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ABSTRAK 

 

Charisma Puspita Sari, 

Evaluasi Penerapan Sarana Proteksi Aktif Pencegahan Kebakaran Di Hotel 

Graha Agung Semarang Tahun 2015. 

xiii+ 71 halaman+ 5 tabel+8 gambar+14 lampiran 

 

       Hotel Graha Agung Semarang merupakan industri jasa sudah selayaknya 

memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna. Salah satu faktor yang sangat 

perlu mendapat perhatian yaitu bangunan harus dilengkapi dengan sarana 

keamanan kebakaran yang handal. Karena terdapat beberapa fungsi ruang yang 

dapat memicu kebakaran, di samping penggunaan material yang juga rawan 

terbakar. Oleh sebab itu, Hotel Graha Agung Semarang seharusnya menerapkan 

pencegahan terhadap bahaya kebakaran.  

 Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis penerapan sarana proteksi 

aktif pencegahan kebakaran di Hotel Graha Agung dibandingkan dengan standar 

yang berlaku di Indonesia yaitu Kepmen PU No.10/KPTS/2000, Permenaker 

No.Per 04/Men/1980, Permenaker No. Per.02/Men/1983 dan SNI 03-3989- 2000. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Instrumen penelitian 

berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. 

       Hasil analisis sarana proteksi aktif pencegahan kebakaran di Hotel Graha 

Agung Semarang menunjukan 24,92 % sesuai dengan standar yaitu Alat 

Pemadam Api Ringan (APAR) sebesar 43,3% sesuai dengan Permenaker 

No.04/Men/1980, hidran sebesar 27,1%  sesuai dengan Keputusan Menteri 

Negara Pekerjaan Umum No: 10/KPTS/2000, alarm sebesar 30,2%  sesuai dengan 

Permenaker No. Per.02/Men/1983, detektor sebesar 24% sesuai dengan 

Permenaker No. Per.02/Men/1983 dan tidak terdapat sprinkler. 

       Saran untuk pihak hotel adalah melengkapi kekurangan dan melakukan 

pemeriksaan sarana proteksi aktif yang ada di hotel.  

 

Kata Kunci : Hotel, Kebakaran, Sarana Proteksi Aktif  

Kepustakaan : 22 (2000-2014) 
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ABSTRACT 

 

Charisma Puspita Sari, 

Evaluation of Protection Active Tools Applied to Prevent From Fire At Hotel 

Graha Agung Semarang 2015 

xiii+ 70 pages+5 tables+8 figures+14 appendices 

 

        Hotel Graha Agung Semarang was a industry which appropriately provide 

the best service for guests. One factor that really needed attention was the building 

should be equipped with a reliable of fire safety protection. Because there were 

several function rooms which could trigger fires, in addition the utility of 

materials that was also prone to burning. Therefore, Graha Agung Semarang 

should applied the protection from fire. 

       The observation purposed to analyze the application about the protection 

active tools at Graha Agung which compared with the applicable standards in 

Indonesia, Kepmen PU No.10/KPTS/2000, Kepmen PU No.11/KPTS/2000, 

Permenaker No.Per 04/Men/1980, Permenaker No. Per.02/Men/1983. This study 

used comparative descriptive. The observation instruments was the form of 

interview guides, observation sheets, and documentation . 

         Results of analysis of the protection active tools  at Graha Agung Semarang 

showed 24,92 % which appropriate with standards that was fire extinguisher ( 

APAR ) was 43,3 % which appropriate with Permenaker No.04 / Men / 1980, 

amounting to 27,1 % hydrants which appropriate with Kepmen PU 

No.10/KPTS/2000, alarm was 30,2 % according to Permenaker No. Per.02 / Men 

/ 1983, it was 24 %  detector according to Permenaker No. Per.02 / Men / 1983 

and hotel didn`t have sprinkler. 

 Suggestions for the hotel, hotel completed and did inspection of the fire safety 

active protection in hotel. 

 

Keywords  : Hotel, Fire, Fire Safety Active Protection  

References : 22 (2000-2014) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Semakin kompleks fungsi suatu bangunan dan semakin beragam aktivitas 

yang ada, maka semakin tinggi tuntutan keamanannya, sehingga semakin lengkap 

pula sistem proteksi kebakaran yang dibutuhkan, guna keselamatan pengguna, 

pengelola maupun bangunan itu sendiri. Salah satu bangunan yang cukup 

komplek adalah bangunan hotel. Hotel sebagai industri jasa sudah selayaknya 

memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna. Fasilitas pendukung pelayanan 

harus dijamin aman dan nyaman. Maka bangunan harus dilengkapi dengan sarana 

keamanan kebakaran yang handal. (I Wayan Sukania, 2010) 

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, bangunan 

gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 

tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam 

tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan 

usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dalam pasal 7 

disebutkan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan teknis ini meliputi persyaratan 

tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Dalam pasal 16, 

persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan keselamatan, 

kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Persyaratan keselamatan yang dimaksud 

adalah kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan serta 

kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya 

1 
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kebakaran dan bahaya petir. Untuk menanggulangi bahaya kebakaran maka 

bangunan gedung melakukan pengamanan yaitu melalui sistem proteksi pasif dan 

atau proteksi aktif.  

Menurut Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000   

tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada 

Bangunan Gedung Dan Lingkungan, sistem proteksi aktif kebakaran mempunyai 

tujuan untuk melindungi penghuni dari kecelakaan atau luka, dengan 

memperingatkan kepada penghuni akan adanya suatu kebakaran, sehingga dapat 

melaksanakan evakuasi dengan aman dan melindungi penghuni dari kecelakaan 

atau luka pada waktu melakukan evakuasi pada saat kejadian kebakaran. Hotel 

termasuk dalam klasifikasi bangunan kelas 3 yaitu digunakan sebagai tempat 

tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 11/KPTS/2000 

disebutkan bahwa hotel termasuk bangunan dengan angka klasifikasi resiko 

bahaya kebakaran 7 yaitu memiliki resiko bahaya rendah, dimana kuantitas dan 

kandungan bahan mudah terbakarnya rendah. Namun hotel pada umumnya 

mempunyai layanan penginapan, restoran, laundry dengan sarana yang rawan 

akan terjadinya risiko kebakaran. 

Menurut NFPA, kejadian kebakaran hotel atau motel di Amerika Serikat 

tahun 2009 sampai 2013 departemen kebakaran telah memperkirakan bahwa 3520 

kasus kebakaran per tahun terjadi pada properti yang ada di hotel dan motel, 

dengan presentase penyebab kebakaran antara lain: 50% terjadi akibat kegiatan 

memasak; 9% akibat pemanasan pada peralatan; 8% akibat pengering pakaian; 
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8% akibat merokok; 9,2% kecerobohan; 3,3% akibat alam; 0,3% bermain sumber 

panas; 11,1% nyala api.  

Berdasarkan data dari BNPB telah mencatat kejadian kebakaran hotel di 

Indonesia dari tahun 2013 sampai 2015 yaitu sebanyak 26 kasus kebakaran 

dengan penyebab paling banyak adalah korsleting listrik. Korsleting listrik yang 

terjadi di Hotel Rijani yang berakibat kebakaran pada ruang generator merambat 

ke semua ruangan yang ada di hotel terutama ruang bawah tanah tempat 

penyimpanan genset. Di Hotel Bidakara Jakarta yaitu akibat dari sakelar MCB 

yang meletus dan memercikkan api sehingga membakar enam stand pameran di 

hotel tersebut. 

Sarana proteksi aktif  yang memadai di hotel diperlukan untuk keselamatan 

penghuni bangunan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Theresia 

Pynkyawati dkk pada bangunan Hotel Carrcadin Bandung disebutkan bahwa 

keandalan alat-alat pengamanan kebakaran seperti: sprinkler, hidran, detektor, 

alarm, alat pemadam sebagai sarana pendukung evakuasi yang mampu 

memberikan perlindungan secara optimal dimana bangunan hotel memiliki 

aktifitas terbesar yang ada di dalamnya adalah istirahat. Dibandingkan dengan 

sarana proteksi pasif, sarana proteksi aktif paling awal berperan terhadap 

pencegahan kebakaran yaitu mencegah timbulnya api kecil; dapat bekerja secara 

otomatis seperti: alarm, detektor, sprinkler sehingga menunjang keselamatan 

penghuni saat evakuasi; memberikan peringatan akan adanya kebakaran 

(Suprapto, 2007). 

Hasil observasi awal di Hotel Graha Agung Semarang pada tanggal 18 Maret 

2015 dengan narasumber Bapak Taufik sebagai manager hotel telah didapatkan 
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bahwa Hotel Graha Agung memiliki potensi terjadinya kebakaran. Kebakaran 

dapat terjadi disebabkan oleh: listrik, kompor, gas, kasur, selimut, tirai,  property 

dari bahan kayu. Kebakaran listrik yaitu dimana beberapa kabel listrik yang tidak 

beraturan, stop contact yang digunakan bertumpuk. Hotel Graha Agung memiliki 

28 ruang kamar yang didalamnya terdapat barang-barang mudah terbakar seperti; 

kasur, selimut, tirai,  property dari bahan kayu, air conditioner (AC), televisi, 

kulkas dan telepon kabel. Hotel dilengkapi dengan sarana proteksi aktif untuk 

mencegah kebakaran seperti Alat Pemadam Api Ringan sejumlah 4 buah dengan 

pengecekan hanya satu tahun sekali sedangkan pada Permenaker No.Per 

04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharan Alat Pemadam 

Api Ringan disebutkan bahwa penempatan APAR berjarak tidak boleh lebih dari 

15 meter dengan pengecekan dilakukan dua kali dalam satu tahun; hydran di 

dalam gedung sejumlah 3 buah dan 1 buah di luar gedung yang tidak pernah 

diadakan pengecekan sedangkan di dalam Keputusan Menteri Negara Pekerjaan 

Umum No.10/KPTS/2000 disebutkan bahwa hidran dilakukan pengecekan satu 

kali dalam satu tahun; 3 buah alarm kebakaran manual yang tidak pernah 

diadakan pengecekan dan 38 buah detektor asap juga tidak pernah diadakan 

pengecekan sehingga tidak diketahui berfungsi atau tidak sedangkan berdasarkan 

Permenaker No. Per.02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik 

disebutkan bahwa dilakukan pengecekan tahunan.  

 Dari hasil observasi awal telah didapatkan bahwa Hotel Graha Agung hanya 

mengandalkan sarana proteksi aktif yaitu APAR, alarm, detektor dan hidran untuk 

mencegah kebakaran yang kondisinya tidak sesuai dengan standar peraturan. 

Sehingga besar kemungkinan Hotel Graha Agung tidak dapat meminimalisir 
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apabila terjadi kebakaran karena sarana proteksi aktif tidak berfungsi secara 

optimal. Hotel Graha Agung Semarang merupakan industri jasa sudah selayaknya 

memberikan layanan yang terbaik bagi pengguna. Salah satu faktor yang sangat 

perlu mendapat perhatian yaitu bangunan harus dilengkapi dengan sarana 

keamanan kebakaran yang handal. Karena terdapat beberapa fungsi ruang yang 

dapat memicu kebakaran, di samping penggunaan material yang juga rawan 

terbakar.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan sarana proteksi aktif  

yang memadai sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai penerapan sarana proteksi aktif pencegahan 

kebakaran di Hotel Graha Agung Semarang. Penerapan sarana proteksi aktif 

pencegahan kebakaran akan dianalisis dengan standar nasional, yaitu Kepmen PU 

No.10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya 

Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, Permenaker 

No.Per04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharan Alat 

Pemadam Api Ringan, Permenaker No.Per02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm 

Kebakaran Automatik, SNI 03-3989-2000 tentang Tata cara perencanaan dan 

pemasangan sistem springkler otomatik. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalah 

adalah  Apakah Penerapan Sarana Proteksi Aktif Pencegahan Kebakaran di Hotel 

Graha Agung  sudah sesuai  jika dibandingkan dengan standar yang berlaku di 

Indonesia (Kepmen PU No.10/KPTS/2000, SNI 03-3989-2000, Permenaker 

No.Per 04/Men/1980, Permenaker No. Per.02/Men/1983) ?   
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1.3 Tujuan Penelitian 

        Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui gambaran tingkat pemenuhan APAR di Hotel Graha Agung 

Semarang. 

2. Mengetahui gambaran tingkat pemenuhan hidran di Hotel Graha Agung 

Semarang. 

3. Mengetahui gambaran tingkat pemenuhan alarm di Hotel Graha Agung 

Semarang. 

4. Mengetahui gambaran tingkat pemenuhan detektor di Hotel Graha Agung  

Semarang. 

5.  Mengetahui gambaran tingkat pemenuhan sprinkler di Hotel Graha Agung  

Semarang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Untuk Perusahaan 

 Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak hotel untuk memperbaiki 

penerapan sarana proteksi aktif pencegahan kebakaran di Hotel Graha Agung 

yang belum sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia yaitu Kepmen PU 

No.10/KPTS/2000, Permenaker No.Per 04/Men/1980, Permenaker No. 

Per.02/Men/1983, SNI 03-3989- 2000. 

1.4.2 Untuk Peneliti 

 Digunakan sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu 

yang secara teoritik diperoleh di perkuliahan serta untuk meningkatkan ilmu 
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pengetahuaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja tentang sarana proteksi 

aktif pencegah kebakaran. 

1.4.3 Untuk Akademis 

 Dapat dijadikan sebagai bahan informasi tambahan untuk kepentingan 

perkuliahan maupun sebagai data dasar dalam penelitian di bidang Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja. 

1.5 Keaslian Penelitian 

 Keaslian penelitian ini merupakan matriks yang memuat tentang judul 

penelitian, nama peneliti, tahun dan tempat penelitian, rancangan penelitian, 

variabel yang diteliti, dan hasil penelitian (Tabel 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 
 

Tabel 1.1:Keaslian Penelitian 

 

No 

Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5)        (6)        (7) 

1.  Kajian Desain 

Sirkulasi 

Ruang Dalam 

sebagai 

Sarana 

Evakuasi 

Kebakaran 

pada 

Bangunan 

Hotel 

Carrcadin 

Bandung 

 Theresia 

Pynkyawati 

dkk 

2009 

Hotel 

Carrcadin 

Bandung 

Studi analisis 

deskriptif  

sirkulasi 

ruang 

dalam, 

pembagian 

zona 

fungsi, 

bentuk dan 

besaran 

jalur 

evakuasi, 

material 

yang 

digunakan, 

alat 

pengamana

n kebakaran 

Keandalan 

alat-alat 

pengamanan 

kebakaran 

tersebut 

sebagai sarana 

pendukung 

evakuasi 

mampu 

memberikan 

perlindungan 

secara optimal  

 

2. Gambaran 

Penerapan 

Sistem 

Manajemen 

Kebakaran di 

Hotel Eks. 

Kota 

Administratif 

Jember 

Nasyaa 

Zainal 

2014 

Hotel-hotel 

Eks. Kota 

Jember 

Studi 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif 

Sistem 

Manajemen 

Kebakaran 

Minimnya 

hotel yang 

menerapakan 

sistem 

manajemen 

kebakara 

3. Studi Faktor 

Pencegahan 

Terhadap 

Resiko 

Kebakaran 

Pada 

Bangunan 

Hotel-Hotel 

Di 

Yogyakarta 

 

 

Sahat 

Aprianto 

Manurung 

2009  

Hotel X 

Kota di 

Yogyakarta 

Studi 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif 

Faktor 

risiko 

kebakaran  

Faktor risiko 

kebakaran 

dapat dicegah 

dengan : 

membentuk 

tim penilai 

bangunan, 

menyusun 

standar 

penilaian 

risiko 

kebakaran, 

memilih 

bahan 

bangunan dan 

lift tahan api, 

menciptakan 
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ruang khusus 

penempatan 

pompa 

sprinkler, 

membuat 

tanda 

petunjuk alat 

kebakaran  

 

        

Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terdapat beberapa perbedaan. 

Perbedaan tersebut adalah objek dari penelitian, waktu, dan tempat penelitian. 

Objek penelitian ini adalah sarana proteksi aktif gedung, waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Maret 2015 - Januari 2016 di Hotel Graha Agung 

Semarang. 

1.6   Ruang Lingkup Penelitian 

       Ruang lingkup pada penelitian ini adalah: 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

        Lokasi penelitian ini di Hotel Graha Agung Semarang, Jl. Gajah Raya 

Komplek Masjid Agung Semarang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

        Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2015 – Januari 2016. 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini termasuk dalam lingkup Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Segitiga Api 

 Kebakaran biasanya diawali dari api kecil atau disebut api awal, jika dapat 

dikuasai dengan baik maka kebakaran tidak akan terjadi. Api terjadi karena 

adanya suatu reaksi dari tiga unsur, yaitu : bahan bakar, panas, dan oksigen.. 

Reaksi ketiga unsur tersebut digambarkan dalam suatu segitiga yang disebut 

Segitiga Api. (Paimin dkk, 2015:1) 

 

 

          

   

 

        Gambar 2.1: Segitiga Api 

        Sumber: Soehatman Ramli, 2010:17 

2.1.1  Oksigen  

 Oksigen adalah gas yang tidak mudah terbakar (nonflammeable gas) dan 

juga merupakan satu kebutuhan untuk kehidupan yang sangat mendasar. Di atas 

permukaan laut, atmosfer memiliki oksigen dengan konsentrasi sekitar 21 %. 

Sedang untuk terjadinya pembakaran/api, oksigen dibutuhkan minimal 16 %. 

Oksigen tidak terbakar, melainkan hanya mendudkung proses pembakaran. 

(Anizar, 2009:19)  

2.1.2  Bahan bakar 

 Bahan bakar dalam hubungannnya dengan ilmu kebakaran adalah setiap 

benda, bahan atau material yang dapat terbakar dianggap sebagai bahan bakar. 

Bahan Bakar 

Api 

10 
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(Anizar, 2009:19). Bahan bakar dapat berupa padat, cair atau gas yang dapat 

terbakar dan bercampur dengan oksigen dari udara. Bahan bakar padat yaitu 

bahan yang bersifat padat seperti kayu, kertas, kain, rumput, plastik dan kapas. 

Bahan bakar cair yaitu bahan yang bersifat cairan seperti minyak, bahan kimia 

seperti spirtus, bahan cat. Bahan bakar gas yaitu yang berbentuk gas seperti gas 

LPG dan lainnya.  (Soehatman Ramli, 2010:17) 

2.1.3  Panas 

 Panas adalah suatu bentuk energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

temperatur suatu benda/bahan bakar sampai ke titik dimana jumlah uap bahan 

bakar tersebut tersedia dalam jumlah cukup untuk dapat terjadi penyalaan.  

2.1.3.1  Sumber  

 Sumber-sumber panas/energi panas sangat beragam yaitu : 

1. Peralatan elektronik 

Peralatan elektronik seperti AC, televisi, kulkas menggunakan daya listrik  

besar dan terpasang aliran listrik secara terus menerus sehingga dapat  

menimbulkan panas yang berlebihan. Panas berlebihan pada bagian mesin 

dan kabel di dalam stop kontak bisa menimbulkan percikan api bahkan 

ledakan. Penempatan alat elektronik yang dekat dengan bahan yang mudah 

terbakar seperti; meja, kursi, lemari terbuat dari kayu sehingga menimbulkan 

kebakaran.     

2. Arus listrik 

Ketika listrik mengalir dalam suatu konduktor, ada sebagian energi yang 

terkonversi menjadi panas. Semakin besar energi listrik yang mengalir, 

semakin banyak panas yang dihasilkan. Arus listrik yang mengalir dalam arus 
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yang besarnya tak terhingga menimbulkan panas yang bersifat destruktif 

sehingga kabel terbakar yang menyebabkan terjadinya kebakaran. 

3. Peralatan dapur 

Peralatan dapur sangat beresiko terhadap kejadian kebakaran seperti kompor 

gas. Kompor menghasilkan panas yang digunakan untuk memasak. 

Pemakaian elpiji yang berlebihan akan menghasilkan panas yang terbentuk 

juga besar dan mempengaruhi tekanan pada gas elpiji tersebut sehingga 

menimbulkan tabung gas meledak dan kebakaran. 

2.2 Kebakaran 

 Dalam pedoman penanggulangan bahaya kebakaran, kebakaran adalah suatu 

peristiwa yang disebabkan oleh api yang tidak dapat dikendalikan atau dikuasai 

baik besar maupun kecil, disengaja atau tidak dan menimbulkan kerugian harta 

benda, cacat bahkan korban jiwa manusia. Menurut NFPA, kebakaran merupakan 

peristiwa oksidasi dimana bertemunya 3 unsur, yaitu bahan yang dapat terbakar, 

oksigen yang terdapat di udara dan panas yang dapat berakibat menimbulkan 

kerugia harta benda atau cedera bahkan kematian manusia. Tahap – tahap 

terjadinya kebakaran yaitu: 

1. Tahap penyulutan 

     Reaksi tiga unsur yaitu panas, bahan bakar dan oksigen. Maka terbentuklah api 

yang akan dapat mencapai tahap kebakaran selanjutnya apabila tidak dilakukan 

pemadaman api. 

2. Tahap pertumbuhan 

 Api membakar bahan yang mudah terbakar di sekitar api sehingga panas 

meningkat yang disebut flashover. Pada tahap ini sarana pendeteksi seperti 
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detektor asap dan detektor panas bekerja, alarm kebakaran menyala, api dapat 

dipadamkan secara manual atau  sprinkler melakukan pemadaman otomatis, 

penghuni gedung melakukan tindakan penyelamatan. Sedangkan untuk sarana 

proteksi pasif yaitu sifat bahan bangunan yang dapat membatasi penjalaran api. 

3. Tahap pembakaran 

 Pada tahap ini semua bahan mudah terbakar menyala secara keseluruhan, 

nyala api paling panas dan paling berbahaya bila terperangkap di dalamnya. 

Pemadaman dilakukan dengan peralatan pemadam oleh pemadam kebakaran. 

Bahan bangunan pengaruh pada ketahanan api, pengurungan api dan mencegah 

keruntuhan struktur. 

4. Tahap surut 

 Membutuhkan waktu paling lama dari tahap lain, terjadi penurunan kadar 

oksigen yang kemudian api berangsur – angsur padam. Bahan  mudah terbakar 

yang belum menyala berpotensi  menimbulkan nyala api baru.  

2.3  Penyebab Terjadinya Kebakaran 

 Menurut Anizar (2009:24-26), Kebakaran disebabkan oleh sumber-sumber 

yang membuat adanya nyala api (terbakar), yaitu: 

1.   Instalasi dan peralatan listrik  

Hal ini karena perlengkapan listrik yang digunakan tidak sesuai dengan 

prosedur yang benar dan standar yang telah ditetapkan oleh LMK (Lembaga 

Masalah Kelistrikan) PLN, rendahnya kualitas peralatan listrik dan kabel 

yang digunakan, seta instalasi yang asal-asalan dan tidak sesuai peraturan. 

2.  Merokok  
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Secara tidak langsung perokok pun berpotensi mendatangkan potensi 

kebakaran sebab bagi yang merokok selalu membawa korek sebagai sumber 

api. 

3.   Bahan yang terlewat panas  

  Terjadi pada benda-benda yang saat dipanaskan tidak terpantau dengan baik. 

4.   Nyala dari alat pembakar 

  Seperti pada alat pemanas listrik (oven dan pembakar portable) 

 2.4 Klasifikasi Bahaya Kebakaran 

 Kebakaran dibagi dalam 5 kelas berdasarkan terutama kepada benda yang 

terbakar. Klasifikasi ini menolong asesmen bahaya dan penentuan jenis media 

pemadam yang paling efektif. Juga digunakan untuk klasifikasi, ukuran, dan 

pengujian alat pemadam api ringan/AP AR. Untuk tujuan pemadaman kebakaran 

dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), bahaya kebakarannya 

diklasifikasi sesuai tabel 2.1  

Tabel 2.1: Klasifikasi Bahaya Kebakaran  

No. Kelas Simbol 

1. Kelas A : meliputi benda mudah terbakar biasa: antara 

lain kayu, kertas dan kain. Perkembangan awal dan 

pertumbuhan kebakaran biasanya lambat, dan karena 

benda padat, agak lebih mudah dalam  

penanggulangannya. Meninggalkan debu setelah 

terbakar habis. 

 

2. 

 

Kelas B : meliputi cairan dan gas mudah menyala dan 

terbakar antara lain bensin, minyak dan LPG.Jenis 

kebakaran ini biasanya berkembang dan bertumbuh 

dengan sangat cepat.  
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3. Kelas C: meliputi peralatan listrik yang hidup: antara  

lain motor listik, peralatan listrik, dan panel listrik. 

Benda yang terbakar mungkin masuk dalam kelas 

kebakaran lainnya. Bila daya listrik diputus, kebakaran 

bukan lagi sebagai kelas C. Tidak penting peralatan 

listrik dihidupkan atau dimatikan, tetap peralatan 

tersebut masuk dalam Kelas C. 

 

 

 

 

4. Kelas D: meliputi metal terbakar antara lain 

magnesium, tirtanium dan zirconium. Jenis kebakaran 

ini biasanya sulit untuk disulut (ignited) tetapi 

menghasilkan panas yang hebat. Kebakaran kelas D 

amat sulit untuk dipadamkan, dan untungnya jarang 

dijumpai. 

 

5. Kelas K: meliputi minyak untuk memasak. Ini adalah 

kelas terbaru dari kelas-kelas kebakaran. 

 

Sumber: (Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran 

Aktif ) 

2.5  Manajemen Pencegahan Kebakaran 

 Menurut Ramli, sistem manajemen kebakaran adalah upaya terpadu untuk 

mengelola risiko kebakaran mulai dari perencanaan pelaksanaan, pemantauan, dan 

tindak lanjutnya.  
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 Menurut Manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan adalah segala 

upaya yang menyangkut sistem organisasi, personel, sarana dan prasarana, serta 

tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimasi dampak kebakaran 

di bangunan, lingkungan dan kota. 

2.5.1  Kebijakan Manajemen 

 Program pengendalian dan penanggulangan kebakaran dalam organisasi atau 

perusahaan seharusnya merupakan kebijakan manajemen. Pihak manajemen 

berkepentingan dengan upaya pencegahan kebakaran. Jika terjadi kebakaran, 

manajemenlah sebenarnya pihak yang menanggung akibat besar. Oleh karena itu, 

program pencegahan kebakaran dalam organisasi atau perusahaan harus 

merupakan keinginan dan kebijakan manajemen. Kebijakan manajemen 

pencegahan kebakaran adalah serangkaian konsep yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam melaksanakan pencegahan kebakaran, perencanan berupa 

penetapan peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kebijakan atau 

prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran antara laian: pembuatan 

prosedur keadaan darurat; program pembentukan tim penanggulangan kebakaran; 

program pelatihan; program inspeksi sarana serta rencana tindak darurat 

kebakaran.    

2.5.2  Organisasi dan Prosedur 

 Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran memerlukan 

pengorganisasian dan perencanaan yang baik agar dapat berhasil. Misalnya 

dengan membentuk organisasi kebakaran yang berperan membantu 

penanggulangan kebakaran, baik yang bersifat struktural maupun non struktural. 

Sejalan dengan kebutuhan pengorganisasian diperlukan suatu prosedur atau tata 
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cara berkenaan dengan manajemen kebakaran, misalnya prosedur organisasi 

kebakaran yang memuat tugas dan tanggung jawab semua pihak, dan tata cara 

melakukan penanggulangannya. 

 Bentuk struktur organisasi TPK tergantung pada klasifikasi resiko bangunan 

terhadap bahaya kebakarannya. Struktur organisasi TPK antara lain terdiri dari: 

1. Penanggung jawab TPK 

a.  Mengkoordinasikan pelaksanaan MPK, 

b. Melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran 

pada bangunan secara berkesinam-bungan, 

c.  Melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personil, 

d.  Melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total 

terhadap bahaya kebakaran, 

e.  Melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada 

saat terjadi kebakaran, 

f. Melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan 

pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan, 

g. Melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan mengenai 

pelaksanaan yang berkaitan dengan MPK pada bangunan, 

h.  Membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan 

terjadinya kebakaran dan sekuriti pada bangunan. 

2.  Kepala Bagian Teknik Pemeliharaan, membawahi: 

a.  Operator ruang monitor dan komunikasi, 

b.  Operator lif, 

c.  Operator listrik dan genset, 
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d.  Operator air conditioning dan ventilasi, 

e.  Operator pompa. 

3.  Kepala Bagian Keamanan, membawahi: 

a.  Tim Pemadam Api (TPA), 

b.  Tim Penyelamat Kebakaran (TPK), 

c.  Tim pengamanan. 

 Rencana Strategi Tindakan Darurat/Fire Emergency Plan (FEP) menurut 

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 11/KPTS/2000 yaitu: 

1. Menyusun program penanganan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan 

gedung secara berkesinambungan. 

2. Menyusun program peningkatan personil. 

3. Melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperolehnya unsur keamanan total 

terhadap bahaya kebakaran. 

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian 

kebakaran pada saat terjadi kebakaran. 

5. Menyusun Standar Operasi Prosedur untuk setiap tindakan pengamanan 

terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung. 

6. Menyusun dan mendokumentasikan laporan mengenai pelaksanaan MPK. 

 Prosedur Operasional Standar (POS) adalah tata laksana minimal yang harus 

diikuti dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dengan 

mengikuti ketentuan tersebut diharapkan tidak terjadi kebakaran atau kebakaran 

dapat diminimalkan. Adapun ketentuan POS adalah sebagai berikut: 

1. POS harus dimiliki oleh setiap bangunan gedung, khususnya bangunan 

gedung umum, perhotelan, perkantoran, pusat belanja dan rumah sakit; 
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2. Setiap bangunan gedung harus memiliki kelengkapan POS, antara lain 

mengenai: pemberitahuan awal, pemadam kebakaran manual, pelaksanaan 

evakuasi, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran, dan 

sebagainya; 

3. POS dapat diganti dan atau disempurnakan sesuai dengan kondisi saat ini dan 

antisipasi kondisi yang akan datang; 

4. POS harus dikoordinasikan dengan instansi pemadam kebakaran, minimal 

dengan Pos Kebakaran setempat. 

2.5.3  Identifikasi Risiko Bahaya Kebakaran 

 Tujuan identifikasi risiko bahaya kebakaran adalah mengetahui potensi dan 

lokasi bahaya kebakaran yang ada di tempat kerja. Tahap – tahap identifikasi 

bahaya antara laian: catatan rekaman data kebakaran yaitu data kejadian 

kebakaran yang pernah terjadi sebelumnya; survei potensi yaitu survei terhadap 

semua kondisi yang dapat menimbulkan kebakaran dengan menggunakan daftar 

periksa material, proses dan kondisi lingkungan. Periksa material adalah membuat 

daftar semua material secara menyeluruh dengan kondisi dan kemungkinan 

kebakaran yang ditimbulkan, kemudian mengidentifikasi semua proses dan 

peralatan yang berpotensi untuk terjadinya kebakaran dan juga membuat daftar 

semua kondisi lingkungan kerja yang mempunyai kemungkinan menimbulkan 

kebakaran. 

2.5.4  Pembinaan dan Pelatihan 

 Berdasarkan KepMen PU No 11/KPTS/2000,  tujuan DIKLAT teknis 

fungsional Penanggulangan Kebakaran (DIKLAT FPK) adalah: 
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1. Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi 

penanggulangan kebakaran maupun kepemimpinan yang berorientasi pada 

kesamaan pola pikir dan keterpaduan gerak yang dinamis dan bernalar. 

2.  Dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat kerjasama dan tanggung 

jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi instansi pemadam 

kebakaran. 

3.  Meningkatkan kemampuan teoritis, konseptual, moral dan keterampilan teknis 

pelaksanaan pekerjaan. 

Menurut Soehatman Ramli (2010:152), program pelatihan dan pembinaan 

disesuaikan dengan kebutuhan misalnya: 

1.  Tim Pemadam Kebakaran, perlu diberi pembinaan dan pelatihan mengenai 

teknik menanggulangi kebakaran, teknik penyelamatan (rescue), cara 

pertolongan pertama (P3K), penggunaan peralatan pemadam kebakaran, 

teknik penyelamatan diri dan lainnya. 

2. Para Pekerja, diberi pelatihan mengenai bahaya kebakaran dan cara 

penyelamatan diri dalam kebakaran, prosedur evakuasi dan petunjuk praktis 

P3K. Mereka juga harus dibina untuk meningkatkan kesadaran atau  fire 

awareness dalam bekerja. 

3.  Manajemen, diberi pemahaman mengenai risiko kebakaran dan peran dalam 

meningkatkan kesadaran kebakaran di lingkungan kerja. Manajemen juga 

perlu diberi pemahaman tentang dampak kebakaran terhadap bisnisnya 

sehingga diharapkan mereka akan lebih peduli dan memiliki komitmen untuk 

mendukung program pencegahan kebakaran. 
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4.  Masyarakat dan Lingkungan Sekitar,  diberi pelatihan atau sosialisasi 

mengenai bahaya kebakaran, tanggap darurat, dan petunjuk menyelamatkan 

diri. 

2.5.5  Sarana Proteksi Kebakaran 

 Bangunan gedung harus diproteksi terhadap kemungkinan terjadinya bahaya 

kebakaran melalui penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran serta 

kesiagaan akan kesiapan pengelola, penghuni dan penyewa bangunan dalam 

mengantisipasi dan mengatasi kebakaran, khususnya pada tahap awal kejadian 

kebakaran. (KepMen PU No 11/KPTS/2000) 

2.5.5.1  Sarana Proteksi Pasif 

 Berdasarkan KepMen PU No 10/KPTS/2000, sistem  proteksi  pasif  adalah  

sistem  perlindungan  terhadap  kebakaran  yang dilaksanakan  dengan  melakukan  

pengaturan  terhadap  komponen  bangunan gedung  dari  aspek  arsitektur  dan  

struktur  sedemikian  rupa  sehingga  dapat melindungi penghuni dan benda dari 

kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.  

 Menurut Soehatman Ramli (2010:117), banyak jenis sarana proteksi pasif 

yang dirancang untuk proteksi kebakaran antara lain : 

1.    Penghalang (barrier) 

Adalah struktur bangunan yang berfungsi sebagai penghalang atau 

penghambat penjalaran api dari suatu bagian bangunan ke bagian lain. 

Penghalang dapat didesain dalam bentuk tembok atau partisi dengan material 

tahan api. 

2.   Jarak Aman 
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Pengaturan jarak antar bangunan sangat membantu dalam mengurangi 

penjalaran api. Bangunan yang berdempet-dempetan akan mudah terkena 

kebakaran dari bangunan sebelahnya. Standar jarak aman sangat penting 

dalam merancang suatu fasilitas, dengan tujuan untuk mengurangi dampak 

penjalaran kebakaran dan bahaya peledakan jika suatu unit atau peralatan 

terbakar. 

3.    Pelindung Tahan Api 

Penjalaran atau kebakaran dapat dikurangi dengan memberi pelindung tahan 

api untuk peralatan atau sarana tertentu. Bahan bangunan juga menentukan 

ketahanan terhadap kebakaran.  

2.5.5.2  Sarana Proteksi Aktif 

 Menurut KEPMEN PU No.10/KPTS/2000, sarana proteksi kebakaran aktif 

adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan 

mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, 

digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan 

operasi pemadaman.  Ada pun yang temasuk ke dalam sistem proteksi aktif  

adalah APAR, alarm, sprinkler, detektor dan hidran. Tujuan dari sarana proteksi 

aktif yaitu 

1.  Melindungi penghuni dari kecelakaan atau luka, dengan memperingatkan 

kepada penghuni akan adanya suatu kebakaran, sehingga dapat melaksanakan 

evakuasi dengan aman. 

2.  Melindungi penghuni dari kecelakaan atau luka pada waktu melakukan 

 evakuasi pada saat kejadian kebakaran. 
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2.5.5.2.1  APAR 

 APAR adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk 

memadamkan api pada mula terjadi kebakaran. APAR bersifat praktis dan mudah 

cara penggunaannya, tapi hanya efektif untuk memadamkan kebakaran kecil atau 

awal kebakaran sesuai dengan klasifikasi kebakarannya. (Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER 04/MEN/1980) 

 

 

 

 

 

       

Gambar 2.2 APAR 

Sumber : (gunnebo, 2014) 

 APAR dapat dibedakan menurut jenis konstruksi dan sistem penggeraknya 

dan menurut media pemadamnya (Soehatman Ramli, 2010:102) 

Jenis APAR menurut media pemadamnya, yaitu: 

1. Air 

2. Busa 

3. Tepung kering 

4. CO2 

5. Halogen 

 Pemasangan APAR menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 

26/PRT/M/2008 tentang tata cara pemasangan APAR untuk pencegahan bahaya 

kebakaran pada banguna rumah dan gedung yaitu: 
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1.  Klasifikasi APAR harus terdiri dari huruf yang menunjukkan kelas api di 

mana alat pemadam api terbukti efektif, didahului dengan angka (hanya kelas 

A dan kelas B) yang menunjukkan efektifitas pemadaman relatif. APAR yang 

diklasifikasi untuk penggunaan bahaya kebakaran kelas C, kelas D, atau kelas 

K tidak disyaratkan mempunyai angka yang mendahului huruf klasifikasi. 

2.  APAR harus selalu dipelihara dalam kondisi penuh dan siap dioperasikan dan 

harus dijaga setiap saat di tempat yang telah ditentukan jika alat tersebut 

sedang tidak digunakan.  

3.  APAR harus diletakkan menyolok mata yang mana alat tersebut mudah 

dijangkau dan siap dipakai dan selalu tersedia saat terjadi kebakaran. Lebih 

baik alat tersebut diletakkan sepanjang jalur lintasan normal, termasuk eksit 

dari suatu daerah 

4.  Lemari tempat APAR harus tidak dikunci, kecuali bila APAR tersebut 

menjadi sasaran perbuatan jahat dan lemari termasuk sebagai sarana akses 

darurat.  

5.  APAR harus tampak jelas dan tidak terhalangi.  Dalam ruangan yang besar,  

dan dalam lokasi tertentu terdapat penghalang visual yang tidak dapat 

dihindari maka harus disediakan sarana untuk menunjukkan lokasi APAR 

tersebut. 

6.  APAR selain jenis APAR beroda harus dipasang kokoh pada penggantung, 

atau pengikat buatan manufaktur APAR, atau pengikat yang terdaftar yang 

disetujui untuk tujuan tersebut, atau ditempatkan dalam lemari atau dinding 

yang konstruksinya masuk ke dalam.  
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7.  APAR yang dipasang pada kondisi pemasangan yang rentan tercabut harus 

dilengkapi dengan sabuk pengikat yang dirancang secara khusus.  

8.  APAR yang dipasang pada kondisi rentan terhadap kerusakan fisik (contoh, 

dari benturan, getaran, lingkungan) harus diproteksi dengan benar. 

9.  APAR dengan berat kotor tidak melebihi 18 kg harus dipasang sehingga 

ujung atas APAR tingginya tidak lebih dari 1,5 m di atas lantai. APAR 

dengan berat lebih dari 18 kg (kecuali jenis yang dilengkapi roda) harus 

dipasang tidak lebih dari 1 m di atas lantai. Dalam hal apapun pada perletakan 

APAR harus ada jarak antara APAR dengan lantai tidak kurang dari 10 cm. 

10. Instruksi pengoperasian harus ditempatkan pada bagian depan dari APAR dan 

harus terlihat jelas. Label sistem identifikasi bahan berbahaya, label 

pemeliharaan enam tahun, label uji hidrostatik, atau label lain harus tidak 

boleh ditempatkan pada bagian depan dari APAR atau ditempelkan pada 

bagian depan APAR. Pelarangan ini tidak berlaku untuk label asli 

manufaktur, label yang secara spesifik terkait pengoperasian APAR atau 

klasifikasi api, atau label inventory control spesifik untuk APAR itu. 

11. APAR harus tidak terekspos ke temperatur di luar rentang temperatur yang 

tercantum pada label APAR.  

12. Alat pemadam api yang dipasang dalam lemari atau dinding yang masuk ke 

dalam, harus ditempatkan sedemikian sehingga label instruksi pengoperasian 

APAR menghadap ke arah luar. Lokasi APAR tersebut harus bertanda jelas. 

13. Apabila APAR dipasang dalam lemari tertutup yang terekspos ke temperatur 

tinggi, lemari tersebut harus dilengkapi dengan bukaan dan lubang buangan 

yang berkawat kasa 
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14. APAR harus tidak terekspos ke temperatur di luar rentang temperatur yang 

tercantum pada label APAR.  

15. APAR yang berisi hanya air biasa, hanya dapat diproteksi terhadap 

temperatur paling rendah + 40C dengan menambahkan bahan antibeku yang 

dicantumkan pada plat nama APAR. Larutan Kalsium Khlorida tidak boleh 

digunakan pada APAR jenis baja tahan karat.  

2.5.5.2.2  Alarm 

 Sistem alarm kebakaran yang bekerja secara manual atau otomatis 

diintegrasikan dengan sistem deteksi kebakaran. Setelah api dideteksi, maka 

adanya kebakran harus segera diinformasikan untuk diketahui oleh smua pihak 

dengan menggunakan sistem alarm. Sistem alarm digunakan untuk pemberitaan 

kepada pekerja untuk penghuni dimana suatu bahaya kebakaran bermula. 

 Sistem alarm dilengkapi dengan tanda atau alarm yang bisa dilihat atau 

didengar. Penempatan alarm kebakaran biasanya pada koridor atau gang-gang dan 

jalan dalam bangunan atau suatu instalasi. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Alarm 

 

      Sumber : (gunnebo, 2014) 
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 Ada alarm sistem yang bekerja dengan manual yang bisa ditekan melalui 

tombol yang berada dalam lemari atau kotak alarm (break glass). Jika kaca 

dipecah, maka tombol akan aktif dan segera mengeluarkan sinyal alarm dan 

mengaktifkan sistem kebakaran lainnya. 

 Ada juga sistem alarm yang diaktifkan oleh sistem detektor. Ketika detektor 

mendeteksi adanya api, maka detektor akan segera mengaktifkan alarm atau 

langsung sistem pemadam yang ada. 

 Alarm kebakaran ada berbagai macam antara lain: 

1. Bel 

Bel merupakan alarm yang akan berdering jika terjadi kebakaran. Dapat 

digerakkan secara manual atau dikoneksi dengan sistem deteksi kebakaran. 

Suara bel agak terbatas, sehingga sesuai ditempatkan dalam ruangan terbatas 

seperti kantor. 

2. Sirene 

Fungsinya sama dengan bel, tapi jenis suara yang dikeluarkan berupa sirine. 

Ada yang digerakkan secara manual atau otomatis. Sirine mengeluarkan suara 

yng lebih keras sehingga sesuai digunakan di tempat kerja yang luas seperti 

pabrik. 

3. Horn 

 Horn juga berupa suara yang cukup keras namun lebih rendah dibanding sirine. 

4. Pengeras suara (public address) 

Dalam suatu bangunan yang luas dimana penghuni tidak dapat mengetahui 

keadaan darurat secara cepat, perlu dipasang jaringan pengeras suara yang 

dilengkapi dengan penguatnya (Pre-amplifier) sebagai pengganti sistem bel 
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dan horn. Sistem ini memungkinkan digunakannya komunikasi searah kepada 

penghuni agar mereka mengetahui cara dan sarana untuk evakuasi. (Soehatman 

Ramli, 2010:86) 

2.5.5.2.3  Sprinkler 

 Dalam SNI 03-3989-2000, instalasi sprinkler adalah suatu sistem instalasi 

pemadam kebakaran yang dipasang secara tetap/permanen di dalam bangunan 

yang dapat memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menyemprotkan air 

di tempat mula terjadi kebakaran.   

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Sprinkler 

  Sumber : (gunnebo, 2014) 

 Menurut Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 10/KPTS/2000 

sistem sprinkler harus dirancang untuk memadamkan kebakaran atau sekurang-

kurangnya mampu mempertahankan kebakaran untuk tetap, tidak berkembang, 

untuk sekurang-kurangnya 30 menit sejak kepala sprinkler pecah. Rancangan 

harus memperhatikan klasifikasi bahaya, interaksi dengan sistem pengendalian 

asap dan sebagainya. Syarat-syarat atau ketentuan teknis penempatan dan 

pemasangan sprinkler adalah sebagai berikut: 
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 Terdapat instalasi sprinkler otomatis yang dipasang sesuai dengan klasifikasi 

bahaya kebakaran bangunan, sekurang-kurangnya satu atau lebih kepala sprinkler 

harus terbuka jika terjadi kebakaran, kepala sprinkler mempunyai kepekaan 

terhadap suhu yang ditentukan (30ᴼC di atad suhu rata-rata ruangan) berdasarkan 

perbedaan warna segel atau cairan tabung, sprinkler minimal dapat 

menyemburkan air selama 30 menit, jarak antara sprinkler tidak lebih dari 4,6 m 

dan kurang dari 1,8 m, terdapat jaringan dan persediaan air bersih yang bebas 

lumpur dan pasir. 

2.5.5.2.4  Detektor 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.5 Detektor Asap 

       Sumber : (gunnebo, 2014) 

 Sistem pertama yang menjadi ujung tombak proteksi kebakaran adalah sistem 

deteksi. Sesuai dengan namanya, fungsi alat ini adalah mendeteksi terjadinya api 

sedini mungkin. Prinsip deteksi api, didasarkan atas elemen-elemen yang ada 

dalam suatu api yaitu asap, nyala dan panas. (Soehatman Ramli, 2010:81) 

 Menurut NFPA 72, alat untuk mendeteksi api ini disebut detektor api (fire 

detektor) yang dapat digolongkan beberapa jenis yaitu: 
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 Detektor asap, detektor ini berfngsi untuk mendeteksi partikel-partikel asap, 

baik yang nampak, maupun yang tidak nampak. Ada beberapa jenis detektor asap 

sesuai dengan cara kerja, antara lain: 

1. Ionisation System, yaitu detektor akan bekerja apabila partikel asap memasuki 

suatu bagian detektor yang di dalamnya sedang terjadi proses ionisasi udara. 

Prinsipnya adalah berkurangnya arus ionisasi oleh asap pada konsentrasi 

tertentu. Detektor ini lebih responsif terhadap partikel asap yang tidak nyata 

(kurang dari 1 mikron) yang dihasilkan oleh api dengan nyala terang dan 

berasap tipis. 

2. Fotoelectric system, yaitu detektor akan bekerja apabila partikel asap 

memasuki bagian detektor yang di dalamnya sedang terjadi proses penyinaran 

pada suatu sensor. Prinsipnya adalah berkurangnya cahaya oleh asap pada 

konsentrasi tertentu. Detektor ini lebih sensitif untuk jenis asap yang nyata 

(lebih dari 1 mikron) yang dihasilkan oleh api membara dengan jumlah asap 

yang banyak. 

   Detektor panas (heat detector), alat ini bekerja berdasarkan pengaruh panas, 

yaitu ddengan penddeteksian suhu tinggi atau kenaikan suhu abnormal. 

Berdasarkan temperatur yang diukur detektor panas terbagi atas 3 jenis yaitu: 

1.   Fixed temperatur detector, detektor bekerja apabila temperatur naik mencapai  

suatu batas tertentu. 

2.   Rate of rise detector, detektor bekerja bila kenaikan suhu dengan cepat dalam 

waktu yang singkat. 



31 
 

 
 

3. Combination of fixed temperatur detector and rae of rise detector, detektor 

bekerja berdasarkan kecepatana naiknya temperatur dan batas temperatur 

maksimum yang ditetapkan. 

  Detektor nyala api (flame detector), adalah detektor yang bekerja berdasarkan 

radiasi api, yakni setelah menerima sinyal-sinyal berupa sinar inframerah atau 

ulttraaviolet yang berasal dari api atau percikan api. 

  Detektor gas (fire-gas detector), detektor bekerja berdasarkan gas yang 

timbul dari kebakaran atau gas lain yang mudah terbakar. 

  Kriteria detektor agar dapat berfungsi secara total dalam mencegah terjadinya 

kebakaran yaitu: 

1. Detektor panas pada suatu sistem tidak boleh dipasang lebih dari 40 buah. 

2.  Pada atap datae detektor tidak boleh dipassang pada jarak kurang dari 10 cm 

dari dinding. 

3.  Jarak antar detektor maksimal 9,1 m atau sesuai rekomendasi dari pabrik 

pembuatnya. 

4.  Sensor dalam keadaan bersih tidak cacat. 

5.  Detektor tidak boleh dipasang dalam jarak kurang dari 1,5 m dari AC. 

6.  Setiap kelompok sistim tidak boleh dipasang lebih dari 20 buah detektor asap. 
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5.5.2.5   Hidran 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Gambar 2.6 Hydrant 

            Sumber : (gunnebo, 2014) 

  Salah satu alat penyalur air yang terpasang di beberapa lokasi adalah hidran 

kebakaran. Alat ini berfungsi untuk menyalurkan air ke lokasi kebakaran misal 

sebagai koneksi slang pemadam kebakaran atau mobil pemadam kebakaran. 

Hidran pemadam kebakaran memiliki katup yang bisa dibuka atau ditutup dengan 

mudah. (Soehatman Ramli, 2010:94) 

 Berdasarkan PERMEN PU No.26/PRT/M/2008, hidran halaman adalah alat 

yang dilengkapi dengan slang dan mulut pancaar (nozzle) untuk mengalirkan air 

bertekanan, yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran dan diletakkan 

di halaman bangunan gerdung. Hidran halaman berfungsi untuk menyalurkan air 

bagi unit-unit mobil pompa kebakaran yang biasanya dipasang di pinggir jalan 

uyang rawan terhadap kebakaran. Penempatan hidran ada dua macam yaitu: 

1. Hidran di atas tanah 
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 Hidran ini terletak di tempat-tempat umum. Hidran ini mudah ditemukan 

karena warnanya yang mencolok dan penggunaannya juga cukup mudah serta 

terdiri atas tiga kopling pengeluaran. 

2. Hidran di bawah tanah 

 Hidran bawah tanah ini merupakan sistim yang digunakan untuk mendapatkan 

sumber air bagi keperluan pemadaman. 

  Hidran gedung dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu tipe bejana kering dan 

bejana basah. Pada bejana kering, di dalamnya tidak berisi air, walaupun telah 

dihubungkan dengan sumber air. Hidran bejana basah di dalamnya berisi air 

sehingga jika dibuka air langsung menyemprot. Hidran memiliki koneksi atau 

penghubung yang disebut kopling yang dapat disambung dengan slang pemadam 

kebakaran atau peralatan lainnya (Soehatman Ramli, 2010:94) 

  Syarat-syarat atau ketentuan teknis penempatan dan pemasangan hidran yaitu: 

1. Tersedia hidran di dalam dan di luar gedung yang selalu dalam kondisi baik 

serta siap pakai. 

2. Kotak hidran terletak tidak kurang dari 0,9 m (3ft) atau lebih dari 1,5 m (5 ft) 

di ata permukaan lantai. 

3. Hidran harus mempunyai slang, sambungan slang, nozzle (pemancar air), 

keran pembuka serta kopling ayng sesuai dengan sambungan dinas pemadam 

kebakaran. 

4. Diletakkan pada dinding beton yang datar. 

5. Kapasitas persediaan air minimal 30.000 liter. 

6. Kapasitas pompa minimal mengalirkan air 1892 liter/menit (500 gpm). 
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7. Slang hidran berdiameter maksimal 1,5 inch dengan panjang minimal 15 m 

dam maksimal 30 m. 

8. Slang dalam kondisi baik. 

9. Katup pembuka tidak bocor. 

10. Kotak hidran mudah dibuka, dilihat, dijangkau, dan tidak terhalang oleh 

benda apapun. 

11. Terdapat petunjuk penggunaan yang dipasang pada tempat yang mudah 

dilihat. 

12. Semua peralatan hidran dicat merah dan kotak hidran berwarna merah 

bertuliskan “HIDRAN” yang dicat warna putih. 

13. Peamasangan hidran maksimal 50 feet (15 m) dari unit yang terlindungi. 

14. Hidran halaman mampu mengalirkan air minimal 950 liter/menit (250 

US/gpm). 

15. Hidran gedung mampu mengalirkan air minimal 380 liter/menit. 

16. Hidran halaman mempunyai sambungan kembar yang sesuai dengan 

sambungan mobil pemadam kebakaran. 

2.5.6  Inspeksi Kebakaran 

Tujuan inspeksi adalah untuk mendeteksi secara dini kesiapan, kelengkapan, 

pematuhan dan kondisi sarana, cara kerja, lingkungan dan prosedur yang 

berkaitan dengan kebakaran. Semua saran fisik kebakaran, seperti alat pemadam 

api, harus diperiksa dan diinspeksi secara berkala misalnya setiap 6 bulan. Kondisi 

tempat kerja, seperti tangga darurat, petunjuk jalan penyelamat, pompa pemadam 

dan fasilitas lainnya juga perlu diinspeksi dan dicek secara berkala agar siap saat 

diperlukan. (Soehatman Ramli, 2010:154) 
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2.5.7  Pengendalian Bahaya/Pencegahan 

Pencegahan kebakaran bertujuan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak 

mengenai bahaya kebakaran, melakukan langkah-langkah preventif untuk 

menghindarkan atau menekan risiko kebakaran. Untuk itu perusahaan harus 

melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran yang sistematis antara lain: 

1. Pengendalian sumber api, misal melalui sistem ijin kerja, dimana semua 

pekerjaan yang menggunakan sumber api atau dapat menimbulkan api harus 

memperoleh ijin kerja panas (hot work permit).  

2.  Pengendalian sumber bahan bakar, misal pengamanan tempat penyimpanan 

bahan bakar, gudang penimbunan bahan kimia, proses penggunaan dan 

pengangkutan. (Soehatman Ramli, 2010:155) 

2.6 Kerugian Kebakaran 

 Menurut Soehatman Ramli (2010), Kebakaran menimbulkan kerugian baik 

terhadap manusia, aset maupun produktivitas antara lain sebagai berikut : 

1. Kerugian jiwa 

Kerugian dapat menimbulkan korban jiwa baik yang terbakar langsung 

maupun sebagai dampak dari suatu kebakaran. 

2. Kerugian materi 

Dampak kebakaran juga menimbulkan kerugian materi yang sangat besar. Di 

DKI Jakarta kerugian materi akibat kebakaran sepanjang tahun mencapai  100 

milyar, sedangkan di USA mencapai rata-rata US$ 8 milyar setiap tahun. 

3. Menurunnya produktivitas 

Kebakaran juga mempengaruhi produktivitas nasional maupun keluarga. Proses 

produksi akan terganggu bahkan dapat terhenti secara total. 
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Gambar 2.7  Kerangka Teori (Sumber: Paimin Napitupulu dkk, 2015; Anizar, 2009; Soehatman 

Ramli, 2010;  KepMen PU No 10/KPTS/2000; Permen PU No: 26/PRT/M/2008; KepMen PU No 

11/KPTS/2000; Permenaker No: PER 04/MEN/1980 ) 
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2. Alarm 

3. Detektor 

4. Hidran 

5. Sprinkler   

1. Permenaker 

No.Per 04/Men/1980 

2. Permenaker No. 

Per.02/Men/1983 

3. Kepmen PU 

No.10/KPTS/2000  

4. SNI 03-3989- 2000  

Dokumen 

analisis  

sistem 

pencegahan 

kebakaran 

Pencegahan Peraturan 

Input Proses Output 

Perbaikan 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Alur Pikir  

 Alur pikir dalam penelitian ini adalah penilaian sarana proteksi aktif  

Kepmen PU No.10/KPTS/2000, Permenaker No.Per 04/Men/1980, Permenaker 

No. Per.02/Men/1983 dan SNI 03-3989- 2000  di Hotel Graha Agung yang akan 

diperoleh deskripsi kondisi sarana proteksi aktif yang dimiliki gedung (Gambar 

3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Alur Pikir Penelitian 

 

3.2      Fokus Penelitian 

       Fokus penelitian ini adalah pengkajian kesesuaian penerapan sarana proteksi 

aktif pencegahan kebakaran yaitu APAR, hidran, detektor, alarm di Hotel Graha 

Agung Semarang terhadap Kepmen PU No.10/KPTS/2000, Permenaker No.Per 

04/Men/1980, Permenaker No. Per.02/Men/1983 dan SNI 03-3989- 2000. 
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3.3      Jenis dan Rancangan Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif komparatif dengan pendekatan observasional. Rancangan penelitian 

adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan untuk pedoman 

wawancara dan lembar checklist untuk panduan pengambilan data. Hasil 

observasi kemudian dibandingkan dengan standar acuan yang digunakan yaitu 

Kepmen PU No.10/KPTS/2000, Permenaker No.Per 04/Men/1980, Permenaker 

No. Per.02/Men/1983, SNI 03-3989-2000. 

3.4        Sumber Informasi 

3.4.1     Data primer 

       Data primer adalah berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus 

dicari melalui narasumber atau dalam istilah teksnisnya responden, yaitu orang 

yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana 

mendapatkan informasi ataupun data (Arif Sumantri, 2011:226).  Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan 

penggunaan panduan wawancara kepada bagian Manager Hotel, Kepala Unit 

Properti dan dua orang Staf Hotel Graha Agung Semarang yang dibuat 

berdasarkan Kepmen PU No.10/KPTS/2000, Permenaker No.Per 04/Men/1980, 

Permenaker No. Per.02/Men/1983, SNI 03-3989-2000. 

3.4.2    Data sekunder 

       Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari 

dan mengumpulkan (Arif Sumantri, 2011:224). Data sekunder dalam penelitian 

ini diperoleh dari Hotel Graha Agung Semarang antara lain: profil perusahaan,  

struktur organisasi perusahaan, denah hotel, fasilitas hotel, sarana proteksi aktif. 
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3.5      Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 

       Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2010:148). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar check list observasi, pedoman 

wawancara, buku catatatan dan kamera. Teknik pengambilan data yaitu dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3.6  Prosedur Penelitian  

       Pelaksanaan pengambilan data dalam penelitian ini dapat diuraikan melalui 

beberapa tahap antara lain: 

3.6.1 Tahap Pra Penelitian 

1.   Mengurus perijinan ke pihak Hotel Graha Agung Semarang.  

2.   Melaksanakan studi pendahuluan di Hotel Graha Agung Semarang. 

3. Menyusun instrumen penelitian yaitu lembar check list observasi, pedoman 

wawancara, serta mengecek ulang kamera yang akan digunakan dalam 

pengambilan data. 

3.6.2  Tahap Penelitian  

1. Melakukan koordinasi dengan pihak hotel mengenai data apa saja yang 

diperlukan. 

2. Pelaksanaan observasi dan pengisian lembar check list observasi sistem 

proteksi aktif kebakaran. 

3. Pengumpulan dokumentasi yang diperlukan dalam pengambilan data 

4. Pelaksanaan wawancara dengan mewawancarai Informan yaitu Manager 

Hotel, Kepala Unit Properti dan dua orang Staf. 

3.6.3  Tahap Pelaporan 
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 Tahap penyusunan laporan dari data yang telah didapat melalui cara sebagai 

berikut: 

1.  Pengumpulan data hasil penelitian. 

2. Melakukan pengolahan dan analisis data terhadap penerapan sarana proteksi 

aktif pencegahan kebakaran di Hotel Graha Agung Semarang. 

3.7  Pemeriksaan Keabsahan Data 

       Yang dimaksud dengan keabsahan data menurut Lexy J. Moleong  

(2009:320)  adalah bahwa setiap keadaan harus mendemonstrasikan nilai yang 

benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, memperbolehkan 

keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan 

kenetralan dari temuan dan keputusan. 

       Pemeriksaan keabsahan data ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfsstksn sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(J. Moleong, 2011:330). Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu 

membandingkan data hasil wawancara, data hasil pengamatan di lapangan dan 

dokumentasi dari hotel. 

3.8 Teknik Analisis Data  

       Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, organisasi data, dijadikan satuan yang dapat dikelola, 

disintesiskannya, dicari, penemuan pola, penemuan apa yang penting, apa yang 

dipelajari, dan pemutusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 

(Sugiyono, 2007:245). Dalam teknik ini menggunakan pendekatan induktif. 

Proses berpikir induktif dimulai dari keputusan-keputusan khusus (data yg 

terkumpul) kemudian diambil kesimpulan secara umum. 
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1.  Pengumpulan data 

 Data yang dikumpulkan berupa data hasil wawancara, data hasil observasi 

dan dokumentasi. Apabila setelah diperiksa data belum lengkap maka dapat 

dilakukan pengumpulan data kembali. 

2. Menelaah data 

 Menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber. Langkah 

ini dilakukan setelah data terkumpul semua. 

3.  Reduksi Data 

       Reduksi data yaitu proses proses pemilihan, penyederhanaan dari catatan-

catatan lapangan. Dengan proses mengurangi data yang tidak perlu, memfokuskan 

data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

4. Penyajian Data 

       Penyajian data dalam penelitian ini dikemukakan dalam bentuk narasi 

(kalimat), tabel, dan gambar. 

5. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dibuat berdasarkan pada 

pemahaman terhadap data-data yang telah disajikan dengan menggunakan kalimat 

yang mudah dipahami oleh pembaca. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
 

 

 

4.1  Gambaran Umum Hotel Graha Agung Semarang 

 Hotel Graha Agung Semarang sebagai bagian dari MAJT merupakan 

penginapan yang bernuansa islami. Hotel Graha Agung dilihat dari fungsinya 

merupakan hotel transit karena kebanyakan tamu yang menginap merupakan 

rombongan jamaah yang berkunjung atau mengadakan kegiatan di MAJT. Hotel 

Graha Agung Semarang didirikan pada tahun 2002, letaknya berada di Jl. Gajah 

Raya Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Luas hotel 

adalah 630 m².   

 Sejarah berdirinya Hotel Graha Agung Semarang tidak dapat lepas dari 

sejarah berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah. Hal ini karena Hotel Graha Agung 

Semarang merupakan bagian dari Masjid Agung Jawa Tengah yang dibangun 

untuk mendukung dan memfasilitasi para pengunjung masjid untuk menyediakan 

tempat penginapan. Hotel Graha Agung Semarang sebagai jasa penginapan, hotel 

ini menawarkan dengan berbagai kelas yaitu:  

1. Deluxe room 

Dengan fasilitas 3 single bed, AC, televisi, kulkas, laundry, dan kamar mandi. 

2. Family room 

Dengan fasilitas 10 single bed,  AC, televisi, kulkas, laundry, dan kamar mandi. 

3. Executive room 

Dengan fasilitas 3 single bed,  AC, televisi, kulkas, laundry, dan kamar mandi. 

4. Suite room 
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Dengan fasilitas 1 king bed,  AC, televisi, kulkas, laundry, dan kamar mandi. 

Selain menyediakan ruang penginapan Hotel Graha Agung Semarang juga 

menyediakan restaurant 24 jam. 

 

Gambar 4.1 Hotel Graha Agung Semarang 

4.1.1 Visi Misi Hotel  

Visi dan Misi dari Hotel Graha Agung Semarang adalah : 

4.1.1.1 Visi Hotel 

Visi misi Hotel Graha Agung sama dengan visi misi Masjid Agung Jawa 

Tengah karena Hotel Graha Agung Semarang merupakan bagian dari Masjid 

Agung Jawa Tengah. Visi Hotel Graha Agung adalah “Terwujudnya Masjid 

Agung Jawa Tengah Yang Mandiri Dan Berdaya Guna Mampu Melaksanakan 

Fungsinya Secara Optima.” 
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4.1.1.2 Misi Hotel 

1.  Mendakwakan islam dengan damai simpatik 

2.  Meningkatkan kualitas umat di bidang keimanan, ekonomi, dan pendidikan. 

3.  Membina persatuan dan kesatuan.  

4.1.2 Struktur Organisasi Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Hotel Graha Agung Semarang 

Sumber : (ADRT) Hotel Graha Agung Semarang 
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4.2  Karakteristik Informan 

       Informan dalam pengambilan data ini adalah Manager Hotel, Kepala Unit 

Properti dan dua orang Staf. Manager Hotel dipilih sebagai informan 1 karena 

merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam mengatur atau mengelola di 

Hotel Graha Agung. Kepala unit properti dipilih sebagai informan 2 karena 

bertanggung jawab dalam pengelolaan sarana pencegahan kebakaran yang ada di 

Hotel Graha Agung serta 2 orang staf.  

4.3  Sistem Proteksi Aktif Kebakaran 

 Sistem proteksi aktif kebakaran yang dianalisis yaitu Alat Pemadam Api 

Ringan (APAR), hidran, alarm, detektor dan sprinkler.  

4.3.1  APAR 

 Observasi dilakukan di semua bagian bangunan Hotel Graha Agung yaitu  

memiliki 4 APAR. Pada tiap lantai bangunan yang terdiri 3 lantai terdapat 1 

APAR dan 1 APAR berada di dapur. Semua APAR berjenis Dry Chemical 

Powder (Multipurpose).   

Tabel 4.1 Checklist APAR 

No. 

Elemen yang dianalisis 

(Permenaker No.Per 

04/Men/1980) 

Kondisi  
Persentase 

Kesesuaian 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

APAR ditempatkan pada 

posisi yang mudah dilihat, 

mudah dicapai, mudah 

diambil 

APAR berjumlah 4, berwarna 

merah menggantung pada 

dinding sehingga mudah 

dilihat, dicapai dan diambil 

 

100% 
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2. 
APAR diperiksa dua kali 

dalam setahun 

Semua APAR hanya 

diperiksa satu kali dalam 

setahun, dibuktikan dengan 

terdapat label pemeriksaan 

pada APAR. Tetapi pada 

tahun 2015 tidak diadakan 

pemeriksaan.  

0% 

3. 

Petunjuk cara pemakaian 

APAR harus dapat dibaca 

dengan jelas 

Semua APAR terdapat 

petunjuk penggunaan yang 

ditempel pada tabung APAR 

dan  dapat dibaca dengan 

jelas. 

100% 

 

4. 

Pemasangan dan 

penempatan APAR harus 

sesuai dengan jenis dan 

penggolongan kebakaran 

Semua APAR sesuai dengan 

penempatan berdasarkan jenis 

APAR yaitu Dry Chemical 

Powder (Multipurpose).  
100% 

 

5. 

Penempatan APAR satu 

dengan APAR lainnya tidak 

melebihi 15 meter, kecuali 

ditetapkan oleh ahli 

pengawas K3 

APAR berjumlah 4, 

ditempatkan pada tiap lantai 

terdapat 1 APAR  

0% 

6. 

 

 

 

Setiap APAR harus 

dipasang menggantung pada 

dinding dengan penguatan 

sengkang atau ditempatkan 

dalam lemari atau peti (box) 

yang tidak dikunci 

Semua APAR diletakkan 

menggantung di dinding 

dengan penguat besi 

100% 
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7. 

Warna dasar tanda 

pemasangan APAR yaitu 

merah 

Tidak terdapat tanda 

pemasangan APAR 

0% 

 

8. 

Pada APAR terdapat 

klasifikasi kebakaran yang 

sesuai dengan jenis 

kebakaran 

Semua APAR tercantum 

klasifikasi kebakaran A, B, C 

dengan jenis Dry Chemical 

Powder (Multipurphos) 

100% 

 

9. 

Sebelum dipakai segel 

pengaman harus dalam 

keadaan baik dan penutup 

tabung terpasang kuat 

Semua APAR memiliki segel  

dan penutup yang tidak rusak 

50% 

 

10. 

Lubang penyemprot tidak 

tersumbat dan slang tahan 

tekanan tinggi serta tidak 

bocor 

Lubang pada slang tidak 

tersumbat dan slang tidak 

rusak 

30% 

 

11. 
APAR dalam kondisi baik 

dan diperiksa secara berkala 
Semua APAR kadaluarsa 

0% 

 

12. 

Isi tabung gas sesuai dengan 

tekanan yang dipergunakan 

dan dijaga tetap penuh 

Semua APAR memiliki 

tekanan penuh (hijau) 

50% 

 

  Total 43,3 % 

 

Berdasarkan tabel 4.1, checklist APAR menunjukkan sebesar 43,3 % 

sesuai dengan Permenaker No.04/Men/1980. 
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4.3.2 Hidran 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, Hotel Graha Agung memiliki 

3 hidran gedung dan 1 hidran halaman. Pada tiap lantai bangunan terdapat 1 

hidran gedung yang diletakkan di dekat APAR. 

Tabel 4.2 Checklist Hidran 

No. 

Elemen yang dianalisis 

(Keputusan Menteri 

Negara Pekerjaan Umum 

No: 10/KPTS/2000) 

Kondisi  

 

Persentase 

Kesesuaian 

(1) (2) (3) (4) 

1. Kotak hidran gedung harus 

mudah dibuka, dilihat, tidak 

terhalang oleh benda lain 

Jumlah kotak hidran ada 

4. 1 buah kotak hidran di 

lantai 1, pintunya 

terhalang kotak sedekah.  

Kotak hidran di lantai 2  

tidak terhalang, mudah 

dibuka dan dilihat. Kotak 

hidran di lantai 3  tidak 

terhalang, mudah dibuka 

dan dilihat. Kotak hidran 

di halaman  tidak 

terhalang, mudah dibuka 

dan dilihat  

60 % 

2. Semua peralatan hidran 

dicat 

merah & kotak hidran 

berwarna 

merah bertuliskan 

“HIDRAN” 

yang dicat putih 

Semua kotak hidran 

bercat merah dengan 

tulisan “HYDRANT” 

berwarna putih 

100 % 

3. Terdapat petunjuk 

penggunaan 

yang dipasang ditempat 

yang 

mudah dilihat. 

Tidak terdapat petunjuk 

penggunaan pada hidran 

di lantai 1, 2, 3 dan 

hidran halaman 

0 % 
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4. Terdapat kelengkapan 

hidran : slang, nozzle, 

kopling, kran pembuka  

Kotak hidran 1, berisi 

peralatan lengkap. Kotak 

hidran 2, berisi peralatan 

lengkap. Pada kotak 

hidran 3, tidak terdapat 

nozzle. Pada hidran 

halaman tidak terdapat 

kelengkapan hidran, 

kotak hidran kosong. 

30 % 

5. Hidran dalam keadaan siap 

digunakan 
Hidran tidak pernah 

dilakukan pemeriksaan.  
0 % 

6. Panjang slang hidran dalam 

gedung minimal 30 meter  
Panjang slang hidran 20 

m 
0 % 

7. Dilakukan pemeriksaan 

hidran setiap 1 tahun sekali 
Hidran tidak pernah 

dilakukan pemeriksaaan 
0 % 

  Total 27, 1 % 

 

Berdasarkan tabel 4.2, checklist hidran menunjukkan sebesar 27,1 % 

sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No: 10/KPTS/2000. 

4.3.3 Alarm 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, Hotel Graha Agung memiliki 

3 alarm. Pada tiap lantai bangunan terdapat 1 alarm. 

Tabel 4.3 Checklist Alarm 

No. 

Elemen yang dianalisis 

(Permenaker No. 

Per.02/Men/1983)  

Kondisi 
Persentase 

Kesesuaian 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

Terdapat sistem alarm 

kebakaran 

Terdapat 3 alarm. Masing-

masing lantai terdapat 1 

alarm yang terletak pada 

kotak hidran.  

30 % 

2. Alarm dapat dilihat dengan 

jelas 
Alarm dapat dilihat dengan 

jelas yaitu alarm berwarna 

merah dan menempel pada 

kotak hidran 

100 % 
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3. Alarm dalam kondisi baik 

dan siap digunakan Alarm tidak pernah diperiksa 0 % 

4. Alarm diletakkan pada 

lintasan jalur keluar dengan 

tinggi tidak lebih dari 1,4 m 

dari lantai  

Semua alarm memiliki  tinggi 

1,4 m dari lantai 
100 % 

5. Jarak alarm tidak lebih dari 

30 m dari semua bagian 

bangunan 

Alarm pada tiap lantai 

jaraknya  10,5 m dari semua 

bagian bangunan 

0 % 

6. Setiap sistem alarm 

kebakaran harus 

mempunyai gambar 

instalasi secara lengkap 

yang mencantumkan letak 

detektor dan kelompok 

alarm 

Tidak terdapat gambar 

instalasi sistem alarm 
0 % 

7. Setiap lantai harus ada 

kelompok alarm kebakaran 

tersendiri. 
Pada setiap lantai terdapat 1 

alarm 
0 % 

  Total 30,2 % 

Berdasarkan tabel 4.3, checklist alarm menunjukkan sebesar 30,2 % sesuai dengan 

Permenaker No. Per.02/Men/1983. 

4.3.4 Detektor 

       Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, Hotel Graha Agung memiliki 

detektor sebanyak 38 detektor asap. Tiap ruang terdapat 1 detektor asap. 

Hasil wawancara disesuaikan dengan checklist observasi yaitu detektor 

asap tidak pernah dilakukan pemeriksaan sehingga belum tahu detektor bisa 

digunakan atau tidak. 
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Tabel 4.4 Checklist Detektor 

No. 

Elemen yang dianalisis 

(Permenaker No. 

Per.02/Men/1983)  
Kondisi 

Persentase 

Kesesuaian 

(1) (2) (3) (4) 

1. Terdapat sistem pendeteksi 

dini terhadap bahaya 

kebakaran 

Detektor harus dipasang pada 

bagian bangunan kecuali 

apabila bagian bangunan 

tersebut telah dilindungi 

dengan sistem pemadam 

kebakaran automatik. 

Terdapat detektor asap 

pada tiap ruang kamar dan 

koridor. Detektor asap 

tidak diketahui berfungsi 

atau tidak. 

Ruang gudang, ruang 

kantor tidak terdapat 

detektor asap. 

0 % 

2. 

Jarak antar detektor asap atau 

alat penangkap asap tidak 

boleh melebihi dari 12  

m dalam ruangan biasa 

ruang kamar dengan luas 

36 m
2  

terdapat 1 buah 

detektor. 

Ruang kamar dengan luas 

72 m
2  

hanya terdapat 1 

buah detektor asap. 

Ruang gudang, ruang 

kantor tidak terdapat 

detektor asap. 

30 % 

3. Elemen sensor pada detektor 

dalam keadaan bersih dan 

tidak dicat 

 

 

Elemen secara visual 

terlihat bersih 
10 % 

4. Jarak dan titik pusat detektor 

asap atau alat penangkap asap 

yang terdekat ke dinding 

atau pemisah tidak boleh 

melebihi dari 6 (enam) m 

dalam ruangan biasa 

Jarak  detektor ke dinding 

2 m 
40 % 

5. 

Pengujian Detektor dilakukan 

secara berkala 

Detektor belum pernah 

dilakukan pemeriksaan 

sehingga tidak diketahui 

detektor berfungsi atau 

tidak 

0 % 

 Total 24 % 

Berdasarkan tabel 4.4, checklist detektor menunjukkan sebesar 24 % sesuai 

dengan Permenaker No. Per.02/Men/1983. 
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4.4  Rata-Rata Tingkat Pemenuhan Setiap Elemen 

        Berikut adalah rata-rata tingkat pemenuhan setiap elemen yang dianalisis 

yaitu (Tabel 4.7). 

Tabel 4.5 Jumlah rata-rata setiap elemen 

No. Elemen yang diteliti Persentase Kesesuaian 

1. APAR 43,3 % 

2. Hidran 27,1 % 

3. Alarm 30,2 % 

4. Detektor 24 % 

5. Sprinkler 0 % 

Total 24,92 % 

 

Berdasarkan tabel 4.5 rata – rata tingkat pemenuhan setiap elemen dianalisis 

yaitu 24,92 % sesuai dengan Permenaker No.Per 04/Men/1980, Permenaker No. 

Per.02/Men/1983, Kepmen PU No.10/KPTS/2000, SNI 03-3989- 2000 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1  Evaluasi Penerapan Sarana Proteksi Aktif Pencegahan Kebakaran 

 Penerapan sarana proteksi aktif pencegahan kebakaran di Hotel Graha Agung 

Semarang akan dianalisis dengan membandingkan dengan standar nasional, yaitu 

Permenaker No.Per 04/Men/1980, Permenaker No. Per.02/Men/1983, Kepmen 

PU No.10/KPTS/2000, SNI 03-3989- 2000. 

5.1.1  APAR 

 Tingkat pemenuhan APAR di hotel Graha Agung Semarang yaitu hanya 

43,3% yang sesuai dengan Permenaker No.Per 04/Men/1980 tentang syarat- 

syarat pemasangan dan pemeliharan alat pemadam api ringan. 

 Di Hotel Graha Agung mempunyai 4 APAR, setiap lantai bangunan terdapat 

1 APAR. APAR berwarna merah ditempatkan di jalur keluar masuk, tepatnya di 

dekat kotak hidran sehingga mudah terlihat. APAR diletakkan menggantung di 

dinding dengan penguat sengkang besi yang tidak terkunci dan tidak terhalang 

benda lain sehingga mudah diambil. Tinggi APAR dari lantai 1,4 m sehingga 

mudah untuk dicapai. APAR digunakan ketika tahap penyulutan yaitu api kecil, 

keadaan ini akan membuat seseorang harus bertindak dengan cepat sehingga 

menggunakan APAR yang terdekat. Tetapi APAR sudah kadaluarsa karena 

terlambat dilakukannya pemeriksaan. Hal  ini menyebabkan tidak bergunanya 

APAR untuk memadamkan api kecil pada awal  terjadinya  kebakaran, sehingga 

kebakaran berlanjut ke tahap berikutnya.   

 APAR diperiksa dua kali dalam setahun. Berdasarkan hasil checklist 

observasi semua APAR di Hotel Graha Agung diperiksa 1 tahun sekali, hal ini 
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dibuktikan dengan adanya kartu catatan yang menempel pada APAR yang 

mencantumkan tanggal berlaku dan tanggal pemeriksaan.  Rekomendasi yang 

dapat diberikan adalah hotel melakukan pemeriksaan APAR minimal 2 kali dalam 

setahun. Untuk alat pemadam api ringan jenis tepung kering (dry chemical) 

dilakukan pemeriksaan dengan membuka tutup kepala secara hati-hati dan dijaga 

supaya tabung dalam posisi berdiri tegak dan kemudian diteliti menurut 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: isi tabung harus sesuai dengan berat yang 

telah ditentukan dan tepung kering dalam keadaan tercurah bebas tidak berbutir; 

ulir tutup kepala tidak boleh rusak dan saluran keluar tidak boleh buntu atau 

tersumbat; gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik; bagian dalam dan 

tabung tidak boleh berlubang-lubang atau cacat karena karat; lapisan pelindung 

dari tabung gas bertekanan harus dalam keadaan baik; tabung gas bertekanan 

harus terisi penuh, sesuai dengan kapasitasnya yang diperiksa dengan cara 

menimbang. 

 Petunjuk cara pemakaian APAR harus dapat dibaca dengan jelas. 

Berdasarkan hasil checklist observasi, pada semua APAR tercantum cara 

penggunaan APAR yang dapat dibaca dengan jelas. Petunjuk cara pemakaian 

APAR tersebut terdapat pada label APAR yang tertempel pada tabung APAR. Hal 

ini berguna bagi seseorang yang akan menggunakan APAR tetapi tidak 

mengetahui cara menggunakannya dan tidak pernah mengikuti pelatihan sehingga 

APAR dapat digunakan secara optimal. Petunjuk cara penggunaan APAR yaitu 

tarik/lepas pin pengunci tuas APAR; arahkan slang ke titik pusat api; tekan tuas 

untuk mengeluarkan isi APAR; sapukan secara merata sampai api padam. Hal 

yang perlu diketahui dalam penggunaan APAR yaitu memerhatikan arah angin 



55 
 

 
 

dengan badan menghadap searah dengan arah angin agar efektif menuju ke pusat 

api dan jilatan api tidak mengenai tubuh; memerhatikan jenis kebakaran yang 

terjadi dengan menyesuaikan penggunaan APAR. 

 Berdasarkan Permenaker No.Per 04/Men/1980, penempatan APAR satu 

dengan APAR lainnya tidak melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan oleh ahli 

pengawas K3. Berdasarkan hasil checklist observasi, yaitu APAR ditempatkan 

pada jarak 10,5 m dari semua bagian bangunan. Pada masing-masing lantai 

bangunan, APAR berada di tengah-tengah. Rekomendasi yang dapat diberikan 

yaitu hotel menambah APAR sesuai dengan perhitungan panjang dan lebar 

bangunan dengan jarak masing-masing APAR tidak lebih dari 15 meter. Hotel 

memiliki luas 630 m² yang terdiri dari 3 lantai yang masing-masing lantai luasnya 

210 m². Jumlah APAR setiap lantai yaitu 210 m²/15 m = 14 APAR, jadi jumlah 

total APAR yang diwajibkan yaitu 42 APAR. Masing-masing lantai bangunan 

hotel ditempatkan 14 APAR yaitu 13 APAR jenis multipurpose dry chemical  dan 

1 APAR jenis Karbon dioksida. APAR berjenis Dry Chemical Powder 

(Multipurpose) yang artinya APAR tersebut dapat digunakan pada kebakaran 

kelas A (benda padat), B (cairan dan gas), C (listrik). Di hotel kebakaran yang 

dapat terjadi jika dilihat dari material yang ada di hotel adalah kebakaran kelas A 

(kayu, kertas, kain); B (minyak, LPG); C (peralatan listrik antara lain: AC, TV, 

mesin laundry). APAR berjenis Karbon dioksida digunakan untuk memadamkan 

api pada jaringan kabel listrik karena arus pendek atau kelebihan beban. 

 Setiap APAR harus dipasang menggantung pada dinding dengan penguatan 

sengkang atau ditempatkan dalam lemari atau peti (box) yang tidak dikunci. 

Dipasang menggantung agar APAR mudah diambil dan dilihat atau ditempatkan 
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dalam lemari agar melindungi powder yang ada di dalam tabung APAR tidak 

beku karena cuaca di luar. Jika APAR ditempatkan di bawah suhu 4 derajat 

celcius maka powder akan membeku dan tidak dapat digunakan, APAR 

ditempatkan pada suhu di atas 49 derajat celcius maka APAR akan meledak 

karena berpengaruh pada tekanan gas yang ada di dalam tabung APAR. 

 Warna dasar tanda pemasangan APAR yaitu merah. Berdasarkan hasil 

checklist observasi, semua APAR yang ada di Hotel Graha Agung tidak memiliki 

tanda pemasangan APAR. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah hotel 

memasang tanda pemasangan APAR yaitu tanda warna merah berbentuk segitiga 

sama sisi dengan sisi 35 cm, tinggi huruf 3 cm warna putih, tinggi tanda panah 7,5 

cm warna putih. Dengan adanya tanda pemasangan maka APAR dapat terlihat 

lebih jelas tempat peletakannya. 

 Sebelum dipakai segel pengaman harus dalam keadaan baik dan penutup 

tabung terpasang kuat. Berdasarkan hasil checklist observasi, semua APAR 

memiliki segel pengaman dan penutup tabung yang tidak rusak. Lubang 

penyemprot tidak tersumbat dan slang tahan tekanan tinggi serta tidak bocor. 

Lubang pada penyemprot tidak terdapat sumbatan karena benda lain dan kondisi 

slang tidak rusak. Apabila segel telah terlepas atau putus dikhawatirkan APAR 

telah digunakan, maka untuk memastikannya dapat dilakukan dengan membuka 

slang dan valve kemudian periksa pada lubang valve apakah ada berkas serbuk 

APAR. Jika ada, maka APAR berarti sudah digunakan. 

 APAR dalam kondisi baik dan diperiksa secara berkala. Semua APAR dalam 

keadaan kadaluarsa, hal itu dapat terlihat pada kartu catatan yang tertempel pada 

APAR. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah hotel harus segera mengisi 



57 
 

 
 

ulang  APAR agar APAR dapat berfungsi secara optimal untuk memadamkan api. 

Pemeriksaan pada fisik tabung yaitu tidak adanya karat atau keropos pada bagian 

dasar dan leher tabung. Apabila terdapat keropos maka harus segera diganti 

dengan baru. Ini dapat membahayakan bagi pengguna, karena APAR memiliki 

tabung bertekanan. Pemeriksaan pada slang yaitu biasanya bagian dalam slang 

terdapat sumbata atau tidak, kebocoran pada slang. Slang yang bocor atau patah 

hendaknya segera diganti karena slang yang rusak akan membahayakan bagi 

pemakai APAR akibat zat kimia dapat mengenai mata atau terhirup. 

 Isi tabung gas sesuai dengan tekanan yang dipergunakan dan dijaga tetap 

penuh. Tekanan pada semua APAR memiliki tekanan penuh yaitu jarum 

menunjuk pada warna hijau. Pada APAR terdapat pressure gauge yang 

menyatakan tekanan pada tabung, tekanan yang benar yaitu jarum pada 

manometer masih pada zona hijau (15-20). 

5.1.2  Hidran 

 Evaluasi hidran di Hotel Graha Agung dibandingkan dengan Keputusan 

Menteri Negara Pekerjaan Umum No: 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis 

pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.  

 Kotak hidran gedung harus mudah dibuka, dilihat, tidak terhalang oleh benda 

lain. Di Hotel Graha Agung terdapat 4 hidran yaitu 3 hidran gedung dan 1 hidran 

halaman. Hidran gedung di lantai 1 terhalang kotak sedekah, sehingga pintu kotak 

hidran tidak dapat terbuka lebar. Untuk 3 hidran lainnya mudah untuk dilihat 

karena letaknya pada jalur keluar masuk, mudah dibuka karena tidak terhalang 

benda lain. Sebaiknya kotak hidran yang terhalang, untuk memindahkan benda 

yang menghalangi agar tidak mengganggu saat pemakaian hidran. Kotak hidran 
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berwarna merah sehingga mudah dilihat. Kotak hidran yang susah untuk dibuka 

sebaiknya diberi pelumas agar mudah untuk pengoperasian hidran. 

 Sistem yang digunakan adalah sistem pipa tegak kelas II dengan katup 

landing Ø40 mm (1½”) yang ditempatkan pada kotak slang kebakaran (hidran 

kebakaran gedung) pada hunian dengan bahaya kebakaran ringan dan digunakan 

oleh penghuni. Sistem ini terdiri dari pemipaan, katup, sambungan selang, dan 

kesatuan peralatan dalam bangunan, dengan sambungan selang dipasangkan 

sedemikian rupa sehingga air dapat dikeluarkan dalam aliran atau pola semprotan 

melalui selang dan pipa pemancar yang dihubungkan untuk keperluan 

memadamkan api.  Ini dapat dicapai dengan menghubungkannya ke pasokan air 

atau dengan menggunakan pompa untuk menyediakan masukan air yang cukup ke 

sambungan selang. 

 Semua peralatan hidran dicat merah & kotak hidran berwarna merah 

bertuliskan “HIDRAN” yang dicat putih. Semua hidran di Hotel Graha Agung 

berwarna merah dengan tulisan “HYDRANT” berwarna putih. Letak hidran 

gedung harus ditempatkan di dekat tangga sehingga memudahkan pemakaian bagi 

penghuni atau pasukan pemadam kebakaran. Agar bagian gedung dalam dapat 

terjangkau sejauh 10 m dengan menggunakan slang yang panjangnya 30 m. Jarak 

hidran gedung yaitu 39,7 m maka luas peer lantai hotel 210 m
2
/39,7 = 5 unit 

hidran gedung. Jadi tiap lantai hotel membutuhkan 5 unit hidran gedung dengan 

jumlah total 15 unit hidran gedung.  

 Terdapat petunjuk penggunaan yang dipasang ditempat yang mudah dilihat. 

Semua hidran tidak memiliki petunjuk penggunaan yang tercantum pada kotak 

hidran atau menempel di dinding. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah hotel 
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melengkapi petunjuk penggunaan hidran agar hidran dapat digunakan untuk 

memadamkan api. Dengan adanya petunjuk penggunaan maka hidran dapat 

dioperasikan dengan benar. Petunjuk penggunaan hidran berisi yaitu buka pintu 

box hidran, keluarkan/tarik slang dan nozzle, uraikan slang dan buka kran hidran 

kearah kiri.  

 Terdapat kelengkapan hidran : slang, nozzle, kopling, kran pembuka. Hidran 

gedung di lantai 1 dan 2 memiliki kelengkapan tersebut. Pada hidran gedung di 

lantai 3 tidak terdapat nozzle, dan kotak hidran halaman isinya kosong. 

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah hotel melengkapi kelengkapan 

peralatan hidran agar hidran dapat digunakan untuk melakukan pemadaman 

kebakaran pada tahap awal dan sebelum membesar (sebelum mencapai langit-

langit ruangan/atap bangunan dan flashover). 

 Hidran dalam keadaan siap digunakan. Hidran gedung di lantai 3 

peralatannya tidak lengkap dan hidran halaman isinya kosong, itulah yang 

membuat hidran-hidran tersebut tidak siap digunakan. Hidran juga tidak pernah 

dilakukan pemeriksaan sehingga tidak diketahui masih berfungsi atau tidak. 

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah hotel melengkapi kelengkapan 

peralatan hidran. Karena bencana dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat 

diprediksi sehingga kapan pun terjadi kebakaran yang tidak dapat ditanggulangi 

oleh alat proteksi kebakaran lainnya, dapat langsung menggunakan hidran. 

 Dilakukan pemeriksaan hidran setiap 1 tahun sekali. Hidran tidak pernah 

dilakukan pemeriksaan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah hotel 

melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada setiap komponen–komponen 

yang mendukung fungsi hidran tersebut. Dalam pemeriksaan hidran yang 
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dilakukan antara lain: kondisi dan kelengkapan kotak hidran; sambungan hidran 

dan pemipaan; slang, pompa. 

5.1.3  Alarm 

 Evaluasi alarm di Hotel Graha Agung dibandingkan dengan Permenaker No. 

Per.02/Men/1983 tentang instalasi alarm kebakaran automatik. Terdapat sistem 

alarm kebakaran. Berdasarkan hasil checklist observasi, yaitu di Hotel Graha 

Agung terdapat 3 alarm  yang pada masing-masing lantai bangunan terdapat 1 

alarm. Alarm manual dengan tipe push button  yang  menempel pada kotak 

hidran. Sistem alarm kebakaran manual terdiri dari panel alarm, titik panggil 

manual dan signal alarm (alarm bel/lampu). Sebuah kotak titik panggil manual 

harus disediakan dalam jalur akses eksit yang umum dekat setiap eksit. Alarm 

berwarna merah dengan tinggi 1,4 m dari lantai jarak ini memudahkan untuk 

mengontrol alarm. Alarm tidak terhubung dengan sistem sprinkler karena tidak 

ada sprinkler. Alarm dapat dilihat dengan jelas. Alarm berwarna merah, 

menempel pada kotak hidran dan berada di jalur keluar masuk sehingga alarm 

dapat dilihat dengan jelas.  

 Jarak alarm tidak lebih dari 30 m dari semua bagian bangunan. Di hotel ini 

hanya ada 1 alarm pada masing-masing lantai. Rekomendasinya yaitu menambah 

jumlah alarm sesuai dengan luas bangunan. Luas bangunan tiap lantai 210 m², 

jumlah alarm yaitu 210 m²/30 m = 7 unit alarm. Jadi tiap lantai bangunan harus 

ada 7 unit alarm, sehingga jumlah total alarm kebakaran ada 21 unit. Penempatan 

alarm kebakaran dialokasikan di tempat yang mudah terlihat dan dijangkau di 

beberapa lokasi. Alarm diletakkan pada lintasan jalur keluar dengan tinggi tidak 

lebih dari 1,4 m dari lantai. Alarm peringatan harus mudah didengar dan dipasang 



61 
 

 
 

berdekatan dengan pintu keluar/masuk dan lampu peringatan yang berkelip kelip 

warna merah dengan intensitas cahaya yang cukup. Alarm menempel pada kotak 

hidran dan berada di jalur keluar masuk sehingga alarm dapat dilihat dengan jelas. 

Tinggi alarm 1,4 m dari lantai. Sistem alarm kebakaran harus dilengkapi 

sekurang-kurangnya sebuah lonceng. Alarm tidak dilengkapi dengan lonceng atau 

sarana lainnya agar terdengar. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah hotel 

melengkapi sistem alarm dengan lonceng yang harus dipasang di luar bangunan 

dan dapat terdengar dari jalan masuk utama. Lonceng harus berdiameter 150 mm, 

tahan cuaca dan bertuliskan “KEBAKARAN” dengan warna kontras dan tinggi 

hurufnya tidak kurang dari 25 mm. 

5.1.4  Detektor 

 Evaluasi detektor di Hotel Graha Agung dibandingkan dengan Permenaker 

No. Per.02/Men/1983 tentang instalasi alarm kebakaran automatik. Terdapat 

sistem pendeteksi dini terhadap bahaya kebakaran, detektor harus dipasang pada 

bagian bangunan kecuali apabila bagian bangunan tersebut telah dilindungi 

dengan sistem pemadam kebakaran automatik. Berdasarkan hasil checklist 

observasi, terdapat detektor asap yang berjumlah 38 buah yang tersebar pada 

setiap ruang terdapat detektor asap. Tetapi detektor-detektor asap tidak pernah 

dilakukan pemeriksaan sehingga tidak diketahu berfungsi atau tidak. Detektor 

asap yang berfungsi ketika partikel asap memasuki daerah ionisasi, partikel ini 

menurunkan konduktansi dari udara dengan jalan mengikatkan diri ke ion-ion. 

mengakibatkan penurunan mobilitas. Ketika konduktansi rendah dibandingkan 

suatu tingkat yang ditentukan terlebih dahulu, detektor akan bereaksi. 
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 Jarak antar detektor asap atau alat penangkap asap tidak boleh melebihi dari 

12 (dua belas) m dalam ruangan biasa. Setiap detektor mempunyai jarak 4 m 

dengan detektor lain. Setiap luas lantai 92 m
2
 harus dipasang sekurang-kurangnya 

satu detektor asap. Pada tiap ruang kamar di hotel terdapat 1 detektor asap, tiap 

lantai bangunan dengan luas 210 m
2
 terdapat sekitar 10 detektor. Detektor dapat 

dipasangkan dekat pada bahaya kebakaran dalam posisi dimana detektor akan siap 

menangkap asap. Elemen sensor pada detektor dalam keadaan bersih dan tidak 

dicat. Detektor terlihat bersih, tidak ada cat dan kotoran pada elemen detektor. 

Rekomendasi menambah jumlah detektor asap sesuai dengan perhitungan pada 

Permenaker No.Per.02/Men/1983 yaitu tidak boleh melebihi dari 12 (dua belas) m 

dalam ruangan biasa. Luas per lantai hotel 210 m
2
, 210/12  = 18 unit, jumlah 

detektor per lantai adalah 18 unit. Jadi total detektor asap yang harus digunakan 

adalah 53 unit detektor asap dan 1 unit detektor temperatur. Detektor asap 

digunakan untuk memproteksi secara dini ruangan dari kebakaran dengan 

mendeteksi asap yang keluar sebelum api membesar. Detektor temperatur 

diletakan di dapur untuk mendeteksi pada derajat panas yang tinggi. Detektor ini 

ditempatkan pada ruang yang berpotensi menimbulkan api dengan kenaikan 

temperatur yang cepat tinggi, jika pada sebuah area diperkirakan saat awal terjadi 

kebakaran akan banyak menghasilkan panas.   

 Jarak dan titik pusat detektor asap atau alat penangkap asap yang terdekat ke 

dinding atau pemisah tidak boleh melebihi dari 6 (enam) m dalam ruangan biasa. 

Pada ruang kamar dan ruang lainnya jarak detektor ke dinding 2 m. Pengujian 

detektor dilakukan secara berkala. Detektor asap di Hotel Graha Agung tidak 

pernah diadakan pemeriksaan secara berkala sehingga tidak diketahui detektor 
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masih berfungsi atau tidak. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pihak hotel 

mengadakan pemeriksaan secara berkala agar detektor dapat berfungsi secara 

optimal. 

5.1.5 Sprinkler 

 Hotel Graha Agung Semarang tidak memiliki sprinkler. Rekomendasi yang 

dapat diberikan adalah pihak hotel melengkapi sarana proteksi kebakaran berupa 

sprinkler sesuai dengan SNI 03-3989- 2000. Sprinkler dipasang secara 

tetap/permanen di dalam bangunan sehingga dapat memadamkan kebakaran 

secara otomatis dengan menyemprotkan air di tempat mula terjadi kebakaran. 

Semua ruang dalam gedung harus dilindungi dengan sistem springkler, kecuali 

ruang tertentu yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Setiap sistem 

springkler otomatis harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya satu jenis sistem 

penyediaan air yang bekerja secara otomatis, bertekanan dan berkapasitas cukup, 

serta dapat diandalkan setiap saat. Air yang digunakan tidak boleh mengandung 

serat atau bahan lain yang dapat mengganggu bekerjanya springkler. Jarak 

maksimum antara kepala springkler dalam satu deretan adalah 4,6 meter,  jarak 

minimum antara dua kepala springkler tidak boleh kurang dari 2 m.     

5.2  Keterbatasan Penelitian 

 Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain yaitu penelitian 

ini  kualitatif pemula dimana keterampilan bertanya dan kemampuan menganalisis 

data masih kurang sekali, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi 

yang sebenarnya, penelitian ini membandingkan dengan aturan yang berlaku yaitu 

Permenaker No.Per 04/Men/1980, Permenaker No. Per.02/Men/1983, Kepmen 

PU No.10/KPTS/2000,  akan tetapi hanya mengacu pada beberapa elemen saja. 

Hal ini disebabkan karena beberapa elemen yang tidak mampu dibandingkan 
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karena tidak adanya informasi mengenai elemen tersebut. Dalam melakukan 

pengecekan terhadap fungsi alat, peneliti tidak dapat melakukan pengecekan 

karena belum adanya kebijakan dari pihak hotel. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan sarana proteksi aktif pencegahan kebakaran dan penerapan kebijakan 

manajemen di Hotel Graha Agung yaitu  

1.  Hasil analisis Alat Pemadam Api Ringan (APAR) menunjukkan bahwa 

sebesar 43,3% sesuai dengan Permenaker No.04/Men/1980.  

2.  Hasil analisis hidran menunjukkan bahwa sebesar 27,1%  sesuai dengan 

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No: 10/KPTS/2000.  

3.  Hasil analisis alarm menunjukkan bahwa sebesar 30,2%  sesuai dengan 

Permenaker No. Per.02/Men/1983.  

4.  Hasil analisis detektor menunjukkan bahwa sebesar 24% sesuai dengan 

Permenaker No. Per.02/Men/1983  

5.  Hasil analisis sprinkler menunjukkan bahwa tidak ada sprinkler. 

6.2  Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diberikan, 

antara lain: 

6.2.1  Untuk pihak hotel  

Saran yang dapat diberikan kepada pihak hotel yaitu : 

1.   Hotel Graha Agung Semarang membuat denah penempatan APAR. Jumlah 

total APAR yang diwajibkan yaitu 42 APAR. Masing-masing lantai 

bangunan hotel ditempatkan 14 APAR yaitu 13 APAR jenis multipurpose dry 

65 



66 
 

 
 

chemical  dan 1 APAR jenis Karbon dioksida. APAR berjenis Dry Chemical 

Powder (Multipurpose) yang artinya APAR tersebut dapat digunakan pada 

kebakaran kelas A (benda padat), B (cairan dan gas), C (listrik). Di hotel 

kebakaran yang dapat terjadi jika dilihat dari material yang ada di hotel 

adalah kebakaran kelas A (kayu, kertas, kain); B (minyak, LPG); C (peralatan 

listrik antara lain: AC, TV, mesin laundry). APAR berjenis Karbon dioksida 

digunakan untuk memadamkan api pada jaringan kabel listrik karena arus 

pendek atau kelebihan beban (Permenaker No.04/Men/1980). Terlampir pada 

lampiran 13. 

2. Hotel Graha Agung Semarang membuat denah penempatan hidran. Letak 

hidran gedung harus ditempatkan di dekat tangga sehingga memudahkan 

pemakaian bagi penghuni atau pasukan pemadam kebakaran. Agar bagian 

gedung dalam dapat terjangkau sejauh 10 m dengan menggunakan slang yang 

panjangnya 30 m. Jarak hidran gedung yaitu 39,7 m maka luas peer lantai 

hotel 210 m
2
/39,7 = 5 unit hidran gedung. Jadi tiap lantai hotel membutuhkan 

5 unit hidran gedung dengan jumlah total 15 unit hidran gedung (SNI 03-

1745-2000). Terlampir pada lampiran 13.  

3.   Hotel Graha Agung Semarang membuat denah penempatan alarm. Jadi tiap 

lantai bangunan harus ada 7 unit alarm, sehingga jumlah total alarm 

kebakaran ada 21 unit. Penempatan alarm kebakaran dialokasikan di tempat 

yang mudah terlihat dan dijangkau di beberapa lokasi. Alarm diletakkan pada 

lintasan jalur keluar dengan tinggi tidak lebih dari 1,4 m dari lantai. Alarm 

peringatan harus mudah didengar dan dipasang berdekatan dengan pintu 

keluar/masuk dan lampu peringatan yang berkelip kelip warna merah dengan 
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intensitas cahaya yang cukup (Permenaker No. Per.02/Men/1983). Terlampir 

pada lampiran 13. 

4.  Hotel Graha Agung Semarang membuat denah penempatan detektor. Jumlah 

detektor per lantai adalah 18 unit. Jadi total detektor asap yang harus 

digunakan adalah 53 unit detektor asap dan 1 unit detektor temperatur. 

Detektor asap digunakan untuk memproteksi secara dini ruangan dari 

kebakaran dengan mendeteksi asap yang keluar sebelum api membesar. 

Detektor temperatur diletakan di dapur untuk mendeteksi pada derajat panas 

yang tinggi. Detektor ini ditempatkan pada ruang yang berpotensi 

menimbulkan api dengan kenaikan temperatur yang cepat tinggi, jika pada 

sebuah area diperkirakan saat awal terjadi kebakaran akan banyak 

menghasilkan panas (Permenaker No. Per.02/Men/1983). Terlampir pada 

lampiran 13. 

5.   Hotel Graha Agung Semarang mengadakan pemeriksaan APAR dua kali 

dalam setahun sesuai dengan Permenaker No.Per 04/men/1980. Untuk alat 

pemadam api ringan jenis tepung kering (dry chemical) dilakukan 

pemeriksaan dengan membuka tutup kepala secara hati-hati dan dijaga supaya 

tabung dalam posisi berdiri tegak dan kemudian diteliti menurut ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: isi tabung harus sesuai dengan berat yang telah 

ditentukan dan tepung kering dalam keadaan tercurah bebas tidak berbutir; 

ulir tutup kepala tidak boleh rusak dan saluran keluar tidak boleh buntu atau 

tersumbat; gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik; bagian dalam dan 

tabung tidak boleh berlubang-lubang atau cacat karena karat; lapisan 

pelindung dari tabung gas bertekanan harus dalam keadaan baik; tabung gas 
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bertekanan harus terisi penuh, sesuai dengan kapasitasnya yang diperiksa 

dengan cara menimbang. 

6.  Hotel Graha Agung Semarang memberi tanda pemasangan APAR pada 

masing-masing APAR yang ada dengan ketentuan sesuai dengan Permenaker 

No.Per 04/men/1980 yaitu tanda berbentuk segitiga sama sisi dengan warna 

dasar merah, ukuran sisi 35 cm, tinggi huruf 3 cm berwarna putih dan tinggi 

tanda panah 7,5 cm warnah putih. Terlampir pada lampiran 12. 

7.  Hotel Graha Agung Semarang memasang petunjuk penggunaan hidran yang 

ditempel pada box hydrant atau di dinding sehingga semua karyawan hotel 

mengetahui cara penggunaan hidran (Kepmen PU No.10/KPTS/2000). 

Terlampir pada lampiran 12. 

8.   Hotel Graha Agung Semarang melengkapi peralatan pada box hydrant 

halaman yaitu slang, nozzle, kopling dan pada box hydrant di lantai 3 yaitu 

nozzle agar pada saat terjadi kebakaran, hidran berfungsi secara optimal. 

9.   Hotel Graha Agung Semarang melakukan pemeriksaan hidran satu tahun 

sekali sehingga hidran siap digunakan. Dalam pemeriksaan hidran yang 

dilakukan antara lain: kondisi dan kelengkapan kotak hidran (adanya 

halangan, pintu kotak dapat dibuka penuh atau tidak, penyimpanan slang);  

sambungan hidran dan pemipaan (kondisi sambungan slang rusak, kebocoran 

pada katup, pengoperasian katup lancar atau tidak); slang (lepaskan dan 

periksa slang, kondisi slang berjamur/berlubang/ada pelapukan, kondisi 

kopling, kondisi gasket, slang harus tersambung ke katup); nozzle slang 

(nozzle ada atau tidak, kondisi nozzle, bisa lancar dioperasikan atau tidak) 

(Kepmen PU No.10/KPTS/2000).  
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10.  Hotel Graha Agung Semarang mengadakan pemeriksaan detektor secara 

berkala yaitu enam bulan sekali. Semua detektor asap harus diperiksa secara 

visual untuk mengidentifikasi detektor-detektor yang hilang, detektor yang 

pemasukan asapnya terhalang, detektor kotor tidak normal, detektor yang 

tidak sesuai lokasinya dikarenakan dari pemakaian atau perubahan struktur. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan asap atau aerosol. Detektor-

detektor dengan kepekaan tidak normal harus diganti atau dibersihkan dan 

dikalibrasi. Detektor-detektor membutuhkan pembersihan secara periodik 

untuk melepaskan debu atau kotoran yang menumpuk (SNI 03-3985-2000) .  

11.   Hotel Graha Agung Semarang menambahkan sprinkler sesuai dengan SNI 

03-3989-2000  yaitu terdapat jaringan dan persediaan air bersih yang bebas 

lumpur serta pasir; jarak antar sprinkler tidak lebih dari 4,6 m; jarak dari 

sprinkler ke dinding tidak lebih dari 4,6 m; terhubung otomatis dengan alarm 

kebakaran; kepala sprinkler dalam keadaan baik tidak terhalang benda lain; 

melakukan pemeriksaan dan uji coba minimal 1 tahun sekali.  

6.2.2  Untuk Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis sebaiknya 

tidak hanya melakukan evaluasi tentang sarana proteksi aktif pencegahan 

kebakaran saja melainkan juga perlu melakukan evaluasi terhadap manajemen 

pencegahan kebakaran sesuai dengan peraturan. 
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Lampiran 3 

 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 4 

   

 

SURAT IZIN PENELITIAN 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 



73 
 
 

 
 

Lampiran 5 

   

 

 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

 

PANDUAN OBSERVASI 

DAFTAR CHEKLIST SARANA PROTEKSI AKTIF PENCEGAHAN 

KEBAKARAN DI HOTEL GRAHA AGUNG SEMARANG TAHUN 2015 

 

1. Nama bangunan  : 

2. Alamat bangunan  : 

3. Tinggi bangunan  : 

4. Luas keseluruhan bangunan: 

5. Jumlah lantai bangunan : 

 

No. 

Elemen yang dianalisis 

(Permenaker No.Per 

04/Men/1980) 

Kesesuaian 

Keterangan Sesuai 

 

Tidak 

 

(1) (2) (3) 

 

(4) 

 

(5) 

1. APAR ditempatkan pada 

posisi yang mudah dilihat, 

mudah dicapai, mudah 

diambil  

   

2. APAR diperiksa dua kali 

sekali dalam setahun  
   

3. Petunjuk cara pemakaian 

APAR harus dapat dibaca 

dengan jelas  

   

4. Pemasangan dan penempatan 

APAR harus sesuai dengan 

jenis dan penggolongan 

kebakaran 

  

 

5. Penempatan APAR satu 

dengan APAR lainnya tidak 

melebihi 15 meter, kecuali 

ditetapkan oleh ahli 

   

Checklist Observasi APAR 

Identitas dan Data Bangunan Gedung 
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pengawas K3 

 

 

 

5. Penempatan APAR satu 

dengan APAR lainnya tidak 

melebihi 15 meter, kecuali 

ditetapkan oleh ahli 

pengawas K3 

   

6. 

 

 

 

Setiap APAR harus dipasang 

menggantung pada dinding 

dengan penguatan sengkang 

atau ditempatkan dalam 

lemari atau peti (box) yang 

tidak dikunci 

   

7. Warna dasar tanda 

pemasangan APAR yaitu 

merah 

   

8. Pada APAR terdapat 

klasifikasi kebakaran yang 

sesuai dengan jenis 

kebakaran 

   

9. Sebelum dipakai segel 

pengaman harus dalam 

keadaan baik dan penutup 

tabung terpasang kuat 

   

10. Lubang penyemprot tidak 

tersumbat dan slang tahan 

tekanan tinggi serta tidak 

bocor 

   

11. APAR dalam kondisi baik 

dan diperiksa secara berkala 
   

12. Isi tabung gas sesuai dengan 

tekanan yang dipergunakan 

dan dijaga tetap penuh 

   

Total      
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No. 

Elemen yang dianalisis 

(Keputusan Menteri 

Negara Pekerjaan Umum 

No: 10/KPTS/2000) 

Kesesuaian 

Keterangan Sesuai 

 

Tidak 

 

(1) (2) 
(3) 

 

(4) 

 
(5) 

1. Kotak hidran gedung harus 

mudah dibuka, dilihat, tidak 

terhalang oleh benda lain 
   

2. Semua peralatan hidran dicat 

merah & kotak hidran 

berwarna 

merah bertuliskan 

“HIDRAN” 

yang dicat putih 

   

3. Terdapat petunjuk 

penggunaan 

yang dipasang ditempat yang 

mudah dilihat. 

   

4. Terdapat kelengkapan hidran 

: selang, nozzle, kopling, 

kran pembuka  

   

5. Hidran dalam keadaan siap 

digunakan 
   

6. Panjang selang hidran dalam 

gedung minimal 30 meter  
   

7. Dilakukan pemeriksaan 

hidran setiap 1 tahun sekali 
   

Total    

Checklist Observasi Hidran 

82 



73 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

No. 

Elemen yang dianalisis 

(Permenaker No. 

Per.02/Men/1983)  

Kesesuaian 

Keterangan 
Sesuai Tidak 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Terdapat sistem alarm 

kebakaran 
   

2. Alarm dapat dilihat dengan 

jelas 
   

3. Alarm dalam kondisi baik 

dan siap digunakan 
   

4. Alarm diletakkan pada 

lintasan jalur keluar dengan 

tinggi tidak lebih dari 1,4 m 

dari lantai  

   

5. Jarak alarm tidak lebih dari 

30 m dari semua bagian 

bangunan 

   

6. Setiap sistem alarm 

kebakaran harus mempunyai 

gambar instalasi secara 

lengkap 

yang mencantumkan letak 

detektor dan kelompok alarm 

   

7. Setiap lantai harus ada 

kelompok alarm kebakaran 

tersendiri. 

   

8. Sistem alarm kebakaran 

harus dilengkapi sekurang-
   

Checklist Observasi Alarm 
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kurangnya sebuah lonceng. 

Total    

No. 

Elemen yang dianalisis 

(Permenaker No. 

Per.02/Men/1983)  

Kesesuaian 

Keterangan Sesuai Tidak 

1. Terdapat sistem pendeteksi 

dini terhadap bahaya 

kebakaran 

Detektor harus dipasang 

pada bagian bangunan 

kecuali apabila bagian 

bangunan 

tersebut telah dilindungi 

dengan sistem pemadam 

kebakaran automatik. 

   

2. jarak antar detektor asap atau 

alat penangkap asap tidak 

boleh melebihi dari 12 (dua 

belas) m dalam ruangan 

biasa 

   

3. Setiap luas lantai 92 m
2
 

harus dipasang sekurang-

kurangnya satu detektor asap  

   

4. Elemen sensor pada detektor 

dalam keadaan bersih dan 

tidak dicat 

   

5. Jarak dan titik pusat detektor 

asap atau alat penangkap 

asap yang terdekat ke 

dinding 

atau pemisah tidak boleh 
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Lampiran 8 

   

 

 

 

  

 

PANDUAN WAWANCARA  

(MANAGER HOTEL DAN  KEPALA PROPERTI) 

PEDOMAN WAWANCARA EVALUASI PENERAPAN SISTEM 

PENCEGAHAN KEBAKARAN DI HOTEL GRAHA AGUNG SEMARANG 

 

Tanggal wawancara:      No. Informan:  

Identitas dan Karakteristik Informan 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 

Jabatan  : 

 

1. Apakah Hotel Graha Agung Semarang telah memiliki kebijakan mengenai 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran?  

2. Jika ada, bagaimana kebijakan yang diterapkan di hotel ini ? 

3. Apakah telah terdapat prosedur standar operasional mengenai pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran di Hotel Graha Agung Semarang? 

4. Jika ada, apakah semua penghuni Hotel Graha Agung Semarang telah 

mengetahui prosedur standar operasional mengenai pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran? 

melebihi dari 6 (enam) m 

dalam ruangan biasa 

6. Pengujian Detektor 

dilakukan secara berkala 
   

Total    

Checklist Observasi Detektor 
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5. Apakah Hotel Graha Agung Semarang telah memiliki tim khusus untuk 

menanggulangi kejadian kebakaran ? 

6. Apakah Hotel Graha Agung Semarang melakukan pelatihan terkait 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran? 

7. Siapa yang memberikan pelatihan terkait pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran? 

8.  Pelatihan apa saja yang telah diberikan kepada karyawan ? 

 

PANDUAN WAWANCARA (STAF HOTEL) 

PEDOMAN WAWANCARA EVALUASI PENERAPAN SISTEM 

PENCEGAHAN KEBAKARAN DI HOTEL GRAHA AGUNG SEMARANG 

Tanggal wawancara:      No. Informan:  

Identitas dan Karakteristik Informan 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan 

Jabatan  : 

1.  Apakah Hotel graha Agung pernah terjadi kejadian kebakaran ? 

2.  Apa saja tugas Anda dalam pencegahan kebakaran ? 

3. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan ? 

4. Siapa yang memberikan pelatihan ? 

5. Apakah Anda dapat menggunakan sarana pemadam kebakaran ? 

6. Berapa kali  dilakukan pemeriksaan APAR, alarm, hidran dan detektor ? 
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Lampiran 9 

 

 

 

 

 

 

 

   

           HASIL OBSERVASI 

 

 

No. 
Elemen yang dianalisis (Permenaker 

No.Per 04/Men/1980) 

NOMOR APAR 

1 2 3 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. APAR ditempatkan pada posisi yang 

mudah dilihat, mudah dicapai, mudah 

diambil 

√ √ √ √ 

2. APAR diperiksa dua kali dalam 

setahun 
X X X X 

3. Petunjuk cara pemakaian APAR harus 

dapat dibaca dengan jelas 
√ √ √ √ 

4. Pemasangan dan penempatan APAR 

harus sesuai dengan jenis dan 

penggolongan kebakaran 

√ √ √ √ 

5. Penempatan APAR satu dengan APAR 

lainnya tidak melebihi 15 meter, 

kecuali ditetapkan oleh ahli pengawas 

K3 

X X X X 

 

6. 

Setiap APAR harus dipasang 

menggantung pada dinding dengan 

penguatan sengkang atau ditempatkan 

dalam lemari atau peti (box) yang tidak 

√ √ √ √ 

Checklist Observasi APAR 

87 



73 
 
 

 
 

dikunci 

7. Warna dasar tanda pemasangan APAR 

yaitu merah 
X X X X 

8. Pada APAR terdapat klasifikasi 

kebakaran yang 

sesuai dengan jenis kebakaran 

√ √ √ √ 

9. Sebelum dipakai segel pengaman harus 

dalam keadaan baik dan penutup 

tabung terpasang kuat 

√ √ √ √ 

10. Lubang penyemprot tidak tersumbat 

dan slang tahan tekanan tinggi serta 

tidak bocor 

√ √ √ √ 

 

 

 

 

 

 

No. 

Elemen yang dianalisis (Keputusan 

Menteri Negara Pekerjaan Umum 

No: 10/KPTS/2000) 

Nomor Hidran 

1 2 3 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Kotak hidran gedung harus mudah 

dibuka, dilihat, tidak terhalang oleh 

benda lain 

X √ √ √ 

2. Semua peralatan hidran dicat 

merah & kotak hidran berwarna 

merah bertuliskan “HIDRAN” 

yang dicat putih 

√ √ √ √ 

3. Terdapat petunjuk penggunaan X X X X 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

11. APAR dalam kondisi baik dan 

diperiksa secara berkala 
X X X X 

12. Isi tabung gas sesuai dengan tekanan 

yang dipergunakan dan dijaga tetap 

penuh 

√ √ √ √ 

Checklist Observasi Hidran 
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yang dipasang ditempat yang 

mudah dilihat. 

4. Terdapat kelengkapan hidran : selang, 

nozzle, kopling, kran pembuka  
√ √ √ X 

5. Hidran dalam keadaan siap digunakan X X X X 

6. Panjang selang hidran dalam gedung 

minimal 30 meter  
X X X X 

7. Dilakukan pemeriksaan hidran setiap 1 

tahun sekali 
X X X X 

 

 

 

 

 

 

No. 
Elemen yang dianalisis (Permenaker 

No. Per.02/Men/1983)  

Nomor Alarm 

1 2 3 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 
Terdapat sistem alarm kebakaran √ √ √ 

2. Alarm dapat dilihat dengan jelas √ √ √ 

3. Alarm dalam kondisi baik dan siap 

digunakan 
X X X 

4. Alarm diletakkan pada lintasan jalur 

keluar dengan tinggi tidak lebih dari 

1,4 m dari lantai 

√ √ √ 

5. Jarak alarm tidak lebih dari 30 m dari 

semua bagian bangunan 
√ √ √ 

6. Setiap sistem alarm kebakaran harus 

mempunyai gambar instalasi secara 

lengkap 

yang mencantumkan letak detektor dan 

kelompok alarm 

X X X 

7. Setiap lantai harus ada kelompok alarm 

kebakaran tersendiri. 
X X X 

8. Sistem alarm kebakaran harus X X X 

Checklist Observasi Alarm 
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dilengkapi sekurang-kurangnya sebuah 

lonceng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Elemen yang dianalisis 

(Permenaker No. 

Per.02/Men/1983)  

Nomor Detektor 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Terdapat sistem pendeteksi 

dini terhadap bahaya 

kebakaran. 

Detektor harus dipasang 

pada bagian bangunan 

kecuali apabila bagian 

bangunan tersebut telah 

dilindungi dengan sistem 

pemadam kebakaran 

automatik. 

X X X X X X X X 

2. jarak antar detektor asap 

atau alat penangkap asap 

tidak boleh melebihi dari 

12 (dua 

belas) m dalam ruangan 

biasa 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

3. Setiap luas lantai 92 m
2
 

harus dipasang sekurang-

kurangnya satu detektor 

asap  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Checklist Observasi Detektor 
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4. Elemen sensor pada 

detektor dalam keadaan 

bersih dan tidak dicat 

 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

5. jarak dan titik pusat 

detektor asap atau alat 

penangkap asap yang 

terdekat ke dinding 

atau pemisah tidak boleh 

melebihi dari 6 (enam) m 

dalam ruangan biasa 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

6. Pengujian Detektor 

dilakukan secara berkala 
X X X X X X X X 
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lanjutan Checklist Detektor 

No. 
Nomor Detektor 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. √ √ √ √ √ X X X X X √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ 

5. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

No. 
Nomor Detektor 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 

1. √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6. X X X X X X X X X 
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Lampiran 10 

HASIL WAWANCARA 

 

Pertanyaan Dalam  

Pedoman wawancara 

Uraian Jawaban Informan 

Apakah Hotel Graha Agung 

Semarang telah memiliki 

kebijakan mengenai 

pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran? 

Informan 1 : 

Kalau secara tertulis belum ada, pernah 

praktek secara simulasi 

Informan 2 : 

Ya kalau kebijakan belum ada, kita hanya 

menyediakan peralatan, mengadakan 

pelatihan 

 

Apakah telah terdapat 

prosedur standar operasional 

mengenai pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran 

di Hotel Graha Agung 

Semarang? 

Informan 1 : 

SOP nya juga belum ada. Nah, yang jadi 

masalah itu. Kebetulan belum pernah ada 

kejadian kebakaran, ada kejadian kecil 

mereka sudah bisa mengatasi terutama yang 

sudah pernah ikut praktek, mereka masih 

hafal cara-caranya. 

Informan 2 : 

SOP nya belum disusun 

 

Apakah Hotel Graha Agung 

Semarang telah memiliki tim 

khusus untuk menanggulangi 

kejadian kebakaran ? 

Informan 1 : 

Belum ada juga 

Informan 2 : 

Kita belum punya 

 

Apakah Hotel Graha Agung 

Semarang melakukan 

pelatihan terkait pencegahan 

dan penanggulangan 

kebakaran? 

Informan 1 : 

Pelatihan dilakukan satu tahun sekali, 

biasanya pas ada pengecekan tabung sekalian 

pembaruan isi, nanti biasanya ada pelatihan 

dari dinas kebakaran.  

Informan 2 : 

Ada pelatihan  

Siapa yang memberikan 

pelatihan te 

rkait pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran? 

Informan 1 : 

Pelatihan dari Dinas kebakaran 

Informan 2 : 

Biasanya mendatangkan pelatihan dari 
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DAMKAR, kalau nggak dari vendor yang 

dia memang punya kompetensi untuk siap 

memberikan pelatihan 

Pelatihan apa saja yang telah 

diberikan kepada karyawan ? 

Informan 1 : 

Pelatihannya memadamkan api, termasuk 

petunjuk seperti api di luar ruangan di dalam 

ruangan. Itu SOP secara lisan, kalau tertulis 

belum ada. 

Informan 2 : 

Biasanya pelatihannya sederhana ya, seperti 

penggunaan APAR, tindakan apa yang harus 

dilakukan saat terjadi kebakaran. Jadi hanya 

tindakan-tindakan ringan, kalau itu tidak 

mampu maka kita panggil pemadam 

kebakaran.  

Apakah ada gambar instalasi 

alarm ? 

Informan 1 : 

Kalau disini tidak ada  

Informan 2 : 

Saya tidak punya 

Berapa kali pemeriksaan 

hidran dilakukan ? 

Informan 1 : 

Sementara ini kalau hidran belum pernah 

dilakukan pemeriksaan 

Informan 2 : 

Kalau hidran halaman biasanya untuk siram-

siram tanaman jadi sudah jelas berfungsi 

Berapa kali pemeriksaan 

alarm dilakukan ? 

Informan 1 : 

Alarm juga tidak pernah diperiksa dan 

dicoba berfungsi atau tidak 

Informan 2 : 

Alarm dan smoke detector  belum pernah 

dilakukan pemeriksaan 
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HASIL WAWANCARA 

Pertanyaan Dalam  

Pedoman wawancara 

Uraian Jawaban Informan 

Apakah Hotel Graha Agung 

pernah mengalami kejadian 

kebakaran ? 

Informan 3 : 

Belum pernah terjadi kebakaran 

Informan 4 : 

Tidak pernah, tapi kalau kejadian korsleting 

listrik di laundry pernah. Listriknya langsung 

dipadamkan. 

 

Bagaimana sarana kebakaran 

yang ada di hotel ? 

Informan 3 : 

Ya, cukup. Tapi pemeriksaan belum semua 

diperiksa 

Informan 4 : 

Udah bagus, disini  ada. Kelengkapan dan 

pemeliharaan kayaknya perlu diadakan.  

 

Apakah Anda pernah 

mengikuti pelatihan 

pemadaman kebakaran ? 

Informan 3 : 

Pernah, ada teori sama prakteknya. Praktek 

pemadaman api 

Informan 4 : 

Pernah ikut, biasanya pelatihan dari Dinas 

Kebakaran.  

 

Berapa kali dilakukan 

pemeriksaan APAR ?  

Informan 3 : 

Kalau APAR dicek  setahun sekali, yang dicek 

tabung, isinya diganti.  

Informan 4 : 

Setahu saya satu kali dalam setahun, sekalian 

pelatihan  

Berapa kali dilakukan 

pemeriksaan hidran, alarm dan 

detektor ? 

Informan 3 : 

Hidran belum pernah, alarm dan detektor juga 

tidak pernah 

Informan 4 : 

Ga ada pemeriksaan, paling hanya APAR saja 
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Lampiran 11 
 

 

TANDA PEMASANGAN APAR 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

1. Segitiga sama sisi dengan warna dasar merah 

2. Ukuran sisi 35 cm 

3. Tinggi huruf 3 cm, berwarna putih 

4. Tinggi tanda panah 7,5 cm warnah putih 

 

 

Sumber : Permenaker No.Per 04/Men/1980 

 

35 cm 

merah 

ALAT PEMADAM API 

7,5 cm 

3 cm 

95 



73 
 
 

 
 

Lampiran 12 

 

 

PETUNJUK PENGOPERASIAN HIDRAN GEDUNG 

1.  Buka pintu box hidran 

2.  Keluarkan selang dan nozzle 

3.  Uraikan/gelang selang 

4.  Pegang nozzle 

5.  Buka kran ke arah kiri 

6.  Laksanakan pemadaman 

 

PETUNJUK PENGOPERASIAN HIDRAN HALAMAN 

1.  Buka pintu box hidran halaman 

2.  Keluarkan selang dan nozzle 

3. Ambil kunci hidran 

4.  Uraikan/gelang selang 

5.  Sambung ke hidran dan nozzle 

6.  Pegang nozzle 

7.  Buka outlet hidran, putar ke posisi open 

8.  Laksanakan pemadaman 

  

Sumber : Buku Panduan Pemadam Kebakaran 
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Lampiran 13 

DENAH RENCANA PENEMPATAN APAR DAN HIDRAN  (LANTAI 1)  
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DENAH RENCANA PENEMPATAN APAR DAN HIDRAN  (LANTAI 2 DAN 3) 
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DENAH PENEMPATAN DETEKTOR DAN  FIRE ALARM (LANTAI 1)  
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DENAH PENEMPATAN DETEKTOR DAN  FIRE ALARM (LANTAI 2 DAN 3)    
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Lampiran 14  

 

DOKUMENTASI 

    

 

Gambar 1. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Taufik Manager Hotel 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peneliti melakukan wawancara 

dengan Bapak Taufik Manager Hotel 

Gambar 2. Bapak Ambar selaku Kepala 

Properti  

Gambar 3. Peneliti melakukan wawancara 

dengan Ibu Nor Staf Hotel 

Gambar 4. Peneliti melakukan wawancara 

dengan Bapak Teguh Staf Hotel 
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Gambar 5. Peneliti melakukan cheklist observasi alarm    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Gambar 6. Peneliti melakukan cheklist observasi hidran gedung 
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Gambar 7. Keadaan APAR di Hotel Graha Agung Semarang 
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  Gambar 8. Keadaan alarm di Hotel Graha Agung Semarang 

 

 

Gambar 9. Keadaan hidran di Hotel Graha Agung Semarang 
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Gambar 10. Keadaan detektor di Hotel Graha Agung Semarang 
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