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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1 PENGERTIAN JUDUL 

Pengembangan  : 

 

Markas   :   

 

Pusat   :   

Pemadam  :   

Kebakaran  :   

 

 

 

Surakarta  : 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1   Poerwadarminta, W.Y.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta 1976 
2  Ibid, 1 

Suatu proses pengembangan pada perancangan dan 

perencanaan agar lebih lengkap dan lebih baik 

Tempat kedudukan atau tempat untuk berkumpul 

pasukan  
Pangkal tumpuan berbagai urusan 

Berasal dari kata padam, yang berarti mematikan. 1  
Timbulnya berasal dari api, yaitu suatu benda yang 

menimbulkan panas dan biasanya berasap, serta dapat 

mendatangkan daya guna apabila dikendalikan pada 

tempatnya dan bernyala tetap 2 . 
Merupakan salah satu kotamadya di wilayah Republik 

Indonesia yang merupakan pusat pendidikan, kesenian, 

kebudayaan dan daerah tujuan wisata. Dengan 

perkembangan jaman menuju era modern maka jumlah 

penduduk Surakarta akan mengalami pertumbuhan 

yang semakin pesat dan pembangunan akan 

mengalami kemajuan sehingga perlu ditunjang dengan 

fasilitas yang berupa Pusat Pemadam Kebakaran 

dimana fasilitas ini lebih banyak berorientasi ke 

bidang jasa. 
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”PENGEMBANGAN MARKAS PUSAT PEMADAM KEBAKARAN DI 

SURAKARTA” 

Pusat kedudukan pasukan dinas pemadam kebakaran dalam usahanya 

untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap pencegahan dan 

penanggulangan terhadap bahaya kebakaran 3  dalam kawasan Kota Surakarta, 

serta merupakan salah satu ancaman terhadap rasa aman, yang dapat 

menimbulkan kerugian fisik maupun non fisik.  

 

1. 2 LATAR BELAKANG  

1. 2. 1 Latar Belakang Umum  

Dalam perkembangan fisik kota Surakarta yang sangat pesat, 

mengakibatkan pertumbuhan kota yang semakin meluas/melebar 

sehingga pusat-pusat kegiatan menuntut adanya fasilitas pemadam 

kebakaran. Dalam pertumbuhan kota Surakarta yang makin maju 

pembangunan telah memberikan peluang kehidupan yang berkembang 

modern dan naiknya taraf hidup, hal ini dapat terlihat dari pesatnya 

pembangunan di berbagai pelosok kota. Kota Surakarta sebagai kota 

pariwisata dan budaya menjadikan kota ini menjadi pusat kegiatan, 

baik pemerintah, transportasi maupun perdagangan. 

Perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun akan mempengaruhi jumlah sarana pemukiman dan 

fasilitas kegiatan lainnya, sehingga secara langsung akan berpengaruh 

pada jumlah satuan pemadam kebakaran. 

Makin majunya teknologi pembangunan yang berkembang di 

kota Surakarta, yaitu dengan berdirinya bangunan bertingkat tinggi, 

akan memerlukan peningkatan kualitas dari sarana unit pemadam 

kebakaran. 
 

3
Soedharto, Gatot, Pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran, Grafindo Utama,1984 
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Saat ini sarana pemadam kebakaran yang ada kurang memadai, 

sehingga kalau terjadi kebakaran pada bangunan bertingkat tinggi 

tidak dapat  

teratasi, dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa 

pembangunan pusat pemadam kebakaran di Surakarta sangatlah perlu 

karena pada saat ini banyak bermunculan gedung-gedung bertingkat 

tinggi.  

 

1. 2. 2 Latar Belakang Khusus  

Markas Pusat Pemadam Kebakaran adalah suatu perangkat 

masyarakat Surakarta dan semua masyarakat se-karisidenan dalam 

menangani bahaya kebakaran atau semua bencana yang dihadapi 

masyarakat. Kota Surakarta merupakan kota budaya yang bertumpu 

pada pusat perdagangan masyarakat sekarisidenan Surakarta, dengan 

bermacam-macam jenis usaha yang dilaksanakan warga masyarakat 

kota Surakarta dan pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi, 

sehingga kemungkinan timbulnya ancaman bahaya kebakaran semakin 

tinggi. Keadaan ini memerlukan pemikiran yang serius dan tidak 

hanya satu pihak tapi perlu mendapatkan dukungan dari semua 

pihak/instansi terkait. 

 

1. 3 MARKAS PUSAT PEMADAM KEBAKARAN DI SURAKARATA  

Yang dimaksud pemadam kebakaran di surakarta adalah suatu fasilitas 

pelayanan kepada masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan 

bahaya kebakaran dengan lingkup pelayanan pada kawasan Kotamadya 

Surakarta. 

1. 3. 1 Visi dan Misi Strategi 

Adapun visi dan misi dari strategi pemadam kebakaran : 
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a. Visi : 

Terwujudnya kota Surakarta yang aman dan nyaman dari 

ancanaman bahaya kebakaran 

b. Misi : 

Mewujudkan kota Surakarta yang aman dan nyaman dari bahaya 

kebakaran yaitu : 

b.1 Melaksanakan pencegahan dan pemadaman kebakaran 

b.2 Memberikan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan pemadam  

kebakaran 

b.3 Menyiagakan dan menyiapkan mobil unit pemadam kebakaran 

beserta kelengkapannya 

b.4 Menarik retribusi pencegahan bahaya kebakaran sesuai dengan 

perda No. 12 tahun 2002 

b.5 Memberikan pelayanan pemadam kebakaran secara cepat dan 

tepat sampai lokasi kebakaran ± 7 menit. 

 

1. 3. 2 Markas Pusat Pemadam Kebakaran  

 Dalam sistem pelayanan dengan pola pembagian wilayah 

dikenal adanya markas pusat, markas wilayah dan pos pemadam 

kebakaran, 3 (tiga) bentuk markas tersebut dapat diterangkan sebagai 

berikut : 

a. Markas Pusat. 

Markas pusat merupakan tingkat tertinggi dalam sistem hirarki 

markas pemadam. Markas pusat merupakan komando tertinggi 

yang mengatur markas-markas wilayah secara dekonsentrasi 

untuk tugas operasional dan administratif.  

Di markas pusat ini disediakan unit-unit kendaraan pemadam 

yang khusus, yang tidak terdapat pada markas wilayah dan 

pos-pos pemadam kebakara. 
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Unit-unit kendaraan pemadam kebakaran di markas pusat 

disamping berfungsi untuk melayani kegiatan pemadam 

didaerah sekitarnya, juga berfungsi membantu kegiatan 

pemadam diseluruh kota. Bantuan tersebut diberikan apabila 

markas wilayah tidak mampu melayani dengan jumlah dan 

kualitas kendaraan yang dimiliki.   

b. Markas Wilayah.  

Markas wilayah merupakan tingkatan kedua setelah markas 

pusat, markas wilayah berfungsi sebagai komando tinggi pos 

pemadam kebakaran dan bertanggung jawab mengkoordinir 

usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran di 

wilayahnya. Dimarkas ini dialokasikan kendaraan-kendaraan 

unit pemadam kebakaran yang diantaranya  tidak terdapat 

dipos-pos pemadam kebakaran. Markas ini juga mngatur 

penambahan kekuatan untuk penanggulangan kebakaran yang 

sedang terjadi diwilayahnya 

c. Pos pemadam kebakaran  

Pos pemadam kebakaran merupakan tingkat terendah dalam 

hirarki markas pemadam kebakaran, pada pos ini dialokasikan 

unit kendaraan pemadam berupa mobil semprot/pompa (fire 

fighting) yang merupakan kekuatan inti dalam kegiatan 

pemadaman. 

 

1. 3. 3 RENSTRA- KPDS (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kantor Pemadam Kebakaran Kota Surakarta) 

Pencegahan dan penanggulangan  bahaya kebakaran 

merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari 

pembangunan nasional, pencegahan dan penanggulangan bahaya 
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kebakaran sangat dipengaruhi oleh keadaan demografi dan 

menyangkut semua aspek kehidupan manusia. 

 

1. 3. 4 Hubungan RENSTRA (Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah) Dengan Dokumen  Perencanaan 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor 

Pemadam Kebakaran Kota Surakarta Tahun 2005- 2011 telah dapat 

disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka 

menengah antara yang menghubungkan visi-misi Pemerintah Kota 

Surakarta. Arah dan Kebijakan Umum APBD tahun 2006 

Pemerintahan Kota Surakarta serta Rencana Strategis Daerah 

(RENSTRADA) kota Surakarta tahun 2003-2008 pada lampiran II 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : 16 Tahun 2003.    

 

1. 3. 5 Landasan Hukum  

a. Undang-undang nomor :1 tahun 1970 

 Tentang : Keselamatan Kerja 

b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta 

Nomor : II Tahun 1994. 

 Tentang : Penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 

c. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : 6 Tahun 2001 

 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota 

Surakarta 

d. Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 38 Tahun 2001 

 Tentang : Pedoman uraian tugas Kantor Pemadam Kebakaran 

Kota Surakarta 

e. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor : 12 Tahun 2002 

 Tentang : Retribusi Pencegahan Bahaya Kebakaran 
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f. DASK Nomor : 916/27/DASK/II/2006, Tanggal 6 Pebruari 

2006 

 DASK Nomor : 916/26/PRB/DASK/XI/2006, Tanggal 7 

Nopember 2006 

 

1. 3. 6 Manajemen Penanggulangan Kebakaran Kota  

Perencanaan  sistem  proteksi  kebakaran  di  perkotaan  

didasarkan  kepada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran 

(WMK). Manajemen penanggulangan kebakaran (MPK) perkotaan 

adalah bagian dari “Manajemen Perkotaan” untuk mengupayakan 

kesiapan: Instansi Pemadam Kebakaran, pengelola, penghuni dan 

masyarakat terhadap kegiatan pemadaman kebakaran yang terjadi pada 

“bangunan dan/atau lingkungan di dalam kota”. 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 Soejipto, M. Si, Pengaturan Manajemen Penanggulangan Kebakaran diperkota, Keputusan Mentri Negara   

Pekerjaaan Umum, No 11/KPTS/200 

Bagan 1.1: Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 

Sumber : Keputusan Mentri Negara Pekerjaaan Umum, No 11/KPTS/200 



 
 

 8

1. 3. 7 Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Kota City Fire 

Protection Master Plan) 5  

a. Untuk menunjang terciptanya unsur keamanan terhadap bahaya 

kebakaran pada suatu  kota  maka  setiap  kota perlu 

menyusun Rencana Induk Sistem Penanggulangan 

Kebakaran Kota, (RISPK).  

b. Perencanaan  yang  komprehensif  untuk  RISPK  didasarkan  

atas  penentuan persyaratan kebutuhan air untuk melindungi 

wilayah atau daerah yang perlu dilindungi melalui penerapan 

wilayah-wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).  

c. Kebutuhan air untuk setiap WMK ditentukan dengan analisa 

resiko kebakaran dengan  memperhitungkan  potensi  bahaya  

kebakaran  yang  terdapat  dalam WMK, yang dinyatakan 

dalam volume bangunan yang terkena kebakaran, kelas bahaya 

hunian, kelas konstruksi bangunan dan faktor bahaya kebakaran.  

d. Dari kebutuhan air total yang dibutuhkan pada setiap 

WMK, serta dengan memperhitungkan laju pengeluaran air 

(delivery rate)   dan laju penerapan air efektif (application 

rate) untuk pemadaman kebakaran, maka dapat ditentukan 

kebutuhan pos atau stasiun kebakaran yang memadai, termasuk 

sarana hidran, mobil tangki dan titik-titik pengisapan air yang 

diperlukan untuk menjamin efektifitas  pemadaman 

kebakaran. Dari volume kebutuhan ini, maka dapat 

direncanakan  jumlah  dan  kualifikasi  personil,   sarana,   

peralatan   dan kelengkapan penunjang lainnya.  

5
 Soejipto, M. Si, Pengaturan Manajemen Penanggulangan Kebakaran diperkota, Keputusan Mentri Negara   

Pekerjaaan Umum, No 11/KPTS/200 
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e. Selain untuk panduan perencanaan dan evaluasi kondisi yang 

ada, RISPK dapat pula digunakan sebagai perencanaan 

jangka panjang serta sebagai masukan bagi pertimbangan 

untuk penyelenggaraan pelatihan.  

f. Untuk lingkungan atau gugus bangunan yang berada dalam 

kelompok beberapa kepemilikan tertentu harus dianggap 

sebagai satu WMK tersendiri dan berlaku ketentuan-ketentuan 

bagi WMK.  

 

1. 4 PERMASALAHAN   

1. 4. 1 Bagaimana menentukan site Markas Pusat Pemadam Kebakaran yang 

sesuai dengan tata guna lahan kota Surakarta  

1. 4. 2 Bagaimana tuntunan besaran ruang dan fungsi ruang 

1. 4. 3 Bagaimana peningkatan dan perubahan sarana perwadahan terutama 

ruang operasional dan tempat pelatihan 

1. 4. 4 Bagaimana didapatkannya sistem sirkulasi yang efektif  

 

1. 5 TUJUAN DAN SASARAN 

1. 5. 1 Tujuan  

Menyusun konsepsi fisik perencanaan dan perancangan 

Markas Pusat Pemadam Kebakaran kotamadya Surakarta sebagai 

fasilitas pelayanan di bidang pencegahan dan penanggulangan 

terhadap bahaya kebakaran, yang kemudian digunakan pedoman 

dalam perancangan fisik. 

1. 5. 2 Sasaran 

Mengungkapkan fasilitas pelayanan di bidang kebakaran 

berupa Markas Pusat Pemadam Kebakaran kotamadya Surakarta yang 

sesuai dengan kriteria permasalahan.  
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Sasaran pokok pembahasan ini meliputi persoalan yang 

berkaitan dengan fasilitas pelayanan dalam menunjang dan 

meningkatkan pelayanan, yang mencakup : 

a. Proses operasional 

b. Ruang-ruang operasional dan penunjangannya 

c. Koordinasi dalam pelayanan operasional  

d. Kesigapan petugas  

e. Sirkulasi dalam proses operasional 

f. Sarana dan prasarana 

 

1. 6 BATASAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN 

1. 6. 1  Batasan  

a. Markas Pusat Pemadam Kebakaran kotamadya Surakarta 

mempunyai lingkup pelayanan kotamadya surakarta 

b. Rencana induk kota menjadi pertimbangan dalam pemilihan 

dan penentuan lokasi/ site 

c. Batas-batas site disesuaikan dengan perancangan kebutuhan 

area tanah. 

d. Adanya keterbatasan waktu dan literatur, maka hasil 

wawancara, artikel mass media dan asumsi dipergunakan juga 

sebagai pegangan dalam penulisan ini 

e. Berpedoman pada tujuan akhir yang ingin dicapai, maka 

pembahasan dibatasi pada masalah-masalah dalam lingkup 

disiplin arsitektur. 

f. Hal-hal diluar lingkup disiplin arsitektur, bila dianggap 

mendasari dan menentukan faktor-faktor perancangan, akan 

diusahakan dibahas dengan asumsi-asumsi, hipotesa dan logika 

sederhana, sesuai dengan kemampuan yang ada 
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1. 6. 2 Lingkup Pembahasan  

Analisa permasalahan tidak terlepas dari pemikiran, bahwa 

markas pusat pemadam kebakaran merupakan instansi pemerintahan 

sebagai suatu sistem pelayanan kepada masyarakat di bidang 

pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran. 

 

1. 7 METODE PEMBAHASAN  

a. Pada tahap ungkapan masalah dilakukan studi literatur observasi 

lapangan dan wawancara 

b. Pada tahap pemecahan masalah digunakan metode analisis dan sintesis 

yaitu merangkum berbagai data, menganalisis dan mengarahkan pada 

tujuan pembahasan kemudian menyimpulkan hingga tercapai sasaran 

yang dituju.    

 

1. 8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I Pendahuluan  

Menjabarkan pengertian judul, latar belakang, permasalahan, tujuan 

dan sasaran, batasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan, 

sistematika pembahasan sebagai suatu pola pikir pendahuluan. 

 

BAB II Tinjauan Markas Pusat Pemadam Kebakaran di Surakarta 

Membahas secara umum tetang markas pusat pemadam kebakaran  

 

BAB III Tinjauan Umum Kota Surakarta Sebagai Lokasi Markas Pusat 

Pemadam Kebakaran  

Membahas secara umum gambaran kota surakarta dan menyimpulkan 

pembahasan pemadam kebakaran  
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BAB IV Analisis dan Kosep Perencanaan Perancangan Markas Pusat 

Pemadam Kebakaran di Surakarta 

Mengemukakan anailsis dan konsep dasar perencanaan dan 

perancangan, yang digunakan sebagai acuan untuk transformasi desain 
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