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ABSTRAK 

Tangga dararal merupakan sarana pcnting UTi'.uk evakuasi keiika ierjadi kebakaran, sehingga sarana ini menjadi perhatian 
scrius keiika sualu desain bangunan akan dijadikan dasar pembualan oleh para kontraktor gedmig. Hal ini diperkuat oleh 
pemcrmiali tcniang keberadaan langga darurat melalui peraturan pemerintah nomer 36 lahun 2005. Meskipun demikian, 
lemyata kcbcradan tatigga darurat di gedung iidak disadari sepenuhnya untuk sarana evakuasi melainkan menjadi tempat 
tambahan untuk menyimpan barsrg dan lain lain, Be.nlasarkan simulasi menggunaiikan software pathfinder proses ideal 
untuk evakuasi uuiuk gc-Jung M.Syafci adalah 3 incnii 36 detik, sedangkan jika terdapai halangan dalam tangga darurat, 
proses riil evakuasi menjadi 3 menit 48 dclik. Perbedan waktu simulasi dan waktu riil evakuasi manjadi dasar untuk 
evaluasi sarana tangga darurat unuik gedung ini. 

ABSTRACT 

Emergency stairs have big proportion purpose to evacuation people when fire accident is happened, more than only 
attention for it, contractor must he seriously to design and built high risk building especially emergency stairs. Witli a 
govermenl regulation number 35 2005"' every high risk building must have proportional emergency stairs. Although this 
purpose very important, ma! function and utilization of emorgeiiey stairs often happend. With pathfinder software, 
evacuate simulation need .i minute 36 second, compare with real evacuation which need 3 minute 4S second, this 
discrepancy will be evaluate to get proposed improvement emergency stairs. 

1. P E N D A H U L U A N 

Sarana jalan keluar teraiasuk ke daiam sarana 
sirukturai yang disediakan untuk manusia agar 
dapat menyelaiTiatkan diri j i k a tetjadi kebakaian 
atau bencana lainya. DaJam merancang sarana jalan 
keluar harus memperhalikan beberapa hal sepeni: 
waklu evakuasi. jarak mentiju icmpat aman, jumlah 
penghuni, lebai jaiuT keluar, Jumlah rninitnum pintu 
kduar. Beberapa fasiiitas yang dapat digolongkan 
kedalam jenis sarana jalan keluar yaitu: iangga 
darurat, pintu darurat, koridor, pencahayaan 
darurat, petunjuk arahjl , 2] 
Tangga danirat untuk meltndungi diri .keiika terjadi 
kebakaran hendaknya dilindungi oleh .saf tahan api 
dan lermastik didalamnya lantai dan atap atau ujung 
struktur penutup,eiiniana proseiiur leknis dati 
ketentuan tangga darutat tertuang dalam Keputusan 
Meiiteri Negara Pekerjaim Umum 
No.lO.'KJ'rS..'2000 tahiin 2000 
Keiika timbul kebakaran. hal-hal yang pcrlu 
dipcrhatikan sepeili; Bahaya Kcpanikan, Bahaya 
asap/gas beracun, Bahaya panas api. Untuk 
mengantisipasi terjadinya luka, korban jiwa akibat 
kepaiiikan, bahaya asap dan bahaya panas dari api 
kebakaran. simulasi ideal dari software pathfinder 
dilakukan untuk dibandingkan dengan riil 
evakuasi[3]. Hasil perbedaan hasil simulasi dan riil 
digunakan sebagai bahan evaluasi supaya tangga 
darurat pada gedung M. -Syafei mendapali kondisi 

ideal yang dia.sumsikan aman untuk perlindungan 
diri keiika terjadi bencana kebakaran. 

2. S T U D i U T E R A T U R 

Fungsi sisiem pintu keluar baik barupa tangga 
darurat maupun pintu darurat yaitu untuk 
membcrikan akses bagi penghuni bangunan untuk 
dapat mentiju iempat yang aman dengan 
selamatflj. Tempat yang aman adalah suatu 
ruangan di dalam bangunan yaitu dapat menahan 
bahaya api untuk jungka waktu tertentu. 
Pemasangan jalan kduar atau jalur penyelamatan 
berupa tangga darurat harus memperhalikan syarat-
syarat (Keputusan Menteri Negara Pekerjaan 
Urnum No. lC/KPTS/2000) Sena Peraturan 
Gubernur mhun 20!5 no 200[4], beberapa point 
pentirignya adalah 

a. Tangga terbuf dari konstruksi beicm atau 
baja yang mempunyai ketnhanar. kebakaran 
selama 2 jam. 

b. Tangga dipisah.kan .itri ruangau-ruangan 
lain dengan dintimg beion yang tcuahiya 
minimum 15 cm atau tcbal tembok 30 cm 
yang mempunyai ketahanan kebakaran 
selama 2 jam. 

c. Bahan-bahan finishing, seperti lantai dari 
bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak 
licin, pegangan tangan terbuat dari besl 
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Harus d^qjal dilewaii minimal 2 orang 
bersama-sama atau Icbar tangga minimal 
120 cm 
Untuk anak tangga, lebar minimum injakan 
27.9 cm, tinggi minimum 10.5 cm, linggi 
maksimum 17,8 cm 
Hordes aiitar tangga minimal 8 dan 
maksimai 18 hal ini dikarenakan j ika tangga 
kurang dari 8 tangga akan menyebabkan 

kemiringan tangga menjadi curara dan 
apabila lebih dari 18 tangga akanjadi landai 
sehingga melelahkan saal naik maupun 
turun(SNI-1728-I989) 
Persyaratan langga damrat, khusiisnya yang 
terkail dengan kemiringan langga, jarak 
pinntu dengan anak angga, tinggi pegangan 
langga dan lebar serla ketinggian anak 
tangga, dapat dilihai pada gambar berikui: 

lanQoa b l l a a d a p a g a r 
p « n q a m a n a l a c * d l n d l n q 

r Ini d i b a t d k h a n 

m l d l b s l D b k a n 

o a n a b tangga t u r v m 

Gambar 1. teknis tangga darurat. 

Gambar 2. tcknis tangga darurat perlindungan kebakaran. 

Simulasi dengan softwarepalhjint'cr. 
Pathlindcr adalaii simulator evakuasi bani, 
pulhtiiider mcnggimakan teknik dari penelitian ilmu 
koiiipiiter saat ini iiniiik model perpindalian 
individu yang dibanguii bcrdasarkati leknologi yang 

digunakan dalam game dan industri komputer 
gratis. 
Pathfinder menyediakan aiat yang diperliikan untuk 
niembuai keputusan yang tepat teiitang lata Iclak 
bangunan dan desain sisteni proteksi kebakaran[5]. 
Mode simulasi aanda dan sifat penghuni 
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disesuaikan agar memungkinkan pengguna untuk 
mcnjelajahi skenario yang berbeda, memungkinkan 
perliitiingaii batas konservalif dan sesuai dengan 
yang diharapkan pada saat evakuasi. 
f'othfinder adalah simulator yang berbasis dimana 
para pengguna masing-masing mengguiiakan salii 
set parameter individu dan membual keputusan 
secara independen sepaiijaiig peijalanan simulasi 
yang mereka inginkan. 
Sebagai tambahan untuk gerakan maju pejalan kaki 
pada pathfinder dapat tervisualisasi secara 3D. 
Pathfinder memungkinkan pengguna untuk 
mengevaluasi model evakuasi lebih cepal dan 
menghasiikan grafik yang lebih realitas 
dibandingkan dengan simulator Iain[6]. 

F i lu r - f i tu r dalam software pathfinder 

I I Pengguna dimudahkan karena pathfinder 
mengguLiakan tekiiik simukisi modern 
berbasis agen dimana pengguna dapal 
melihat hasilnya dalam bentuk 3D 

2j Karakteristik penghuni gedung dapal 
disesiiaikan sesuai dengan yang diinginkan. 

3) Pathfinder menghasiikan hasil visual dalam 
bentuk 3D yang mcmiliki kiialitas linggi 

4) Pengguna juga dapat melihat berapa waktu 
yang dibutuhkan hiinian keluar dari gedung. 

Gambar ^. Parameter 

a. Height ketinggian silinder yang 
digunakan untuk labrakan antar-
pcnghuni. Ha! ini berguna untuk 
membaiasi tabrakan yang mungkin 
terjadi antara penghuni di lantai yang 
berbeda ketika lantai telah 
dimodclkan dekat bersama-sama. 

b. Rediiclioi! Factor Parameter mode 
I'engaiali yang meuentukan seberapa 
baik penghuni dapat menekan 
melewati omng lain di koridor yang 
ketat. Faktor ini harus ditentukan 
sebagai lebih besar dari 0 dan kurang 
dati atau sania dengan 1. Faktor ini 
langsung dikalikar. dengan lebar bahu 
selama perhiiungan, sehingga Factor 
Pengurangan 0,5 akan menyebabkan 
penghuni mampu menekan hingga 
seteiigali bahunya lebar. 

c. Comfort Distance mcnentukan Jarak 
yang diinginkan satu penghuni akan 
mencoba untuk mempertabankan 

software pathfinder 
dengan orang lain di dekatnya seperti 
ketika menunggu dalam antrian. 

d. Persist Time Jumlah waktu penghuni 
yang akan mempenahankan prioritas 
tinggi ketika mencoba untuk 
msnyclcsaikan kenflik gerakan. 

e. Collision Response Time ketika 
dikalikan dengan kecepaian penghuni 
saat ini, parameter ini mengontrol 
jarak di mana pei-.ghuni akan mulai 
merekam biaya untuk bcnabrakan 
dengan penghuni lain ketika keniudi 

f. Slow Factor mcnentukan sebagian 
kecil dari kecepaian penghuni di 
mana mercka dianggap lambai. 
Sebuah penghuni lam bat akan 
mempcrtimbangkan arah belakang 
untuk memisahkan dengan orang 
lain, semenlara bergerak penghuni 
cepal memiliki kctal, arah yang lebih 
tcrfokus. 
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3. PARAMETERS SET-UP 
Daiam proses pcngambilan data, 

mcmbandingkan dengan kondisi riil 
dilapangan dengan parameter yang sama 

dilakukan untuk mendapaikan hasil yang 
sesuai. Rancangan alur kegialan dilakukan 
dengan proses sebagai berikut: 

^ Mulai -J 

• t 

Pint: Dan;r3t 
Kofidor 

SrrrvJili M 
Soft 

Gambar 4. flowcart penelitian. 

Kondis i gedung ^ i . Syafci 
Gedung M.Syafei U N J terlelak dalam komplek 
Universitas Negeri Jakarta di jalan Rawamangun 
Muka, Jakarta Timur. Gedung M.Syafei lokasinya 
berbatasan denuan: 

Sebelah uiara 
Sebelah barat 
Sebelah seialan 
Sebelah timur 
Gedung M,Syafci 
masing-masing 

: Gedung Parkir 
Gedung Daksinapati 
Jalan Rawamangun Muka 
Jalan M a s u k U N J 

mempunyai 8 lantai yang 
lantai berisi oleh: 

Tabel 1. Lamai Gedung M.Syafei 
No. ! anrai Fungsi 
1. Baspment • Iciiipat water tank, 

• mesin pnmpa, 
• kanliir engineering, 
• ruane iraso dan kapasitor listrik 

2. Lantai 1 • Bank B N l . Bank Mandin dan Lobby gedung 
3. Lantai 2 • Koridor 
4. Lantai 3 • Keuangan 
5 Lamai 4 • P2T(Pengenibangan Perguruan Tinggi } 
6. Lantai 5 Lembaga Penelitian 
7. Lantai 6 • Yayasan Pembina U N J 

• Dewan Pengawas Yayasan Pembina U N J 
• Lembaga Matiajemen U N J 
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8. Lantai 7 • S D M 
• Satuan Pengawas Intern 
• Dewan Pengawas 
• Mushola 

5. Lantai 8 • Ruang Rapat Keci l 
• Auditorium 

Sumber: data hasil obscrvasi di gedung M.Syafei 

Gedung ini memiliki 1 tangga utama untuk mengevakuasi okupasi yang mcnghubungkan dari lantai delapan 
hingga lantai satu. 

Gambar 5. leknis gedung M . Syafei 

Feiigambilan data waktu evakuasi r i i l diukur dari 
para okupasi gedung dari ruangan sampai dengan 
waktu okupasi terakhir melakukan evakuasi menuju 
keluar gedung. Pada saat pcngambilan data, 
okupasi diwakili relawan berjumlah '3 orang yang 
turun melalui langga darurat dari titik lerdnggi 
hiiigga keluar gedung dengan meiewan koi idor 
dilanlai dasar. 

4. HASIL DAiN DISKUSI 

Dalam proses simulasi, penentuan parameters 
daiam software disesuaikan dengan paramlers riil 

kondisi gedungi Dengan tetap mengacu pada 
Peraturan Mentr-ri 25 tahun 2008 bahwa evakuasi 
merupakan sarana penyelamatan yang disiapkan 
untuk dipergunakan oleh okupasi maupun pelugas 
pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan 
j iwa manusia maupun harta benda bila terjadi 
kebakaran pada .sualu bangunan gedung. Dalam 
proses pemodelan Waktu evakuasi yang telah 
disesuaikan dengan jumlah okupasi gedung 
M.Syafei dengan Jumlah okupasi 236 orang, pada 
setiap iantainya dapal dibhat sebagai berikut: 
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Gambar 6. Penentuan parameter dalam software 

Okupasi mulai menuju tangga darurat secara 
bersama sama dengan kondisi dipengaruhl 
kepanikan dapat dijelaskan pada gambar dibawah. 

Dimana proses permodclan telah di sesuaikan 
dengan kondisi gedung aslinya dan jumlah okupasi 
yang disesuaikan dengan simulasi red yang 
dilakukan akan tetapi, sarana evakuasi gedung 
M.Syafei. dari data daia diatas, tola! vv akiu siniulasi 
dalam software muiai berkumpul dan luruii dari 
lantai tertinggi hmga lanlai dasar dan keluar adalah 
yaitu 3 menit 36 detik 
Sedangkan waktu riil relawan berkumpu! mulai 
lurun dari lantai tcringgi hingga lantai dasar dan 

berkumpul pada titik kumpu) adainh 3 meii i i ii 
detik. dengan diperolehnya waktu tersebut apabiia 
terjadi kebakaran seluiuii okupasi dapat keluai 
gedung dengan aman karena untuk peny.dnan api 
pada lingkat ilashover scndiri inemcriukan waktu 8 
sampai 10 nienit bila mclewaii haias wakiu 'elf!; 
dari 8 sampai dengan 10 menil maka akan 
berbahaya. 
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Gambar 8, Simulasi okupasi keluar melalui pintu liarmat 

Sedangkan selisih waktu 12 detik antara pemodelan 
dan ri i l evakuasi peneliti benipaya mendaptkan data 
titik mana penyebab keterlambatan. Salah satu 

faktor penyebab keterlambatan diantaranya 
hambaian pada jalur langga damrat, seperti yang 
terlihat pada gambar 9 dan gambar 10 dibawah: 

Gambar 9. Kondisi ideal langga darurat. 

Gambar 10. Kondisi tangga darurat terdapai halangan 

Secara umum, kondisi tangga darurai pada gedung 
M . Syafei lelah memcnuhi persyaratan mulai dari 
pintu tahan api, panic bar, pressure fan maupun 
rambu-rambu keluarje.xil sign) serta sumber tenaga 
utama lampu pengganti P L N . 

Waktu aman yang diperoleh dengan simulasi 
dengan asumsi parameter ideal adalah. 3 menit 36 
delik sedangkan waktu riil lebih lambr.i 12 detik 
dibandingkan dengan waktu simulasi. Hal ini dapal 
diungkapkan keterlambatan waktu naenuju lantai 
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dasar disebabkan oleh adanya hambaian pada 
tangga darurat. ha! ini mengindikasikan bahwa 
ketika tangga darurai mendapati hambatan 
hambaian maka dapat dipastikan waktu menuju ke 
lantai dasar seniakin besar. Uniuk meminimalkan 
waktu riil evakuasi maka hendaknya pengecekan 
iangga darurat supaya lerhindar dari hambatan yang 
menjadi penghalang ketika teijadi kebakaran hams 
dilakukan secara periodik. 
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