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SISTEM PENGAMANAN BAHAYA 

KEBAKARAN PADA BANGUNAN 



Api merupakan salah satu alat penting dalam filosopi kuno dan bersifat religius pada beberapa tempat 

di dunia ini. 

 

Bangsa yunani kuno percaya bahwa api, tanah, air dan angin merupakan empat komponen penting 

untuk menghidupkan dunia. 

 

Kita dapat merasakan api sebagaimana kita merasakan angin, tanah dan air dan juga ke empat 

komponen tersebut dapat kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain. 

 

Akan tetapi api berbeda dengan komponen air, angin dan tanah, dimana api dapat berubah bentuk 

sebagai akibat dari reaksi kimia 

 

Energi cahaya dan panas yang dilepaskan akan mengakibatkan terjadinya reaksi kimia dan tercipta nya 

api. 

PENDAHULUAN 



Namun, ketika tidak dapat di kontrol, api akan merusak dan menghancurkan  

 

Api dapat juga bermanfaat ketika dapat di kontrol, seperti untuk penerangan, memasak dan 

bahkan untuk keagamaan / religius. 



Ketika sumber panas mendekati/mengenai bahan yang mudah terbakar, akan 

terjadi reaksi kimia dan tercipta nya api 

Faktor Dasar Api 



Sumber panas dapat menyebabkan pengapian 

1. Komponen Elektrikal 

2. Komponen Mekanikal 

3. Percikan cahaya (kilat) 

4. Gesekan 

5. Reaksi kimia 

6. Gas yang di kompres 

7. Nuklir 

8. Cahaya 

9. Rokok, lighters dan matches 

Sumber Panas 



MATERIAL YANG MUDAH TERBAKAR (FUELS) 



KEBAKARAN DAPAT TERJADI KARENA 3 HAL : 

1. Kecelakaan (Penyalahgunaan alat-alat rumah tangga, dll) 

2. Sengaja di bakar 

3. Rusak nya peralatan, seperti penyalahgunaan listrik, kelebihan panas dll. 



Metode api berkembang 

1. Konduksi panas pada material bangunan 

2. Konveksi panas gas 

3. Radiasi panas 

1 2 3 



Tipe api berkembang 

1. Langsung  

2. Tidak Langsung 



Melalui Dinding atau bukaan 

pada dinding 

Melalui Lantai 

Tipe Langsung 

Melalui Pipa duct horizontal Melalui bukaan jendela/pintu 



Melalui Pipa Duct Vertikal Melalui Atap 

Tipe Langsung 



Di Atas Plafond Di Bawah Lantai 

Dari luar atap 
Dari jendela 

Tipe Tidak Langsung 



Melalui fasade bangunan 

Melalui permukaan fasade Dari rute luar 

Tipe Tidak Langsung 

Melalui radiasi 
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