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ABSTRAK 

Nurhayati. 
Penerapan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di PT. Wangsa Jatra 
Lestari Sukoharjo 
VI + 98 halaman + 9 tabel +8 gambar + 20 lampiran 

 

Kebakaran harus diantisipasi, karena bisa terjadi setiap saat, oleh karena itu 

upaya penanggulangan dan pencegahan merupakan faktor yang sangat penting. Di 

lingkungan industri kebakaran bisa mengancam kelangsungan usaha serta musnahnya 

sebagian besar dokumen dan data penting lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penerapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di PT. Wangsa Jatra 

Lestari Sukoharjo. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah pedoman 

wawancara dan checklist. Analisa data dilakukan dengan cara membandingkan data yang 

terkumpul dengan Permenakertrans No. PER.04/MEN/1980 tentang syarat-syarat 

pemasangan dan pemeliharaan APAR, Kepmenaker No.KEP.186/MEN/1999 tentang unit 

penanggulangan kebakaran di tempat kerja, Kepmen PU No.20/PRT/M/2009 tentang 

pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan, untuk mengetahuai apakah 

penerapan dan penanggulangan kebakaran di PT. Wangsa Jatra Lestari telah sesuai 

dengan peraturan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Wangsa Jatra Lestari sudah melakukan 

upaya penanggulangan kebakaran, tetapi belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

dari 15 item tentang pemasangan dan pemeliharaan APAR 7 item atau 46% sudah sesuai 

dan 8 item atau 54% belum sesuai dengan peraturan, dari 10 item tentang unit 

penanggulangan kebakaran 100% belum sesuai dengan peraturan karena perusahaan ini 

belum mempunyai unit penanggulangan kebakaran, dan dari 16 item tentang penerapan 

tatalaksana operasional penanggulangan kebakaran 100% belum sesuai dengan peraturan 

karena perusahaan belum memiliki tatalaksana operasional penanggulangan kebakaran. 

Saran yang dapat diberikan bagi perusahaan agar memperbaiki pemasangan 
APAR sesuai  dengan peraturan, membentuk unit penanggulangan kebakaran sesuai 
peraturan, membuat prosedur dan formulir audit penanggulangan kebakaran, prosedur 
pemeriksaan dan uji coba TPM, prosedur pengecekan APAR, instruksi pengoperasian 
APAR, pengaturan penjadwalan personal, serta melaksanakan tatalaksana operasional 
penanggulangan kebakaran sesuai dangan peraturan. Bagi pihak terkait agar memberikan 
arahan, training, drilling, simulasi kebakaran secara rutin kepada perusahaan. 

 
Kata Kunci: Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran, Industri Percetakan  
Kepustakaan: 28 (1980-2011) 




