinkler otomatis yang disetujui dan di awasi sesuai dengan ketentuan 19.3.5.2. 
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Gambar 18/19.16(a) – Dinding koridor pada hunian perawatan kesehatan baru dan 

eksisting, hunian perawatan kesehatan berspringkler. 

 

Gambar 18/19.16(b) – Dinding koridor eksisting, pada kompartemen asap dari non 

springkler perawatan kesehatan 

19.3.6.2.2. Dinding-dinding koridor harus membentuk penghalang untuk membatasi 

penjalaran asap 

19.3.6.3.8  Susunan jendela kebakaran terpasang sesuai ketentuan 8.2.3.2.2 diperbolehkan 

di pintu koridor. 
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Pengecualian :  

Tidak ada batasan dalam hal luasan dan ketahanan api kaca dan kerangka nya pada kompartemen asap yang 

dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler otomatis yang disetujui dan di awasi sesuai ketentuan 19.3.5.2. 

19.3.6.3.1 Pintu-pintu yang melindungi bukaan-bukaan koridor yang bukan di ruang 

pelindung yang disyaratkan untuk bukaan-bukaan vertikal, eksit, atau area berbahaya harus 

pintu-pintu yang kokoh, sebagaimana yang terbuat dari kayu inti lapis padat setebal 13/4-in. 

(4.4-cm) atau konstruksi yang mampu menahan api tidak kurang dari 20 measap. 

Pemenuhan terhadap NFPA 80, Standar untuk Pintu Kebakaran dan jendela Kebakaran, 

tidak disyaratkan. Celah di antara bagian bawah pintu dan penutup lantai yang ukurannya 

tidak melebihi 1 in. (2.5 cm) diperbolehkan untuk pintu-pintu koridor. 

Pengecualian 

1  Pintu-pintu menuju ke ruang toilet, kamar mandi, kamar mandi pancuran, WC dan ruang-ruang tambahan 

semacam itu yang tidak mengandung bahan-bahan mudah menyala atau mudah terbakar. 

2  Di kompartemen asap yang dilindungi seluruhnya dengan sistem sprinkler otomatis yang diawasi dan 

disetujui, sesuai dengen ketentuan 19.3.5.2, persyaratan konstruksi pintu sesuai 19.3.6.3.1 bukan 

merupakan keharusan, tetapi pintu-pintu harus dikonstruksi sedemikian untuk menahan jalaran asap. 

19.3.6.4  Kisi-kisi pemindah. 

Kisi-kisi pemindah, apakah dilindungi dengan damper yang beroperasi dengan sambungan 

timah yang mudah melebur atau tidak, tidak boleh dipergunakan di dinding-dinding atau 

pintu-pintu ini. 

Pengecualian :   

Pintu-pintu ruang toilet, kamar mandi, kamar mandi pancuran, bak rendam, dan ruang-ruang tambahan semacam 

itu yang tidak mengandung bahan mudah terbakar atau mudah menyala, diperbolehkan memiliki lubang-lubang 

udara ventilasi atau dipotong di bagian bawahnya (undercut). 

19.3.7.1.  Penghalang-penghalang asap harus disediakan untuk membagi setiap lantai yang 

digunakan untuk ruang-ruang tidur untuk lebih dari 30 pasien kedalam tidak kurang dari dua 

kompartemen asap. Ukuran tiap kompartemen asap semacam itu harus tidak melebihi 

22,500 ft2 (2100 m2), dan jarak tempuh dari setiap titik untuk mencapai pintu di penghalang 

asap yang disyaratkan tidak melebihi 200 ft (60 m). 

Pengecualian 

1 Apabila panjang atau lebar kompartemen asap tidak melampaui 150 ft (45 m), jarak tempuh untuk 

mencapai penghalang asap tidak harus dibatasi. 

2 Area atrium yang dipisahkan sesuai ketentuan 8.2.5.6 tidak dibatasi ukurannya. 

19.3.7.5.  Bukaan-bukaan di penghalang asap harus diproteksi dengan bahan lapis kaca 

tahan api, dengan panel kawat kaca dan kerangka baja, dengan pintu-pintu yang kokoh 

seperti pintu-pintu bahan inti kayu padat tebal 13/4-in. (4.4-cm) atau dengan konstruksi tahan 

api tidak kurang dari 20 menit. Pemasangan pelat pelindung yang dibuat dilapangan atau 

buatan pabrik yang memanjang tidak lebih dari 48 in. (122 cm) di atas dasar pintu, 

diperbolehkan. 

Pengecualian:  
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Pintu-pintu diperbolehkan memiliki susunan atau pasangan jendela kebakaran sesuai ketentuan 8.2.3.2.2. 

 

 


