
 

 

GAMBARAN SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI PT. PLN 

(PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN 

SURAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu yarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata 

I pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

 

 

 
Oleh : 

TITA YOSITA SETIANA 

J410150105 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ii



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iii



1  

 

 

GAMBARAN SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI PT PLN 

(PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN 

SURAKARTA 

 

Abstrak 

Kebakaran terjadi karena kelebihan paparan reaksi oksigen oleh energi panas, 

sehingga menimbulkan benda-benda sekitar sumber api terbakar. PT. PLN Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta sebagai perusahaan ketenagalistrikan 

mempunyai resiko terjadinya kebakaran yang berbeda dalam sistem 

penanggulangan setiap gedung. Hal ini sangat berisiko karenabelum menerapkan 

sistem penanggulangan kebakaran danbelum memiliki Ahli K3 Spesialis 

Penanggulangan Kebakaran. Desain penelitian ini adalah deskriptif menggunakan 

pendekatan cross-sectional dengan metode observasional pada objek penelitian 

dan wawancara pada subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi pada 4 lantai meliputi sarana penyelamatan, sistem proteksi aktif dan 

sistem proteksi pasif. Selain itu, wawancara dilakukan pada unit penanggulangan 

kebakaran. Hasil penelitian akan dibandingkan dengan standar acuan 

KEPMENAKER No 186 Tahun 1999, pemeriksaan bangunan gedung tentang 

keselamatan kebakaran (Pd-T-11-2005-C) dan PERMENAKER No 4 Tahun 

1980. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penanggulangan kebakaran di PT. 

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta pada unit penanggulangan 

kebeakaran kategori baik. Ahli K3 penanggulangan kebakaran tidak ada. Pintu 

keluar kategori baik, tanda exit kategori cukup, tidak terdapat pencahayaan 

darurat, dan sistem peringatan bahaya ada di lantai 1. Sistem proteksi pasif tidak 

ada. Tidak terdapat springkel, pompa pemadam kebakaran ada dan terpasang 

dengan hydrant, detektor dan alarm kebakaran kategori baik, jumlah APAR 22 

kategori cukup. PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta dalam 

sistem penanggulangan kebakaran belum sesuai dengan standar acuan 

KEPMENAKER No 186 Th 1999, pemeriksaan bangunan gedung tentang 

keselamatan kebakaran (Pd-T-11-2005-C) dan PERMENAKER No 4 Tahun 

1980. 

Kata kunci: Kebakaran, sistem penanggulangan kebakaran, sistem proteksi 
kebakaran. 

 

Abstract 

 

Fires occur because of excessive exposure to oxygen reaction by heat energy, 
causing objects around the fire source to burn. PT. PLN Surakarta's Customer 

Service Implementation Unit as an electricity company has a different risk of fire 

in the handling system of each building. This is very risky because it has not 

implemented a fire prevention system and does not yet have a K3 Expert in Fire 

Management. The design of this study was descriptive using a cross-sectional 

approach with observational methods on the object of research and interviews on 

research subjects. Data collection was carried out by observation on 4 floors 

including   rescue   facilities, active   protection  systems   and  passive protection 
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systems. In addition, interviews were conducted at the fire prevention unit. The 
results of the study will be compared with the KEPMENAKER reference standard 

No. 186 of 1999, building inspection buildings regarding fire safety (Pd-T-11- 

2005-C) and PERMENAKER No. 4 of 1980. This study shows that the fire 

prevention system at PT. PLN Surakarta Customer Service Implementation Unit 

in the category of good coping handling unit. K3 expert on fire prevention does 

not exist. Exit and exit signs are in good category, there is no emergency lighting, 

and a hazard warning system is on the 1st floor. Passive protection systems do not 

exist. There are no springkel, fire pumps exist and are installed with hydrants, 

detectors and fire alarms in good categories, APAR consists of 14 good categories 

and 8 adequate categories. PT. PLN Surakarta's Customer Service Implementation 

Unit in the fire prevention system is not in accordance with KEPMENAKER 

reference standard No. 186 of 1999, building inspection on fire safety (Pd-T-11- 

2005-C) and PERMENAKER No. 4 of 1980. 

Keywords: Fire, fire suppression system, fire protection system. 

 
1. PENDAHULUAN 

Kebakaran merupakan kejadian yang disebabkan adanya reaksi oksigen yang 

terpapar secara berlebihan oleh energi panas, sehingga dapat menimbulkan benda- 

benda sekitar sumber api terbakar karena timbulnya api yang menyebar dengan 

cepat.Kebakaran juga dapat menimbulkan kerugian pada proses produksi, 

peralatan produksi, kerugian jiwa dan pencemaran lingkungan.Pada kejadian 

kebakaran yang besar dapat mengakibatkan proses usaha jadi berhenti, sehingga 

berdampak kerugian yang besar bagi suatu perusahaan (Kementrian Perhubungan, 

2016). 

Kebakaran tidak secara tiba-tiba terjadinya api, akan tetapi ada faktor 

penyebab nyala api sehingga terjadinya kebakaran.Unsur pembentuk api 

diantaranya terdapat bahan bakar baik padat, cair maupun gas, terdapat juga 

sumber panas yang memicu timbulnya api yang mencapai suhu pembakaran. 

Selain itu, kandungan oksigen juga dapat memicu nyala api dengan semakin besar 

kadar oksigen maka nyala api akan menyala semakin besar (Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4, 1980). 

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakartamulai 

beroperasi pada tahun 1910 yang ditandai dengan berdirinya N.V Solosche 

Electric (SEM) di Surakarta yang berkantor di Purwosari.Sejak tanggal 04 April 

2019perusahaan ketenagalistrikan di Surakarta bernama PT. PLN (Persero) Unit 



3  

 

 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan Surakartaterletak di pusat kota Solo, di Jalan Slamet Riyadi 

No. 468 Surakarta (Unit K3L, 2019). 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 

26April 2019di gedung perkantoran PT. PLN (Persero)Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan Surakarta diketahuimemiliki 4 lantaiyang semuanya mempunyai resiko 

terjadinya kebakaran yang berbeda-beda. Diantaranya , PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta belum memiliki unit penanggulangan 

kebakaran yang sudah tersertifikasi oleh DEPNAKER dan belum memiliki Ahli 

K3 Spesialis Penanggulangan kebakaran, sedangkan menurut KEPMENAKER 

No. 186 Tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, 

bahwa syarat untuk menjadi petugas harus memiliki sertifikat kursus teknis 

penanggulangan kebakaran tingkat dasar I dan memiliki Ahli K3 spesialis 

penanggulangan kebakaran menjadi penanggung jawab teknis dalam upaya 

penanggulangan kebakaran. Pada sarana penanggulangan kebakaran juga 

ditemukan beberapa sarana yang tidak sesuai dengan KEPMENAKER No. 186 

Tahun 1999 seperti tidak adanya pencahayaan darurat dan tanda exit yang masih 

terdapat ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku, tidak terdapat sistem 

proteksi pasif dan ada satu komponen sistem proteksi aktif yang tidak terdapat di 

.PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta yaitu sistem 

springkel otomatik. Sedangkan menurut KEPMENAKER No. 186 Tahun 1999 

tentang sistem penanggulangan kebakaran harus terdapat empat komponen 

diantaranya unit penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan kebakaran, 

sistem proteksi pasif, dan sistem proteksi aktif. 

Penanggulangan kebakaran merupakan sebuah aksi dari wujud setiap 

energi dalam pengadaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya untuk mencegah 

timbulnya kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi 

tanggap darurat untuk memberantas kebakaran. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor 186, 1999). Jika sistem penanggulangan kebakaran tidak sesuai dengan 

standar yang berlaku, maka resiko terjadinya kebakaran sangatlah tinggi dan 

upaya untuk penanggulangannya pun berisiko sangat fatal, hal ini yang menjadi 
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alasan penulis untuk melakukan penelitian di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan Surakarta untuk mengetahui bagaimana gambaran sistem 

penanggulangan kebakaran di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan Surakarta yang kemudian akan disesuaikan dengan standar yang 

berlaku untuk memberikan usulan rancangan (rencana) sistem penanggulangan 

kebakaran yang sesuai standar di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan Surakarta. 

 
2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif dengan menggunakan 

rancangan penelitian cross-sectional.Objek pada penelitian ini adalah sistem 

penanggulangan kebakaran pada gedung di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan Surakarta. Informan sebagai subjek dalam penelitian ini 

adalahunit penanggulangan kebakaran yang terdiri dari petugas peran 

kebakaran,regu penanggulangan kebakaran, koordinator unit penanggulangan 

kebakaran, dan Ahli K3 umum.Penelitian yang dilakukan pada informan 

menggunakan lembar observasi untuk wawancara terkait evaluasi unit 

penanggulangan kebakaran. 

Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik purposive sampling yang 

terdiri dari 4orang yaitu, 1 orang sebagai petugas peran kebakaran yang dipilih 

dari 10 petugas regu pemadam kebakaran, 1 orang sebagai regu penanggulangan 

kebakaran yang dipilih dari 9 anggota regu pengaman area, 1 orang koordinator 

unit penanggulangan kebakaran yang dipilih dari 5 koordinator pada coordinator 

unit petugas tanggap darurat, dan 1 orang dipilih dari 8 Ahli K3 Umum yang ada. 

Pada penelitian ini, observasi dilakukan menggunakan lembar observasi 

untuk mengevaluasi sistem penanggulangan kebakaran di PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta dengan menyesuaikan standar dari 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.KEP-186/MEN/1999 Tentang Unit 

Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. 
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif untuk menggambarkan kesesuaian sistem penanggulangan kebakaran di 

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan dengan standar acuan 

yang akan digunakan yaitu KEPMENAKER Nomor 186 Tahun 1999, 

PERMENAKER Nomor 4 Tahun 1980, Pd-T-11-2005-C dan PERMEN Nomor 

26 Tahun 2008. 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3. 1 Unit penanggulangan kebakaran 

3.1.1 Petugas peran kebakaran 

 
Petugas peran kebakaran di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan Surakarta berjumlah 10 orang untuk 134 pekerja, data hasil penelitian 

diperoleh dari informan terpilih yaitu satu orang dari 10 petugas yang ada pada 

petugas peran kebakaran. Petugas berpendidikan S1 dan belum tersertifikasi oleh 

DEPNAKER, tetapi petugas dapat melakukan identifikasi faktor penyebab 

kebakaran secara mandiri dan melakukan tahap - tahap untuk penanggulangan 

kebakaran karena telah mengikuti pelatihan kebakaran yang diselenggarakan 

Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). 

Tabel 1. Kesesuaian Tugas dan Syarat Petugas Peran Kebakaran di PT. 

PLN Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

Kesesuaian Tugas dan Syarat Petugas Peran 

Kebakaran 

Persentase (%) 

Sesuai 8 88,9 

Tidak Sesuai 1 11,1 

Jumlah 9 100 

 
Ada satu ketentuan dari 9 tugas dan syarat petugas peran kebakaran yang belum 

sesuai KEPMENAKER  NO  186  TH 1999 yaitu belum mengikuti
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kursus  teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I sehinggan nilai yang 

diperoleh 88,9.  

Pada perusahaan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan 

Surakarta belum mempunyai sertifikat dari Departmen Ketenagakerjaan 

(DEPNAKER), tetapi sudah mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran yang 

diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). 

Menurut KEPMENAKER Nomor 186 Tahun 1999 petugas peran kebakaran 

mempunyai tugas mengidentifikasi faktor penyebab bahaya dan melakukan upaya 

penanggulangan kebakaran yang ditunjuk sekurang- kurangnya dua orang untuk 

setiap 25 pekerja (Almani H, Rahim MR, 2013). 

Petugas peran kebakaran di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan Surakarta sesuai dengan KEPMENAKER Nomor 186 Tahun 1999 dan 

mempunyai nilai 89 dengan kategori baik untuk pelaksanaan tugas dan syaratnya, 

tetapi ada satu ketentuan yang tidak sesuai yaitu belum mengikuti kursus teknis 

penanggulangan kebakaran tingkat dasar I. Untuk penilaian yang lainnya telah 

memenuhi tugas untuk mengidentifikasi dan melaporkan faktor yang memicu 

bahaya kebakaran, melakukan pemadaman kebakaran pada tahap awal, melakukan 

pengarahan untuk evakuasi orang dan barang, melakukan koordinasi jika terjadi 

kebakaran dengan instansi terkait, terdapat 2 orang petugas peran kebakaran dari 

setiap 25 orang pekerja, memiliki jasmani dan rohani yang sehat, dan pendidikan 

minimal SLTP. 

3.1.2  Regu penanggulangan kebakaran 

 
Regu penanggulangan kebakaran di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan Surakarta berjumlah 9 orang dan informan yang terpilih adalah satu 

orang. Dari data yang diperoleh didapatkan bahwa semua petugas berpendidikan 

S1 dan belum tersertifikasi oleh DEPNAKER, tetapi petugas dapat melakukan 

identifikasi faktor penyebab kebakaran secara mandiri dan melakukan tahap - tahap  

untuk penanggulangan kebakaran karena telah
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mengikuti  pelatihan kebakaran yang diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). 

Tabel 2. Hasil Wawancara Kesesuaian Tugas dan Syarat Pada Regu 

Penanggulangan Kebakaran di PT. PLN (Persero) Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Kesesuaian Tugas dan Syarat Regu 

Penanggulangan Kebakaran 

Persentase (%) 

Sesuai 10 83,3 

Tidak Sesuai 2 16,7 

Jumlah 12 100 

 
Dari hasil wawancara tugas dan syarat pada regu penanggulangan kebakaran 

di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta terdapat dua 

ketentuan dari 12 tugas dan syarat regu penanggulangan kebakaran yang belum 

sesuai KEPMENAKER NO 186 TH 1999 yaitu tidak menyusun buku rencana 

tanggap darurat tetapi hanya Standar Operasional Prodesure (SOP) dan belum 

mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I dan II dengan 

nilai yang diperoleh 83,3. 

Menurut KEPMENAKER No. 186 Tahun 1999 regu penanggulangan 

kebakaran adalah satuan petugas pada bidang penanggulangan kebakaran yang 

mempunyai tugas khusus fungsional. Penilaian pada regu penanggulanan 

kebakaran mengenai tugas dan syaratnya di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan Surakarta sesuai dengan KEPMENAKER No. 186 Tahun 

1999 dengan nilai yang diperoleh 83.3 mendapat kategori baik. Ada dua ketentuan 

yang belum sesuai KEPMENAKER No. 186 Tahun 1999 yaitu belum mengikuti 

kursus pelatihan kebakaran dasar tingkat I dan belum melaksanakan tugas dalam 

membantu menyusun buku rencana tanggap  darurat.
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PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta hanya 

menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum adanya buku rencana 

tanggap darurat dan petugas yang menjadi regu penanggulangan kebakaran belum 

megikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I dan tingkat dasar 

II yang sesuai dengan DEPNAKER. Hal ini dikarenakan petugas sudah mengikuti 

pelatihan penanggulangan kebakaran oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (PJK3), tetapi karena belum mengikuti pelatihan tingkat dasar II 

untuk melakukan tugas memelihara sarana proteksi kebakaran belum bisa terampil 

dilakukan degan baik dan benar, sehingga dalam pemeliharaan sarana proteksi 

kebakaran di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta 

hanya dilakukan oleh satu petugas saja yaitu di bagian Supervisior Unit (K3L) 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan. 

3.1.3 Koordinator unit penanggulangan kebakaran 

Koordinator unit penanggulangan kebakaran di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan Surakarta berjumlah masing-masing setiap 5 unit ada 1 orang 

koordinator dan 1orang terpilih sebagai koordinator, koordinator unit 

penanggulangan kebakaran belum mengikuti pelatihan kebakaran tingkat dasar II 

sehingga belum dapat melakukan secara mandiri terkait pemeliharaan sarana 

proteksi kebakaran dan melakukan kerjasama dengan vendor dalam pengecekan 

dan pemeliharaannya. 

Tabel 3. Hasil Wawancara Kesesuaian Tugas dan Syarat Koordinator 

Unit Penanggulangan Kebakaran di PT. PLN Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Kesesuaian Tugas dan Syarat Koordinator Unit 

Penanggulangan Kebakaran 

Persentase (%) 

Sesuai 6 85,7 

Tidak Sesuai 1 14,3 

Jumlah 7 100 
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Dari hasil wawancara tugas dan syarat pada koordinator unit penanggulangan 

kebakaran di PT. PLN Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta ada satu 

ketentuan dari 7 tugas dan syarat pada koordinator unit penanggulangan kebakaran 

yang belum sesuai KEPMENAKER Nomor 186 Tahun 1999 yaitu belum 

mengikuti kursus tingkat penanggulangan kebakaran dasar I, tingkat dasar II dan 

tingkat Ahli K3 Pratama sehingga nilai yang diperoleh 85,7. 

Koordinator unit penanggulangan kebakaran adalah orang yang mempunyai 

tugas untuk mengkoordinir petugas unit penanggulangan kebakaran di tempat 

kerja. Pada tingkat risiko bahaya kebakaran ringan dan sedang di tempat kerja, 

setiap 100 orang pekerja harus mempunyai 1 orang koordinator. Sedangkan untuk 

tingkat risiko bahaya kebakaran sedang 2, sedang 3 dan berat di tempat kerja, 

setiap unit kerja harus mempunyai 1 orang koordinator unit penanggulangan 

kebakaran (Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186, 1999). 

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta mempunyai 

5 koordinator unit penanggulangan kebakaran yang terdiri dari regu pemadam 

kebakaran, regu pengaman area, regu pengaman personil, regu pengaman 

dokumen, dan regu pengaman PPGD/ PPPK. Berdasarkan acuan KEPMENAKER 

No. 186 Tahun 1999 ada satu ketentuan yang tidak sesuai yaitu koordinator unit 

penanggulangan kebakaran belum mengikuti kursus teknis penanggulangan 

kebakaran tingkat dasar 1, tingkat dasar 2, dan tingkat Ahli K3 Pratama. 

Hal ini dikarenakan pelatihan penanggulangan yang telah diikuti adalah 

pelatihan penanggulangan kebakaran oleh PJK3 yang belum sesuai DEPNAKER. 

Karena belum mengikuti pelatihan ini, maka dalam memelihara sarana proteksi 

tidak akan terampil dilakukan dengan baik dan benar, penyuluhan tentang 

penanggulangan kebakaran pada tahap awal juga bisa dilakukan tetapi belum bisa 

dilakukan dengan benar dan dalam penyusunan buku tanggap darurat juga belum 

dilaksanakan. Sehingga, sebagai koordinator seharusnya mengikuti pelatihan 

kebakaran tingkat dasar 1 dan 2. Kategori penilaian untuk koordinator 

penanggulangan kebakaran adalah baik dengan nilai 85.7 sesuai dengan 

KEPMENAKER No. 186 Tahun 1999.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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3.1.4 Ahli K3 penanggulangan kebakaran 

  
PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta tidak memiliki 

Ahli K3 penanggulangan kebakaran.Informan yang dipihih yaitu dari Ahli K3 

Umum yang bertugas sebagai supervisor unit K3L. Dari hasil wawancara dengan 

Ahli K3 umum yaitu belum adanya ahli K3 Penanggulangan Kebakaran karena 

bisa dilakukan tugas dan fungsinya oleh koordinator unit penanggulangan yang 

menjadi ahli K3 umum yang sudah mengikuti pelatihan dan juga untuk mengikuti 

pelatihan tersebut sangat mahal sehingga anggaran lebih diprioritaskan pada 

alokasi sistem penanggulangan kebakaran. 

Pekerja yang berkeahlian khusus untuk penanggulangan kebakaran adalah 

seorang Ahli K3 Spesialis Penanggulangan kebakaran (KEPMENAKER No. 186 

Tahun 1999). PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta 

sudah mempunyai 8 orang Ahli K3, tetapi untuk Ahli K3 Spesialis 

Penanggulangan Kebakaran tidak ada. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsinya 

dapat dilakukan oleh ahli K3 umum yang sudah mengikuti pelatihan dan juga 

untuk mengikuti pelatihan sebagai Ahli K3 spesialis kebakaran tersebut sangat 

mahal, sehingga anggaran lebih diprioritaskan pada alokasi sistem penanggulangan 

kebakaran yang lain. 

Keberadaan unit penanggulangan kebakaran di luar dari tim K3 sangat 

diperlukan dalam sebuah gedung agar proteksi kebakaran dapat diterapkan dan 

berjalan baik serta terpelihara, jika terjadi kebakaran dapat melakukan evakuasi 

dalam penanganannya dengan baik. 

Dari hasil wawancara pada unit penanggulangan kebakaran di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta dikategorikan sebagai 

berikut:
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Tabel 4. Hasil Wawancara pada Unit Penanggulangan Kebakaran di PT. 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

Unit Penanggulangan Kebakaran Nilai Kategori Nilai 

Petugas peran kebakaran 88,9 Baik 

Regu penanggulangan kebakaran 83,3 Baik 

Koordinator unit penanggulangan kebakaran 85,7 Baik 

 
Berdasarkan data hasil wawancara pada unit penanggulangan  kebakaran 

dapat dilihat dari tabel yaitu sesuai PERMENAKER NO 186 TH 1999 di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta dengan nilai 88,9 pada 

petugas peran kebakaran, nilai 83,3 diperoleh regu penanggulangan kebakaran, dan 

nilai 85,7 diperoleh koordinator unit penanggulangan kebakaran.Dari hasil yang 

diperoleh pada unit penanggulangan kebakaran, nilai tersebut termasuk kategori 

baik. 

3.2 Sarana Penyelamatan Kebakaran 

3.2.1 Pintu keluar 

 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sarana penyelamatan kebakaran, pintu 

keluar yang berada pada gedung PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan Surakarta adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Tabel Kesesuaian Pemeriksaan Pintu Keluar di PT. PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Kesesuaian Pintu Keluar Persentase (%) 

Sesuai 4 100 

Tidak Sesuai 0 0 

Jumlah 4 100 
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Tabel 6. Hasil Observasi Pintu Keluar di PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 
 

No Komponen Pemeriksaan Jumlah () Persentase (%) 

Pintu Keluar Sesuai  Tidak 

Sesuai 

Sesuai  Tidak 

Sesuai 

1. Lebar minimal 80 cm 

dalam keadaan terbuka. 

4 0 100 0 

2. Beda tinggi pintu dan 4 0 100 0 

lantai maksimal 12 mm.     

3. Komponen pintu kokoh. 4 0 100 0 

4. Pintu tidak terkunci. 4 0 100 0 

5. Ukuran huruf penanda 4 0 100 0 

tinggi miniml 2,5 cm.     

Dari tabel hasil observasi pintu keluar di atas, diketahui bahwa gedung 

perkantoran PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta 

memiliki 4 pintu keluar yang tersedia di setiap lantai dan memperoleh nilai 100 

dengan kategori nilai baik untuk penilaian dari 5 komponen pemeriksaan pintu 

keluar, sudah sesuai pemeriksaan keselamatan kebakaran bangunan gedung Pd- 

T-11-2005-C. 

Observasi yang sudah dilakukan pada pintu keluar di PT. PLN UP3 

Surakarta mempunyai nilai 100 pada setiap pintu yang ada dan mendapatkan 

kategori baik. Hasil observasi pada setiap pintu keluar adalah sebagai berikut: 

Pada pintu keluar di lantai 1 terdapat 2 pintu. Lebar minimal 80 cm pada 

pintu keluar sesuai dengan ketentuan dan pintu dalam keadaan terbuka. Beda 

tinggi pintu dan lantai maksimal 12 mm juga sesuai dengan ketentuan, pintu 

tidak terkunci dan penanda tinggi dengan ukuran huruf 3 cm. 
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Pada pintu keluar di lantai 2 terdapat 1 pintu. Lebar minimal 80 cm pada 

pintu keluar sesuai dengan ketentuan dan pintu dalam keadaan terbuka. Beda 

tinggi pintu dan lantai maksimal 12 mm juga sesuai dengan ketentuan, pintu 

tidak terkunci dan penanda tinggi dengan ukuran huruf 3 cm. 

Pada pintu keluar di lantai 3 terdapat 1 pintu. Lebar minimal 80 cm pada 

pintu keluar sesuai dengan ketentuan dan pintu dalam keadaan terbuka. Beda 

tinggi pintu dan lantai maksimal 12 mm juga sesuai dengan ketentuan, pintu 

tidak terkunci dan penanda tinggi dengan ukuran huruf 3 cm. 

Tidak terdapat pintu keluar di lantai 4, jalur evakuasi langsung turun 

melalui tangga darurat. Jika pintu keluar tidak sesuai ketentuan yang berlaku 

akan menjadi masalah saat terjadi kebakaran karena pintu keluar merupakan 

sarana penyelamatan menuju tempat aman dan sebagai sarana  untuk 

melakukan evakuasi orang dan barang.Pintu darurat yang tersedia di PT PLN 

(Persero) UP3 Surakarta memenuhi syarat dan ketentuan yang ada pada 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M Tahun 2008 Tentang 

Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan. Namun, pada lantai 1 pintu darurat berada pada posisi yang salah 

karena tidak mengarah kepada area luar atau halaman dan tidak sesuai dengan 

tanda arah jalur evakuasi.Tanda jalur evakuasi mengarah ke timur sedangkan 

pintu darurat terletak di sebelah barat. 

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya pada tahun 2014 di RSUD 

Tangerang bahwa pintu keluar masih belum sesuai.pintu keluar yang masih 

kurang sesuai dapat menyebabkan upaya penyelamatan massa terhambat 

karena adanya penumpukan di pintu keluar dengan kapasitas yang tidak cukup, 

sehingga dapat terlambat melakukan evakuasi. 

  3.2.2 Pencahayaan darurat 

 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sarana penyelamatan kebakaran, 

pencahayaan darurat yang berada pada gedung PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta adalah sebagai berikut: 
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Tabel 7. Hasil Observasi Pencahayaan Darurat di PT. PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Nama Gedung Pencahayaan Darurat 
 

Lantai 1 Tidak Ada 

Lantai 2 Tidak Ada 

Lantai 3 Tidak Ada 

Lantai 4 Tidak Ada 
 

Dari tabel hasil observasi pencahayaan darurat di atas, diketahui bahwa sarana 

penyelamatan pada pencahayaan darurat tidak sesuai ketentuan pemeriksaan 

keselamatan kebakaran bangunan gedung Pd-T-11-2005-C di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta karena tidak terdapat 

pencahayaan darurat. 

Observasi yang dilakukan pada pencahayaan darurat di PT. PLN UP3 

Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan pemeriksaan keselamatan kebakaran 

bangunan gedung (Pd-T-11-2005-C) karena tidak terdapat pencahayaan darurat 

di PT. PLN (Persero) UP3 Surakarta karena pada tangga darurat terdapat warna 

arah evakuasi untuk memberi arahan yang jelas sehingga tidak menjadi prioritas 

dan tidak berisiko jika tidak memasang pencahayaan darurat(SNI 03- 6574-

2001, n.d.). 

3.2.3 Tanda exit 

 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sarana penyelamatan kebakaran, 

tanda exit yang berada pada gedung perkantoran PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta adalah sebagai berikut: 
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Tabel 8. Kesesuaian pemeriksaan tanda exit di PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Kesesuaian Tanda Exit Persentase (%) 

Sesuai 9 75 

Tidak Sesuai 3 25 

Jumlah 12 100 

Tabel 9. Hasil Observasi tanda exit di PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 
 

No Komponen Pemeriksaan Jumlah () Persentase (%) 
 

Tanda Exit Sesuai Tidak 

Sesuai 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

1. Jarak antara tanda 12 0 100 0 

maksimal 30 m.      

2. Tinggi huruf 15 cm..  9 3 75 25 

3. Tebal huruf 2 cm.  9 3 75 25 

4. Lebar huruf 5 cm.  9 3 75 25 

5. Kondisi jelas terlihat.  9 3 75 25 

 

Dari tabel hasil observasi tanda exit di atas, diketahui bahwa tanda exit 

berjumlah 12 dan ada 3 tanda exit pada sarana penyelamatan yang tidak sesuai 

dengan 5 ketentuan komponen tanda exit yaitu pada komponen tinggi, tebal, dan 

lebar huruf yang tidak sesuai ketentuan, serta kondisi tidak jelas terlihat. Nilai 

yang diperoleh yaitu 75% dengan kategori cukup. 

Observasi yang dilakukan pada tanda exit sesuai dengan ketentuan 

pemeriksaan keselamatan kebakaran bangunan gedung (Pd-T-11-2005-C). Nilai 

yang diperoleh pada masing-masing tanda exit di PT. PLN (Persero) UP3 
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Surakarta adalah 75% dan kategori cukup. Hasil observasi pada masing-masing 

tanda exit sebagai berikut: 

Tanda exit yang terletak di lantai 1 barat, lantai 1 timur, dan lantai 3 

barat untuk tinggi huruf 15 cm, tebal huruf 2 cm, dan lebar huruf 5 cm tidak 

sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak jelas terlihat tanda exit.Tanda exit 

yang sesuai dengan ketentuan terletak di lantai 1 barat, lantai 1 timur, lantai 2 

barat, lantai 2 timur berjumlah 2 tanda, lantai 2 barat, lantai 3 timur, lantai 4 

timur, dan lantai 4 barat.Tanda exit pada semua titik mempunyai jarak antara 

tanda maksimal 30 m sesuai dengan ketentuan. 

Berdasarkan yang ditemukan di lapangan jumlah tanda exit yang 

tersedai di PT. PLN (Persero) UP3 Surakarta berjumlah 12 yang terletak di 

setiap tangga dan dipasang di bagian atas. Akan tetapi, tanda exit yang tersedia 

dalam kondisi 3 rusak dan dalam kondisi yang kotor/tidak terawat.Jika 

dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran Pada 

Bangunan Gedung dan Lingkungan tanda exit dengan photoluminescent harus 

diiluminasi secara terus menerus. Berdasarkan kriteria dari SNI 03-6574-2001 

yang berbunyi tanda arah yang diterangi dari dalam harus dapat dibaca setara 

dengan tanda arah yang diterangi dari luar, tanda arah yang diterangi dari luar 

tingkat pencahayaan harus minimal 50 lux. Namun berdasarkan dari ketentuan 

di atas maka tanda exit yang tersedai di PT. PLN (Persero) UP3 Surakarta 

dalam keadaan matisehingga tanda tersebut tidak menyala walaupun dalam 

kondisi normal ataupun darurat. 

Selain itu, pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa tanda exit harus 

terlihat jelas namun ada beberapa tanda exit yang tersedia di PT. PLN (Persero) 

UP3 Surakarta dalam kondisi yang sudah tidak terdapat tulisan exit sehingga 

perlunya mengganti elemen tersebut agar dapat digunakan dan bekerja sesuai 

fungsinya. Jika tanda exit tidak sesuai dengan ketentuan, maka dapat menjadi 

hambatan untuk jalur evakuasi sebagai sarana arah keluar saat terjadi bencana. 



17  

Seperti pada penelitian sebelumnya di PT. Unindo tahun 2009 pada fabrikasi 

distribution transformers bahwa ketidaksesuaian tanda exit membuat tidak 

terlihat sehingga penghuni kebingungan mencari arah keluar. 

3.2.4 Sistem peringatan bahaya 

 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sarana penyelamatan kebakaran, 

sistem peringatan bahaya yang berada pada gedung PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta adalah sebagai berikut: 

Tabel 10. Hasil Observasi sistem peringatan bahaya di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Sistem Peringatan Bahaya Kondisi 

Perangkat suara Ada 
 

Sistem komunikasi internal Ada 
 

 

Dari tabel hasil observasi sistem peringatan bahaya di atas, diketahui 

bahwa sarana penyelamatan pada sistem peringatan bahaya sudah sesuai 

ketentuan pemeriksaan keselamatan kebakaran bangunan gedung Pd-T-11-

2005- C , pada gedung perkantoran PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan Surakarta di lantai 1 terdapat sistem peringatan bahaya 

untuk perangkat suara dan sistem komunikasi internal. 

Observasi yang dilakukan pada sistem peringatan bahaya di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta sesuai degan ketentuan 

pemeriksaan kebakaran bangunan gedung (Pd-T-11-2005-C) dengan sistem 

peringatan bahaya yang teletak di lantai 1 yaitu perangkat suara dan sistem 

komunikasi internal. Jika terjadi bencana atau dalam keadaan darurat, sistem 

peringatan bahaya berfungsi untuk menginformasikan tanda bahaya kepada 

pekerja atau tamu di wilayah perusahaan sehingga informasi akan didapatkan 

oleh semua orang dengan panduan yang jelas dan tepat sesuai prosedur yang 

ditentukan untuk meyelamatkan diri. 
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Pada penelitian sebelumnya juga disebutkan bahwa sistem peringatan 

bahaya di area outer tube casting di PT. Kayaba Indonesia Bekasi JABAR hanya 

mempunyai paging dan HT(Handy Talkie). Sistem peringatan bahaya sangat 

penting untuk memberitahukan suatu kejadian sebagai peringatan bahaya atau 

menentukan arah evakuasi. 

 3.3 Sistem Proteksi Pasif 

 3.3.1 Konstruksi tahan api 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sistem proteksi pasif, konstruksi 

tahan api yang berada pada gedung PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan Surakarta adalah sebagai berikut: 

Tabel 11. Hasil Observasi Konstruksi Tahan Api di PT. PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Nama Gedung Konstruksi Tahan Api 

Lantai 1 Tidak ada 

Lantai 2 Tidak ada 

Lantai 3 Tidak ada 

Lantai 4 Tidak ada 
 

 

Dari tabel hasil observasi konstruksi tahan api di atas, diketahui bahwa 

sistem proteksi pasif pada konstruksi tahan api tidak sesuai dengan ketentuan 

pemeriksaan keselamatan kebakaran bangunan gedung Pd-T-11-2005-C. PT. 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta tidak terdapat 

konstruksi tahan api dikarenakan bangunan sudah berdiri sebelum peraturan ada 

sehingga konstruksi tahan api belum terpasang. 

Observasi yang dilakukan pada konstruksi tahan api di PT. PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan 

pemeriksaan bangunan gedung tentang keselamatan kebakaran (Pd-T-11-2005-

C)  karena  tidak  terdapat  konstruksi  tahan  api.  Hal  ini  disebabkan  gedung 
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perkantoran PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan bertipe bangunan 

lama dan sudah berdiri sebelum ketentuan tersebut ada. 

Konstruksi tahan api memiliki fungsi sebagai sarana untuk mencegah 

penjalaran api pada suatu gedung jika terjadi bencana kebakaran. Sehingga 

penghuni dapat melakukan evakuasi dengan tanpa cepat rubuh bangunan 

tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya di Rumah Sakit Dr. Jamil 

Padang yang tidak mempunyai konstruksi tahan api. Konstruksi tahan api pada 

suatu bangunan penting karena dapat memberikan waktu bagi penghuni gedung 

untuk melakukan evakuasi secara umum. 

 3.3.2 Pintu dan jendela tahan api 

 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sarana penyelamatan kebakaran, 

Pintu dan jendela tahan api yang berada pada gedung PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta adalah sebagai berikut: 

Tabel 12. Hasil Observasi Pintu dan Jendela Tahan Api di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Nama Gedung Pintu dan Jendela Tahan Api 

Lantai 1 Tidak ada 

Lantai 2 Tidak ada 

Lantai 3 Tidak ada 

Lantai 4 Tidak ada 
 

 

Dari tabel hasil observasi pintu dan jendela tahan api di atas, diketahui 

bahwa sistem proteksi pasif pada pintu dan jendela tahan api tidak sesuai dengan 

ketentuan pemeriksaan keselamatan kebakaran bangunan gedung Pd-T-11-2005- 

C.Karena PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta 

tidak terdapat pintu dan jendela tahan api dikarenakan bangunan sudah berdiri 

sebelum peraturan ada sehingga konstruksi tahan api belum terpasang. 
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Observasi yang dilakukan pada pintu dan jendela tahan api di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta sesuai dengan 

ketentuan pemeriksaan bangunan gedung tentang keselamatan kebakaran (Pd-T- 

11-2005-C). Tidak terdapat pintu dan jendela tahan api karena gedung 

perkantoran PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta 

bertipe bangunan lama sehingga pemasangan pintu dan jendela tahan api belum 

dilakukan dan gedung sudah berdiri sebelum ketentuan tersebut ada. 

Pintu dan jendela tahan api memiliki fungsi untuk perlindungan bukaan 

sebagai sarana untuk melakukan proteksi terhadap penjalaran api dan sarana 

untuk evakuasi agar penghuni gedung dapat menyelamatkan diri jika terjadi 

kebakaran melalui pintu dan jendela yang tahan api. Hal ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya di Rumah Sakit Dr. Jamil Padang yang tidak mempunyai 

pintu dan jendela tahan api. Pintu dan jendela tahan api yaitu sarana proteksi 

perlindungan bukkaan yang penting untuk dipasang sehingga dapat mengurangi 

penjalaran api jika terjadi kebakaran. 

 3.3.3 Bahan pelapis interior 

 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sarana penyelamatan kebakaran, 

bahan pelapis interior yang berada pada gedung PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta adalah sebagai berikut: 

Tabel 13. Hasil Observasi Bahan Pelapis Interior di PT. PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Nama Gedung Bahan Pelapis Interior 

Lantai 1 Tidak ada 

Lantai 2 Tidak ada 

Lantai 3 Tidak ada 

Lantai 4 Tidak ada 
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Dari tabel hasil observasi bahan pelapis interior di atas, diketahui bahwa 

sistem proteksi pasif pada bahan pelapis interior tidak sesuai dengan ketentuan 

pemeriksaan keselamatan kebakaran bangunan gedung Pd-T-11-2005-C.Karena 

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta tidak terdapat 

bahan pelapis interior dikarenakan bangunan sudah berdiri sebelum peraturan 

ada sehingga bahan pelapis interior belum terpasang. 

Observasi yang dilakukan pada bahan pelapis interior di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta tidak sesuai dengan 

ketentuan bangunan gedung tentang pemeriksaan keselamatan kebakaran (Pd-T- 

11-2005-C). Bahan pelapis interior di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan Surakarta tidak ada karena bangunan termasuk tipe 

bangunan lama dan sudah berdiri sebelum ketentuan tersebut ada. Hal ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya di Rumah Sakit Dr. Jamil Padang yang tidak 

mempunyai bahan pelapis interior. Pemasangan bahan pelapis interior berguna 

untuk memberikan perlindungan bagi penghuni gedung yang berada di ruangan 

lain dalam satu gedung. 

 3.3.4 Penghalang api dan asap 

 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sarana penyelamatan kebakaran, 

Penghalang api dan asap yang berada pada gedung PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta adalah sebagai berikut: 

Tabel 14. Hasil Observasi Penghalang Api dan Asap di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Nama Gedung Penghalang Api dan Asap 
 

Lantai 1 Tidak ada 

Lantai 2 Tidak ada 

Lantai 3 Tidak ada 

Lantai 4 Tidak ada 
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Dari tabel hasil observasi penghalang api dan asap di atas, diketahui  

bahwa sistem proteksi pasif pada penghalang api dan asap tidak sesuai dengan 

ketentuan pemeriksaan keselamatan kebakaran bangunan gedung Pd-T-11-2005- 

C karena PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta 

tidak terdapat penghalang api dan asap dikarenakan bangunan sudah berdiri 

sebelum peraturan ada sehingga bahan pelapis interior belum terpasang. 

Observasi yang dilakukan pada penghalang api dan asap di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta tidak sesuai degan 

ketentuan bangunan gedung tentang pemeriksaan keselamatan kebakaran (Pd-T- 

11-2005-C). Pada gedung perkantoran PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan Surakarta tidak ada penghalang api dan asap karena tipe 

bangunan lama dan sudah berdiri sebelum ketentuan tersebut ada. 

Penghalang api dan asap memiliki fungsi untuk mengurangi kerusakan di 

dalam gedung terhadap properti. Jika tidak terdapat dalam suatu gedug, maka 

saat terjadi kebakaran bangunan tersebut dapat mudah terbakar dan dalam 

melakukan evakuasi barang atau orang akan kesulitan karena terhalang oleh api 

dan asap sehingga dapat menyebabkan sesak nafas dan gangguan penglihatan 

saat berupaya untuk menyelamatkan diri (Kurniawan, 2016). 

Menurut PERMENPU Nomor 26 Tahun 2008 sistem proteksi pasif adalah 

sistem untuk mengendalikan asap dan panas dan berfungsi untuk mengendalikan 

api dan asap jika terjadi kebakaran dan akan mengancam keselamatan jiwa serta 

aset kekayaan jika tidak terdapat sistem proteksi pasif di suatu gedung. 

 

 
 3.4 Sistem Proteksi Aktif 

3.4.1 Springkel 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sarana penyelamatan kebakaran, 

springkel yang berada pada gedung PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan Surakarta adalah sebagai berikut: 
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Tabel 15. Hasil Observasi Springkel di PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Nama Gedung Springkel 
 

Lantai 1 Tidak ada 

Lantai 2 Tidak ada 

Lantai 3 Tidak ada 

Lantai 4 Tidak ada 
 

 

Dari tabel hasil observasi springkel di atas, diketahui bahwa sistem 

proteksi pasif pada springkel tidak sesuai dengan ketentuan pemeriksaan 

keselamatan kebakaran bangunan gedung Pd-T-11-2005-C.Di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta tidak terdapat 

springkel dikarenakan bangunan sudah berdiri sebelum peraturan ada sehingga 

springkel belum terpasang. 

Observasi yang dilakukan pada springkel di PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta tidak ada springkel. Hal ini 

dikarenakan gedung bangunan tipe lama sehingga belum terpasang springkel 

dan anggaran biaya yang mahal sehingga lebih memprioritaskan sistem 

penanggulangan kebakaran yang lain(SNI 03-3989-2000, 2014). 

Penelitian sebelumnya di area produksi PLTU PT. PJB UP Muara Karang 

Jakarta Tahun 2010 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga tidak 

mempunyai springkel.Springkel berguna untuk proteksi kebakaran jika suatu 

kebakaran tersebut tidak terdeteksi sarana proteksi aktif lainnya atau saat 

kebakaran tidak terlihat oleh unit penanggulangan kebakaran. 
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  3.4.2 Pompa pemadam kebakaran 

 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sarana penyelamatan kebakaran, 

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta diketahui 

memiliki pompa pemadam kebakaran di ruang hydrant. Sistem proteksi pasif 

pada pompa pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan pemeriksaan 

keselamatan kebakaran bangunan gedung Pd-T-11-2005-C. 

Observasi yang dilakukan pada pompa pemadam kebakaran di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta terdapat 9 hydrant 

yang di dalamnya juga ada pompa pemadam kebakaran. Unit penanggulangan 

kebakaran dapat meggunakan pompa pemadam kebakaran untuk menghisap air 

ke pipa hydrant (KEMENPU, 2008). Pompa pemadam kebakaran memiliki 

kegunaan untuk mengatasi bencana kebakaran dengan cepat karena berfungsi 

untuk memompa air ke pipa hydrant. Jika tidak mempunyai pompa pemadam 

kebakaran, berpotensi tidak dapat mengendalikan api yang sangat besar dan 

dapat mengalami kerugian properti perusahaan (SNI 03-6571-2001, n.d.). 

Penelitian sebelumnya di proyek pembangunan apartemen Soekarno Hatta 

menunjukkan meskipun proyek pembangunan tersebut mempunyai pompa 

pemadam kebakaran, tetapi tidak sesuai dengan standar.Berdasarkan Standar 

Nasional Indonesia bahwa perencanaan sistem pemadam kebakaran harus 

sesuai dengan aturan yang berlaku agar mendapat kualitas baik. 

 3.4.3 Detektor dan alarm kebakaran 

 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sarana penyelamatan kebakaran, 

detektor dan alarm kebakaran yang berada pada gedung PT. PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta adalah sebagai berikut: 
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Tabel 16. Hasil Observasi Detektor dan Alarm Kebakaran di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Kesesuaian Detektor dan Alarm Kebakaran Persentase (%) 

Sesuai 4 100 

Tidak Sesuai 0 0 

Jumlah 4 100 

 

Dari tabel hasil observasi detektor dan alarm kebakaran di atas, diketahui 

bahwa sistem proteksi pasif pada detektor dan alarm kebakaran sesuai dengan 

standar pemeriksaan keselamatan kebakaran bangunan gedung Pd-T-11-2005- 

C pada semua lantai di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan 

Surakarta dan memperoleh nilai 100 termasuk kategori baik. 

Observasi yang dilakukan pada detektor dan alarm kebakaran di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta terdapat 1 sistem 

alarm di lantai 1, fire alarmdan bel alarm terdapat di semua lantai, smoke dan 

detector juga sesuai dengan ketentuan sehingga nilai yang diperoleh 100 

termasuk kategori baik. 

Detektor adalah suatu alat untuk mendeteksi kebakaran secara 

otomatis.Jika terjadi kebakaran maka alarm kebakaran juga aktif dan harus 

dipasang di setiap bangunan serta harus terdapat di setiap bangunan. 

Pengecekan rutin harus dilakukan agar dapat mengetahui masih berfungsi 

dengan baik. Jika dalam suatu bangunan tidak terdapat detektor panas dan 

alarm kebakaran, saat terjadi kebakaran akan mengakibatkan kebakaran yang 

besar dan banyak korban sehinggaevakuasi tidak dapat dilakukan jika tidak ada 

tanda peringatan alarm kebakaran (SNI 03-3985-2000, n.d.). 

Penelitian sebelumnya di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Semarang 

Tahun 2015 menunjukkan tidak terdapat detector kebakaran pada perusahaan 

tersebut. Pemasangan detector dan alarm seharusnya di setiap bangunan 

gedung agar dapat memprediksi adanya kebakaran. 
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 3.4.4 Alat pemadam api ringan 

 
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada sarana penyelamatan kebakaran, 

alat pemadam api ringan yang berada pada gedung PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta adalah sebagai berikut: 

Tabel 17.Kesesuaian Alat Pemadam Api Ringan di PT. PLN (Persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

Nama Gedung 
Jumlah Presentase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 18. Hasil Observasi Alat Pemadam Api Ringan di PT. PLN 

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. 

 

No Komponen Pemeriksaan APAR Jumlah () Persentase (%) 
 

 Sesuai Tidak 

Sesuai 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

1. Posisi APAR mudah dilihat. 22 0 100 0 

2. Posisi APAR mudah diambil. 22 0 100 0 

3. Posisi APAR mudah dijangkau. 22 0 100 0 

4. Ada tanda pemasangan APAR. 14 8 63,7 36,3 

5. Tanda pemasangan APAR 14 8 63,7 36,3 

berbentuk segitiga sama sisi.     

6. Tanda pemasangan APAR 14 8 63,7 36,3 

berwarna dasar merah.     

7. Tanda pemasangan APAR sisi 14 8 63,7 36,3 

berukuran 35 cm.     

8. Tanda pemasangan APAR tinggi 14 8 63,7 36,3 

huruf 3 cm.     

 APAR() (%) 

Sesuai 14 63,7 

Tidak Sesuai 8 36,3 

Jumlah 22 100 
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9. Tanda pemasangan APAR huruf 14 8 63,7 36,3 

berwarna putih.     

10. Tanda pemasangan APAR tinggi 14 8 63,7 36,3 

tanda panah 7,5 cm.     

11. Tanda pemasangan APAR panah 14 8 63,7 36,3 

berwarna putih.     

12. Tinggi tanda pemasangan 125 cm 14 8 63,7 36,3 

dari lantai.     

13. Penempatan APAR dengan yang 22 0 100 0 

lainberjarak maksimal 15 m.     

14. Semua APAR berwarna merah. 22 0 100 0 

15. APAR tidak berlubang. 22 0 100 0 

16. APAR tidak berkarat. 22 0 100 0 

17. APAR menggantung pada dinding. 22 0 100 0 

18. Puncak APAR dari lantai 1,2 m 22 0 100 0 

kecuali CO2 dan bubuk kering     

minimal 15 cm dari lantai.     

19. APAR dilengkapi label informasi 22 0 100 0 

tabung.     

 

Dari tabel hasil observasi alat pemadam api ringan di atas, berdasarkan 

PERMENAKER Nomor 4 Tahun 1980 diketahui bahwa terdapat 22 APAR di PT. 

PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. Terdapat 8 APAR 

yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nilai yang diperoleh adalah 63,7% kategori 

cukup karena ada ketentuan yang tidak sesuai dengan standar acuan. Dari 19 

ketentuan komponen pemeriksaasn APAR ada 9 komponen yang tidak sesuai  

pada 8 APAR. Hal ini dikarenakan pengecekan APAR tidak dilakukan secara 

berkala oleh petugas dan APAR yang terdapat pada lantai 3 dan 4 dalam proses 

pembaharuan atau pengggantian, sehingga ada ketentuan yang belum sesuai 

dengan standar yang berlaku yaitu meliputi tanda APAR. 
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Observasi yang dilakukan pada APAR di PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta mempunyai nilai sebagai berikut: 

a. Jumlah APAR di lantai 1 ada 11 dan terdapat ketidaksesuaian pada APAR 

dengan rincian berikut: 

1) Ketentuan tanda pemasangan APAR yang terletak di pos satpam, pos 

satpam barat,ruang OPDIST, dan depan ruang panel tidak sesuai karena 

tidak terdapat tanda pemasangan APAR. 

2) APAR yang terletak di kantin, ruang panel, ruang PDKB, ruang PHB, 

depan pantry, dan lobby sesuai dengan ketentuan. 

b. Jumlah APAR di lantai 2 adalah 3. APAR sudah sesuai dengan ketentuan. 

c. Jumlah APAR di lantai 3 adalah 3. Ada ketentuan yang tidak sesuai pada 

APAR dengan rincian yaitu ketentuan tanda pemasangan APAR yang terletak 

di ruang Asmen perencanaan dan evaluasi, pintu darurat, dan depan dapur tidak 

sesuai karena tidak terdapat tanda pemasangan APAR. 

d. Jumlah APAR di lantai 4 adalah 3. Ada ketentuan yang tidak sesuai pada 

APAR dengan rincian berikut: 

1) Ketentuan tanda pemasangan APAR yang terletak di ruang rapat 

perencanaan dan evaluasi dan depan pantry tidak sesuai karena tidak 

terdapat tanda pemasangan APAR. 

2) Ketentuan tanda pemasangan APAR yang terletak di ruang panel sesuai 

dengan ketentuan. 

Alat pemadam api ringan adalah alat yang berfungsi untuk mengatasi 

kebakaran dengan memadamkan api pada awal kejadian saat terjadi kebakaran 

yang dapat dioperasikan secara mandiri oleh satu orang (Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 26, 2008). 

Inspeksi APAR harus dilakukan secara periodik agar terpenuhi kebutuhan 

untuk kelengkapannya. Jika alat pemadam api ringan tidak sesuai dengan 

ketentuan, maka saat terjadi kebakaran pada sebuah gedung dalam 

mengoperasikann alat akan terkendala karena tidak berfungsi dengan baik atau 
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bisa sampai tidak bisa digunakan untuk memadamkan api dari kebakaran kecil 

yang akan berdampak menjadi kebakaran besar serta menimbulkan kerugian aset 

perusahaan dan korban jiwa para pekerja. Hal ini sesuai dengan penelitian dari 

Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta di gedung rektorat bahwa apar yang 

terpasang ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai standar acuan. APAR harus 

dilakukan inspeksi secara periodik oleh orang yang kompeten agar penempatan 

sesuai ketentuan dalam keadaan baik. 

4. PENUTUP 

 
  4.1 Simpulan 

 
Unit penanggulangan kebakaran di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan Surakarta pada petugas peran kebakaran dalam menjalanankan tugas 

dan syaratnya mempunyai nilai 89, yang berarti harus mengikuti kursus teknis 

penanggulangan kebakaran tingkat I. 

Pada regu penanggulangan kebakaran mendapatkan nilai 83.3, yang 

berarti perlu adanya perbaikan untuk mengikuti kursus teknis penanggulangan 

kebakaran tingkat I dan menyusun buku rencana tanggap darurat. Koordinator 

unit penanggulangan kebakaran mempunyai nilai 85.7, yang berarti perlu adanya 

perbaikan untuk mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat I, 

tingkat dasar 2, dan tingkat Ahli K3 Pratama. Ahli K3 penanggulangan kebakaran 

di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta tidak ada, 

hanya ada Ahli K3 Umum. 

Sarana penyelamatan kebakaran di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan Surakarta pada pintu keluar mempunyai nilai 100 dengan 

kategori baik, tidak terdapat pencahayaan darurat, tanda exit mempunyai nilai 75 

dengan kategori cukup, dan sistem peringatan bahaya ada di lantai 1. 

Sistem proteksi pasif di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan Surakarta tidak terdapat kontruksi tahan api, pintu dan jendela tahan 

api, bahan pelapis interior, penghalang api dan asap.Sistem proteksi aktif di 
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PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta tidak 

terdapat springkel, pompa pemadam kebakaran terdapat sekaligus terpasang 

dengan alat hydrant yang tersedia, detektor dan alarm kebakaran mempunyai 

nilai 100 dengan kategori baik, dan APAR berjumlah 22 dengan nilai yang 

diperoleh 63.7 termasuk kategori cukup. 

Kesesuaian sistem penanggulangan kebakaran di PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta pada unit penanggulangan kebakaran, 

sarana penyelamatan kebakaran, sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif 

masih perlu adanya perbaikan sesuai degan KEPMENAKER Nomor 186 Tahun 

1999, PERMENAKER Nomor 4 Tahun 1980 dan pemeriksaan keselamatan 

kebakaran bangunan gedung (Pd-T-11-2005-C). 

 
4.2 Saran 

Dari penelitian yang dilaukan di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan Surakarta diharapkan adanya perbaikan pada sistem penanggulangan 

kebakaran yaitu: 

Memenuhi syarat sebagai petugas unit penanggulangan kebakaran dengan 

mengadakan pelatihan teknis penanggulangan kebakaran dasar tingkat I untuk 

petugas peran kebakaran dan pelatihan teknis penanggulangan kebakaran tingkat 

II untuk regu penanggulangan kebakaran dan koordinator penanggulangan 

kebakaran. 

Pemeriksaan secara berkala terhadap sistem penanggulangan kebakaran di 

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta, perbaikan 

pada sub komponen sistem penanggulangan kebakaran di PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta, melengkapi komponen sistem 

penanggulangan kebakaran di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan Surakarta. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan saran-saran tersebut dapat 

memenuhi semua komponen sistem penanggulangan kebakaran sehingga gedung 

dapat digunakan dan berfungsi dengan baik serta optimum dan
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karyawan di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta 

aman dan nyaman. 
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