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Rencana tindak darurat kebakaran  
pada bangunan gedung   

 
 

1 Ruang lingkup 
 
Pedoman ini mencakup petunjuk dalam pembuatan rencana untuk memperkecil 
kemungkinan timbulnya kebakaran dan meminimalkan dampak keadaan darurat yang 
ditimbulkannya melalui deteksi dini, peringatan, tindakan penanggulangan, prosedur 
penyelamatan/evakuasi, serta  komunikasi darurat, bagi semua personil yang bekerja atau 
berada di dalam gedung maupun pihak manajemen dalam melaksanakan tindakan 
menghadapi keadaan darurat akibat kebakaran di gedung tersebut.  
 
 
2 Acuan normatif 
 
AS 3745-1995, Emergency control organization and procedures for buildings, 
AS 1851, Maintenance of fire protection equipment, 
AS 1851.10, Emergency warning and intercommunication systems; Part 10, 
AS 2220, Emergency warning and intercommunication systems in buildings, 
AS 2220 Part, Equipment design and manufacture, 
AS 4083, Emergency responses for health care facilities, 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002, Bangunan Gedung pasal 19 
mengenai Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran, 
Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000, Ketentuan Teknis 
Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan, BAB IV Manajemen Penanggulangan 
Kebakaran Bangunan Gedung. 
 
 
3 Istilah dan definisi 
 
3.1  
bangunan gedung 
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. 
 
3.2  
evakuasi 
pemindahan orang/penghuni dari satu tempat yang berbahaya ketempat yang lebih aman. 
 
3.3  
keadaan darurat  
setiap peristiwa atau kejadian pada bangunan dan lingkungan sekelilingnya yang memaksa 
dilakukannya suatu tindakan segera. Dengan perkataan lain, keadaan darurat adalah suatu 
situasi yang terjadi mendadak dan tidak dikehendaki yang mengandung ancaman terhadap 
kehidupan, aset dan operasi perusahaan, serta lingkungan, dan oleh karena itu memerlukan 
tindakan segera untuk mengatasinya. 
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3.4  
pemilik bangunan gedung 
orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai 
pemilik bangunan gedung 
 
3.5  
pengguna bangunan gedung 
pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan 
kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola 
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan 
 
3.6  
proteksi aktif 
kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, 
dan sarana penyelamatan kebakaran. 
 
3.7  
proteksi pasif 
kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, kompartemenisasi dan 
pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi kecepatan 
menjalarnya api dan asap kebakaran. 
 
3.8  
rencana tindak darurat kebakaran 
suatu Rencana atau Plan yang memuat prosedur yang mengatur SIAPA harus berbuat APA 
pada saat terjadi keadaan darurat dalam satu bangunan gedung dalam hal ini kebakaran, 
dimana tiap bangunan akan berbeda bentuk RTDK nya sesuai dengan situasi dan kondisi 
masing-masing. 
 
3.9  
orang dengan kemampuan mobilitas terbatas atau memiliki mobilitas terbatas/difabled 
seseorang dengan kelemahan fisik, mental atau mengalami gangguan pada bagian panca 
indera baik secara tetap atau sementara, yang membutuhkan bantuan saat evakuasi 
keadaan darurat. 
 
 
4 Informasi umum 
 
4.1 Penerapan jenis keadaan darurat 
  
Keadaan darurat yang mungkin terjadi pada suatu bangunan bisa meliputi : 
a) Kebakaran,  
b) Gempa bumi dan bencana alam lainnya seperti badai topan dan banjir,  
c) Perbuatan jahat atau permusuhan terutama yang bersifat ancaman atau serangan 

menggunakan bom atau bahan peledak lainnya, 
d) Gangguan terhadap ketertiban umum seperti demontrasi, huru-hara dan pembrontakan. 
e) Keadaan darurat lainnya berkaitan dengan tidak berfungsinya instalasi seperti lift macet, 

listrik padam dsb. 
Setiap respon atau tindakan terhadap suatu keadaan darurat harus didasarkan pada jenis 
keadaan darurat, tingkat bahaya, resiko yang ada, dan prosedur yang secara khusus dibuat 
untuk mengatasi kondisi darurat tersebut.  
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Salah satu keadaan darurat yang sangat signifikan pada bangunan gedung adalah 
kebakaran.  Oleh karena itu Rencana Keadaan Darurat ini ditekankan pada masalah 
kebakaran. 
 
4.2 Potensi bahaya dan lokasi yang perlu diperhatikan  
 
Potensi  bahaya didasarkan kepada kemungkinan ancaman bahaya dari suatu proses atau 
bahan yang digunakan. Dapat pula ditinjau dari segi kepentingan atas manusia atau objek 
yang harus dilindungi. Pada bangunan gedung potensi yang menimbulkan bahaya 
(kebakaran) yang perlu diperhatikan antara lain: 
a) Ruang dapur restoran, termasuk tabung gas LPG, 
b) Ruang komputer dan pemrosesan data, 
c) Gudang penyimpanan bahan, 
d) Ruang mesin, genset dan ruang panel, 
e) Basement dan lantai parkir, 
f) Ruang penampungan sampah, 
g) Lokasi lain yang perlu diperhatikan adalah ruang ruang fungsional, ruang rapat, 

koridor/jalan terusan, tangga kebakaran dan ruang kontrol. 
 
4.3 Sistem proteksi kebakaran 
 
Sistem proteksi kebakaran yang dapat dipergunakan  meliputi : 
 
4.3.1 Sistim deteksi dan alarm kebakaran 
 
a) Sistem deteksi kebakaran otomatis: 

1) Detektor asap/smoke detector   
Alat ini akan mengaktifkan alarm apabila ada asap yang masuk ke alat. 

2) Detektor panas/heat detector  
Alat ini akan mengaktifkan alarem apabila ada panas yang cukup mengaktifkan 
sensor. 

3) Sistem sprinkler  
Alat ini akan mengaktifkan alarem, apabila ada panas yang dapat memecahkan 
sensor panasnya (lebih kurang 68O C atau 154O F) dan mengakibatkan alat 
menyemburkan air dan terjadi aliran air di instalasi yang mendorong katup Flow 
switch sebagai pemicu tanda alarm. 
 

b) Sistem deteksi kebakaran manual/alarm kebakaran: 
Setiap kotak (Box) Fire Hydrant yang ada selalu dilengkapi dengan Lampu darurat 
(Flash light emergency), Alarm Bell dan Manual Push Button (Break Glass). 
Flash Light (Visual Coverage), akan menyala apabila terjadi alarem. 
Alarm Bell (Audible Coverage), akan berbunyi apabila terjadi alarem. 
Break Glass (Manual Push Button), berupa kotak logam berwarna merah yang pada 
kacanya tertulis Break Glass, yang akan mengaktifkan alarem apabila kacanya 
dipecahkan. 
 
Apabila kaca salah satu kotak alarm tersebut dipecahkan, bel tanda bahaya kebakaran 
akan berbunyi. Panel pengontrol tanda bahaya kebakaran di ruang kontrol akan 
menunjukkan daerah kebakaran tersebut, dan satuan pengaman gedung/building 
security akan segera menyelidikinya. 
Bel tanda bahaya kebakaran tersebut juga akan berbunyi apabila heat detector, smoke 
detector atau sprinkler bekerja. 
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4.3.2  Sistem pemadam kebakaran otomatis dan manual 
 
a) Sistem hydrant.  

Untuk hydrant, di setiap box dilengkapi dengan hose rack dan nozzle serta selangnya.   
b) Sistem sprinkler.   

Sprinkler dilengkapi dengan gate valve & flow switch terdapat di instalasi dalam ruang 
Air Handling Unit. 

c) Tabung alat pemadam api.   
2 (dua) macam tabung alat pemadam api. 
Jenis halon, CO2 dan dry powder,  
 

4.3.3  Sarana penyelamatan dan kelengkapannya  
 
a)  Tangga darurat 

Koridor tiap jalan keluar menuju tangga darurat dilengkapi dengan pintu darurat yang 
tahan api (lebih kurang 2 jam) dan panic bar sebagai pegangannya sehingga mudah 
dibuka dari sebelah dalam dan akan tetap mengunci kalau dibuka dari sebelah tangga 
(luar) untuk mencegah masuknya asap kedalam tangga darurat. 
Tiap tangga darurat dilengkapi dengan kipas penekan/pendorong udara yang dipasang di 
atap (Top).  Udara pendorong akan keluar melalui grill di setiap lantai yang terdapat di 
dinding tangga darurat dekat pintu darurat. 
Rambu-rambu keluar (exit signs) ditiap lantai dilengkapi dengan tenaga baterai darurat 
yang sewaktu-waktu diperlukan bila sumber tenaga utama padam. 

b)  Lif 
2 (dua) macam sarana alat angkut lif, yaitu :  
Lif penumpang dan lif barang  
Pada saat keadaan darurat: 
1) Hanya lif service (barang) yang dapat digunakan sebagai lif kebakaran (Fire Lift), 

karena lif tersebut telah dirancang untuk keadaan darurat. 
2) Lif-lif lainnya, sama sekali tidak boleh digunakan, karena ada resiko tinggi akan 

macet saat kebakaran. 
c)  Alat komunikasi (public address) 

2 (dua) macam sarana komunikasi, sebagai berikut: 
1) Fire intercom system 
2) Paging line system. 

 
 
5 Pemeran dalam keadaan darurat 
 
5.1 Umum 
 
Pemanfaatan secara maksimal sarana proteksi kebakaran yang tersedia pada bangunan 
gedung,  dimungkinkan jika tersedia personil yang diorganisasikan dengan baik dan memiliki 
kemampuan mengendalikan upaya pemadaman kebakaran dan pengevakuasian penghuni 
gedung pada saat terjadi kebakaran. 
 
Organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang dibentuk oleh pengelola dan penghuni 
gedung dengan sebutan organisasi peran kebakaran/fire warden dan merupakan bagian 
yang sangat penting di dalam rencana darurat pada bangunan gedung.  Adalah tidak 
mungkin untuk menghubungi atau mengendalikan ribuan orang yang bekerja di dalam 
gedung-gedung ini, terutama bila terjadi keadaan darurat. Dapat dipastikan bahwa sebagian 
besar dari mereka tidak pernah membaca peraturan ini apalagi mengingat-ingat apa yang 
harus dilakukan saat keadaan darurat. 
 



Pd-T-012-2005-C 
 

5 dari 46 BACK Daftar RSNI 
2006 

Organisasi peran kebakaran/fire warden ini memiliki tugas pokok mengembangkan potensi 
anggota peran kebakaran dan menyelenggarakan pembinaan terhadap penghuni gedung 
dalam kesiap siagaan menghadapi bahaya kebakaran berdasarkan prosedur rencana tindak 
darurat yang disusun. 
 
Fungsi utama anggota peran kebakaran gedung adalah melaksanakan pemadaman tingkat 
awal sedini mungkin agar penjalaran kebakaran dapat dikendalikan dengan baik sehingga 
bangunan dan isinya termasuk penghuninya terhindar dari bencana yang lebih besar. 
Disamping fungsi pemadaman tingkat awal, organisasi peran kebakaran gedung 
bertanggung jawab pula atas terlaksananya pengevakuasian penghuni dari tempat bencana 
ke tempat aman yang telah ditentukan, apabila upaya pemadaman kebakaran tingkat awal 
gagal dilaksanakan. 
 
Oleh karena itu adalah sangat penting bahwa tiap manajemen penghuni gedung yang 
menempati satu lantai, lebih dari satu lantai atau satu lantai perkantoran yang dihuni oleh 
beberapa penghuni gedung, agar setiap lantai perkantoran menunjuk beberapa orang 
cerdas, berkepala dingin diantara staffnya yang memahami sistim, upaya pencegahan, dan 
penanggulangan serta prosedurnya untuk dapat mengikuti program pelatihan, memberi 
instruksi kepada orang lain dalam organisasinya dan mengaktifkan mereka pada waktu 
terjadi keadaan darurat. 
 
Orang yang demikian disebut petugas peran kebakaran (fire warden), orang yang ditunjuk 
sebagai fire warden tersebut harus didaftarkan kepada manajer sekuriti mengenai 
identitasnya, alamat rumah dan alamat kantornya serta nomor telepon selular, rumah dan 
kantornya. 
 
5.2  Susunan organisasi keadaan darurat 
 
Organisasi Keadaan darurat dan tanggung jawab personil diterapkan dalam melaksanakan 
prosedur penanggulangan keadaan darurat secara konsisten di bangunan gedung terdiri 
atas personil yang memiliki peran-peran sebagai berikut ; 

 
5.2.1   Pengelola gedung 

 
a) Unsur pimpinan terdiri atas : 

1) Penanggung-jawab keadaan darurat, 
2) Koordinator keadaan darurat, 
3) Kepala bagian keamanan, 
4) Komandan regu dari masing-masing unit. 

b) Unsur staf merupakan Kelompok Komunikasi : 
1) Kurir/runner, 
2) Telefonis, 
3) Radio operator, 
4) Petugas sound system / public address, 
5) Petugas kontrol panel. 

c) Kelompok teknisi:  
1) Operator lif, 
2) Operator AC, 
3) Operator listrik / genset, 
4) Operator pompa kebakaran, 
5) Operator pengendalian asap / presurized fan. 

d) Kelompok sekuriti dan penyelamatan:  
1) Tim pemadam kebakaran, 
2) Tim sekuriti, 
3) Tim evakuasi, 
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4) Tim parkir, 
5) Tim PPPK, 
6) Tim pembersih / janitor. 

e) Kelompok evaluasi : yang terdiri atas unsur manajemen bangunan, manajemen 
penghuni, peran kebakaran, petugas Dinas Kebakaran dan Polisi, dikoordinasi oleh fire 
safety officer. 

 
5.2.2  Penghuni gedung 
 
Terdiri atas unsur pelaksana yang berlokasi di tiap lantai disebut floor warden / peran 
kebakaran lantai 
Floor warden / peran kebakaran lantai dengan anggota-anggotanya terdiri atas: 
a) Stair warden / petugas tangga darurat 
b) Fire fighter / petugas pemadam kebakaran 
c) Searcher / petugas pencari 
d) Petugas pemandu orang “difabled” 
e) Petugas PPPK lantai 
 
Satuan tugas atau satgas peran kebakaran akan segera berfungsi pada saat terjadi bencana 
kebakaran. 

 
5.3   Uraian tugas 
 
a) Unsur pimpinan berfungsi selaku emergency director dan mempunyai tugas memantau 

atau mengawasi serta mengambil alih tugas chief warden dan deputy chief warden 
apabila mereka tidak dapat melakukan tugasnya dan memberikan pengarahan dalam 
pelaksanaan kendali darurat. 

 
b) Chief warden mempunyai tugas mengkoordinasi tindakan mengatasi kondisi darurat  

1) Memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan penyelamatan jiwa, 
2) Memastikan prosedur penanganan keadaan darurat ini dipatuhi dan dilaksanakan 

oleh setiap personil termasuk penghuni gedung, 
3) Memberikan instruksi dan dalam setiap tindakan darurat, 
4) Melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait seperti Dinas Kebakaran, PLN, 

Polisi, Tim SAR dan lain-lain, 
5) Melaporkan status keadaan darurat kepada unsur pimpinan. 

 
c) Deputy chief warden mempunyai tugas membantu tugas-tugas chief warden dalam 

melaksanakan penanggulangan keadaan darurat. 
 

d) Kelompok komunikasi bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi 
keadaan darurat sesuai tanggung jawabnya masing-masing, yakni : 
1) Kurir mempunyai tugas menyampaikan berita dari chief warden atau deputy chief 

warden kepada floor warden pada saat ada gangguan pada sarana komunikasi 
selama operasi penanggulangan tingkat awal. 

2) Teleponis mempunyai tugas menerima dan mencatat laporan keadaan darurat dan 
segera menghubungi chief warden atau deputy chief warden untuk tugas 
penanggulangan kebakaran tingkat awal. 

3) Operator radio mempunyai tugas melaksanakan hubungan komunikasi lewat handy 
talky dari dan ke chief warden atau deputy chief warden. 

4) Operator sound system mempunyai tugas menyampaikan pengumuman atau 
perintah chief warden atau deputy chief warden ke setiap lantai atau seluruh gedung 
melalui public address. 
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e) Operator kontrol panel mempunyai tugas: 
1) Memonitor terus menerus kontrol panel untuk mengetahui secara dini kejadian 

kebakaran. 
2) Jika monitor kontrol panel menyala dan alarm berbunyi, segera menghubungi zone / 

lantai yang termonitor lewat public address untuk pengecekan situasinya. 
3) Jika tidak diperoleh informasi dari floor warden dilantai zone yang termonitor itu, 

operator kontrol panel segera menuju ke lantai / zone tersebut untuk memeriksa 
kejadian yang sebenarnya dan segera melaporkannya kepada chief warden atau 
deputy chief warden. 

4) Dalam hal terjadi alarem palsu / false alarm, segera menghubungi floor warden 
dilantai tersebut agar memberitahukan kepada seluruh penghuni di lantai tersebut. 

5) Membunyikan general alarm atau alarem per lantai atas perintah chief warden atau 
deputy chief warden. 

 
f)  Kelompok teknisi 

1) Operator lif 
Semua lif penumpang/passenger lift tidak beroperasi dan kereta lif berada pada 
lantai1, main lobby. 
Lif barang / service lift akan dioperasikan sebagai lif kebakaran untuk keperluan 
petugas sekuriti dan petugas dinas kebakaran untuk pemadaman kebakaran dan 
menolong korban 

2) Operator AC 
Sistim AC tidak beroperasi atau pada posisi off 

3) Operator listrik / genset 
Siaga untuk mengoperasikan on atau off listrik pada lantai tertentu atau seluruh 
gedung sesuai instruksi chief warden. 
Siaga untuk mengoperasikan genset secara manual bila sistim otomatis tidak bekerja 
pada saat pasokan listrik PLN terputus. 

4) Operator pompa kebakaran 
Siaga untuk mengoperasikan pompa air secara manual bila sistim otomatis tidak 
bekerja sehingga dapat menyediakan air untuk kebutuhan pemadaman kebakaran. 

5) Operator pengendalian asap 
Siaga untuk mengoperasikan pressurise fan / kipas udara tekanan positif secara 
manual pada ruang tangga darurat bila sistim otomatis tidak bekerja pada saat general 
alarm berbunyi. 

 
g)  Kelompok sekuriti dan penyelamat 
 

1) Tim pemadaman kebakaran 
(a) Memadamkan api pada kesempatan pertama dengan alat yang tersedia secara 

cepat dan tepat (fire extinguisher / apar, hose reel, hydrant). 
(b) Melokalisasi area yang terbakar dengan menyemprotkan air hosereel / hydrant 

pada barang yang mudah terbakar sampai Dinas Kebakaran datang. 
(c) Membantu di lantai lain yang terbakar bila memerlukan tenaga dan bekerja sama 

dengan kelompok lain yang memerlukan bantuan. 
(d) Menggunakan tangga darurat atau lif kebakaran selama lif tersebut aman. 
 

2) Tim sekuriti 
(a) Menangani urusan keamanan dalam bangunan maupun lingkungannya saat 

penanggulangan darurat berlangsung. 
(b) Melaksanakan pengawasan area dan mencegah orang yang dicurigai 

menggunakan kesempatan melakukan kejahatan. 
(c) Menangkap orang yang jelas-jelas telah melakukan kejahatan dan membawanya 

ke POSKO sekuriti. 
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(d) Bersama tim evakuasi memeriksa ruangan dan memastikan benar-benar bahwa 
semua personil telah keluar dengan aman dan mengunci pintu.  Tim ini adalah 
tim yang terakhir meninggalkan lantai. 

(e) Satu orang sekuriti bertugas menjaga dan mengoperasikan lif kebakaran yang 
dipergunakan untuk kelompok pemadam kebakaran serta membantu 
mengevakuasikan orang sakit, cedera, meninggal dsb. 

3) Tim evakuasi 
(a) Mengatur dan menunjukkan rute untuk evakuasi, dari ruang-ruang disetiap lantai 

ke daerah tempat berkumpul / konsolidasi. 
(b) Memberi peringatan-peringatan terhadap orang yang membawa barang besar / 

berat, orang lari yang akan menggunakan lif agar tidak menimbulkan bencana 
lebih buruk. 

(c) Memeriksa ruangan kantor bila kemungkinan ada personil yang masih tertinggal. 
(d) Bila ternyata ada yang masih tertinggal didalam ruangan, segera lapor ke floor 

warden selanjutnya laporkan kepada chief warden. 
(e) Menghitung berapa jumlah korban (sakit, pingsan, meninggal) dan berusaha 

mengevakuasikan korban melalui lift kebakaran, tangga darurat atau mobil 
tangga Dinas Kebakaran. 

4) Tim parkir 
(a) Mengatur perparkiran saat penanggulangan keadaan darurat termasuk 

pengaturan jalur dan rambu-rambu. 
(b) Mengatur arus mobil masuk dan keluar termasuk mobil unit Dinas Kebakaran. 
(c) Bekerjasama dengan tim sekuriti dan Kepolisian dalam masalah parkir. 

5) Tim PPPK 
(a) Memberikan   pertolongan  kepada  korban  (sakit, cedera, meninggal) di luar 

gedung setelah dievakuasikan oleh petugas evakuasi. 
(b) Berusaha memanggil ambulan dan mengatur penggunaannya. 
(c) Mengatur pengiriman orang sakit, cedera ke rumah sakit terdekat dengan 

menggunakan ambulan. 
6) Tim pembersih / janitor 

(a) Membersihkan area dari genangan air akibat pecahnya kepala sprinkler, 
tumpahan cairan, bekas-bekas pemadaman dan lain-lain. 

(b) Membantu dalam upaya pencarian lokasi bom, dalam hal adanya ancaman bom, 
dan searcher dalam pencarian orang, barang dan sebagainya. 

 
h)  Uraian tugas petugas peran kebakaran penghuni gedung secara khusus adalah 

sebagai berikut : 
1) Floor warden mempunyai tugas : 

(a) Memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan tugas penyelamatan jiwa di 
lantai yang menjadi tanggung jawabnya. 

(b) Menerima perintah dan melaporkan jalannya operasi kepada chief warden / 
deputy chief warden. 

2) Stair warden bertugas melaksanakan pengevakuasian penghuni lewat tangga 
darurat setelah mendapat perintah dari floor warden. 

3) Petugas pemadam bertugas memadamkan kebakaran tingkat awal dengan 
menggunakan APAR / fire extinguisher atau hosereel. 

4) Petugas pencari (searcher) bertugas memeriksa secara cermat disemua ruangan di 
lantai tersebut untuk memastikan apakah penghuni lantai sudah berevakusi semua 
dan tidak ada yang tertinggal serta berkewajiban untuk melapor kepada floor warden. 

5) Petugas pemandu orang “difabled” membantu dan memandu menempatkan 
orang-orang “difabled” ke tempat aman yang terdekat dan mengevakuasikannya 
bilamana instruksi evakuasi penghuni gedung segera dilaksanakan.  Biasanya dua 
pemandu untuk setiap disabled person. 

6) Petugas PPPK lantai  memberikan pertolongan pertama terhadap korban di lantai 
yang menjadi tanggung-jawabnya, dan melaporkan kepada Tim PPPK gedung. 
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7) Petugas evaluasi bertugas menghitung jumlah karyawan yang berevakuasi dari 
lantai yang menjadi tanggung jawabnya dan mengecek ulang di tempat berkumpul di 
luar gedung. 

 
i)   Uraian tugas petugas peran kebakaran secara umum adalah sebagai berikut: 

1) Memahami sepenuhnya tata letak bangunan, baik mengenai daerah perkantoran 
yang menjadi tanggung jawabnya maupun mengenai bangunan gedung secara 
keseluruhannya, terutama mengenai jalan-jalan keluar untuk menyelamatkan diri. 

2) Memahami sepenuhnya tentang alat-alat proteksi kebakaran yang terdapat di dalam 
gedung, sistim pemadaman dan alarm, mengetahui dimana lokasi masing-masing, 
bagaimana cara bekerjanya, bagaimana memanfaatkannya dan menggunakannya 
(apabila tersedia). 

3) Memahami sepenuhnya bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran dan menjaga keamanan secara baik di daerah yang menjadi tanggung 
jawabnya. 

4) Memahami sepenuhnya tentang prosedur yang harus diikuti pada waktu terjadi 
keadaan darurat dan bila terjadi haruslah diperoleh kepastian bahwa prosedur 
tersebut akan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh mereka yang diserahi 
tanggung jawab. 

5) Memelihara daftar yang terakhir tentang personil dibawah tanggung jawabnya dan 
berusaha mendidik mereka mengenai peralatan yang ada di gedung, melakukan 
upaya pencegahan bencana dan menerapkan prosedur evakuasi. Pada waktu 
dilaksanakan evakuasi, harus meneliti apakah semua personil dibawah tanggung 
jawabnya telah meninggalkan tempatnya dan apakah semua tindakan yang perlu 
telah dilaksanakan sebelum fire warden sendiri meninggalkan dan mengunci 
tempatnya. 

6) Bersama chief warden menentukan daerah berkumpul di tempat parkir bagi penghuni 
lantai apabila terjadi keadaan darurat dan meneliti anggotanya sebelum mereka 
kembali ke kantornya. 

7) Menyediakan kotak PPPK dan mampu memberikan pertolongan pertama pada 
kecelakaan. 

 
5.4  Pos komando taktis kebakaran  ( POSKOTIS ) 
 
Poskotis terletak di main lobby. Dalam hal perlu menyesuaikan dengan ketentuan/peraturan 
suatu Poskotis Kebakaran pada saat darurat atau emergency operation centre yang 
mengakomodasi sarana/peralatan emergency communication, kelengkapan operasi 
penanggulangan, fasilitas ruang seperti meja dan kursi, papan tulis, flip-chart serta dokumen 
dan dan gambar teknis bangunan (terbangun/as built-drawings), penampungan sementara 
personil sakit atau luka dan lain-lain, maka dapat dibuat bangunan/ruangan tambahan di 
dekat Poskotis yang ada di main lobby tersebut. 
 
5.5.  Instansi terkait 
 
Dalam keadaan darurat sebaiknya dilaksanakan koordinasi yang baik dengan instansi terkait 
seperti: Dinas Kebakaran, PLN, Polisi, PU, Tim SAR, PDAM, Mawil Hansip, dan sebagainya.  
Dalam hal tibanya Dinas Kebakaran di lokasi gedung maka serah terima tugas pemadaman 
dilakukan di Pos Komando Taktis Kebakaran. 
 
 
6  Prosedur tindak darurat kebakaran 
 
Maksud dan tujuan dari prosedur ini adalah untuk memberikan instruksi-instruksi kepada 
penghuni dan mereka yang bekerja di dalam gedung mengenai tindakan-tindakan yang 
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harus diambil guna meminimasi timbulnya kejadian kebakaran dan dampak yang 
diakibatkannya. 
Prosedur ini harus diaplikasikan pada rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran 
oleh seluruh penghuni bangunan gedung, prosedur tersebut adalah sebagai berikut : 
a) Prosedur penanggulangan darurat terhadap kebakaran dan emergency lainnya; 
b) Diagram tentang prosedur penanggulangan kebakaran;    
c) Diagram organisasi dalam hal keadaan darurat; 
d) Diagram pemadaman kebakaran oleh peran kebakaran; 
e) Formulir peran kebakaran; 
f) Formulir untuk orang dari penyewa yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat; 
g) Formulir laporan kerusakan akibat kebakaran; 
h) Formulir laporan kejadian kebakaran; 
i) Formulir daftar orang-orang difabled / non ambulatory; 
j) Instruksi kerja mengatur peran kebakaran; 
k) Instruksi kerja orang yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat; 
l) Instruksi kerja pemadaman kebakaran oleh peran kebakaran dan sekuriti; 
m) Instruksi kerja evakuasi penghuni gedung; 
n) Instruksi kerja evakuasi korban; 
o) Instruksi kerja pemadaman kebakaran oleh Dinas Kebakaran; 
p) Instruksi kerja evaluasi kebakaran dan keselamatan kerja; 
q) Instruksi kerja prosedur bila terperangkap asap; 
r) Instruksi kerja standar teks.                                    
 
 
7 Penanggulangan terhadap keadaan darurat dan pencegahan kebakaran 
 
7.1  Terjebak di lif 
 
Apabila anda terjebak dalam lif karena terputusnya tenaga listrik atau karena sebab lain, 
tetaplah tenang.  Tiap lif dilengkapi dengan alat komunikasi untuk memberitahu tentang 
situasi.  Setiap kereta lif dilengkapi dengan penerangan darurat yang dihubungkan dengan 
sumber tenaga listrik darurat dan akan menyala bila penyediaan dari sumber tenaga listrik 
utama terputus.   
Dalam hal terjadi penyediaan tenaga listrik terputus sama sekali, lif dapat diturunkan secara 
manual. 
 
7.2  Pencegahan bahaya kebakaran 
 
7.2.1  Tindakan pencegahan 
 
Usaha pencegahan kebakaran seperti tersebut di bawah ini setiap saat harus diindahkan 
oleh semua penghuni gedung : 
a) Apabila anda meninggalkan kantor, teliti bahwa semua peralatan yang menggunakan 

listrik telah diputus hubungannya (komputer, mesin hitung, mesin stensil/foto copy, mesin 
tulis dan sebagainya), 

b) Pastikan bahwa tidak ada lagi puntung rokok atau tembakau yang masih membara 
tertinggal didalam kantor, 

c) Jangan menyimpan barang yang mudah terbakar di dalam kantor, 
d) Beritahu  dengan  segera  kepada  Pengelola Gedung Manager Teknik bila terdapat 

gangguan atau kerusakan pada instalasi listrik, plugs, kabel listrik dan sebagainya, 
e) Jangan membebani suatu titik sambungan listrik secara berlebihan dengan 

menggunakan adaptor/stekker kombinasi, 
f) Jangan masukkan kabel lepas ke dalam wall socket, gunakanlah plug (stekker) yang 

semestinya, 
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g) Jangan membiarkan perabotan kantor atau timbunan sampah di dalam atau dekat kantor 
anda dan sekali-kali jangan di tangga darurat atau koridor, 

h) Jangan membolehkan memasak makanan dalam lingkungan anda atau di tempat umum 
kecuali seperti di ruangan pantry. 

 
7.2.2  Yang seharusnya dilakukan dan yang dilarang dalam pencegahan kebakaran 
 
7.2.2.1  Yang seharusnya dilakukan 
 
a) Hindarkan ruang kerja dari tumpukan benda-benda tak terpakai, 
b) Laporkan mengenai kondisi kurang aman kepada atasan/supervisor anda, 
c) Hati-hati bekerja dengan peralatan listrik, 
d) Hati-hati dengan burner gas dan peralatan api lainnya, 
e) Ekstra hati-hati bila bekerja  dengan gas-gas dan cairan mudah terbakar, 
f) Pelajari lokasi alat pemadam api dan cara penggunaannya, 
g) Ketahui dimana lokasi eksit dan jalur ke luar, 
h) Hindari tumpukan barang-barang yang tidak terpakai pada tangga. 
 
7.2.2.2  Yang dilarang 
 
a) Bersikap ceroboh dalam merokok dan menggunakan korek api, 
b) Menutup jalan ke luar dengan peralatan atau barang tak berguna, 
c) Merusak peralatan listrik, kabel dan sekring, 
d) Membiarkan sampah menumpuk di tempat kerja, 
e) Menaruh kain berminyak di lemari atau kabinet. 
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Lampiran A 
(Informatif) 

Daftar singkatan 
 
 
 
 

1 RTDK : Rencana tindak darurat kebakaran 
2 POSKO : Pos komando 
3 POSKOTIS : Pos komando taktis 
4 PPPK : Pertolongan pertama pada kecelakaan 
5 PU : Pekerjaan umum 
6 PLN : Perusahaan listrik negara 
7 PDAM : Perusahaan daerah air minum 
8 SAR : Search and rescue 
9 Mawil Hansip : Markas wilayah pertahanan sipil. 
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Lampiran B 
(Informatif) 

Contoh-contoh prosedur 
 
 

 
 
PROSEDUR No. :    
 

  
 

PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.         :   00 
 

 
JUDUL PROSEDUR :    
PENANGGULANGAN DARURAT TERHADAP 
KEBAKARAN DAN EMERGENCY LAINNYA 
 

 
HAL.                   :    
 

 
1.0.  TUJUAN 

 
Maksud dan tujuan dari prosedur ini adalah untuk memberikan instruksi-instruksi 
kepada mereka yang bekerja di dalam gedung mengenai tindakan-tindakan yang 
harus diambil guna meminimasi timbulnya kejadian kebakaran dan dampak yang 
diakibatkannya. 
 

2.0.  RUANG LINGKUP 
 
Prosedur ini harus diaplikasikan pada Rencana Tindak Darurat Kebakaran pada 
Bangunan Gedung  
 

3.0.  DOKUMEN-DOKUMEN PENUNJANG 
 

3.1. Peraturan  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  No. 3  tahun 1992,  tentang  
Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah DKI. 

3.2. Emergency Plan yang dikeluarkan oleh Pengelola Gedung. 
3.3. Kep. Meneg. PU No. 11/KPTS/2000 tentang ketentuan Teknis Manajemen 

Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan. 
 

 
DISIAPKAN OLEH : 

 
 
 
 
 

Kabag. Keselamatan 

 
DIPERIKSA OLEH : 

 
 
 
 
 

Kadiv Keamanan & 
Keselamatan 

 
DISETUJUI OLEH : 

 
 
 
 
 

Manajemen Pengelola 
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PROSEDUR No. :      
PENGELOLA GEDUNG REVISI No.         :   00 

JUDUL PROSEDUR :    
PENANGGULANGAN DARURAT TERHADAP 
KEBAKARAN DAN EMERGENCY LAINNYA 

 
HAL.                   :    
 

 
4.0.  RINCIAN PROSEDUR 
 

4.1.  Kepala Divisi Keamanan & Keselamatan (KDK) 
4.1.1.  Bertanggung jawab untuk mengeluarkan rencana keadaan darurat mengenai 

bahaya-bahaya yang ada di dalam gedung  (lihat petunjuk rencana keadaan 
darurat) 

4.1.2.  Kadiv Keamanan & Keselamatan mempunyai wewenang untuk mengatur 
kelompok sekuriti, teknisi dan Floor Warden dalam hal keadaan darurat 
selaku Chief Warden. 

4.1.3. Kadiv Keamanan & Keselamatan  selaku  pimpinan  peran  kebakaran 
bertanggung jawab untuk memimpin dan memberikan komando terhadap 
segala situasi dalam keadaan darurat. 

4.1.4. Jika Peran Kebakaran dan atau sekuriti tidak berhasil atau gagal 
memadamkan api, segera mengeluarkan instruksi untuk melakukan evakuasi 
terhadap penghuni gedung (lihat Instruksi Kerja Evakuasi). 

4.1.5.  Segera meminta dan memanggil Dinas Kebakaran untuk mengirim mobil unit 
kebakaran dengan menggunakan telpon atau menekan tombol keadaan 
darurat. 

4.1.6  Kadiv Keamanan & Keselamatan mengatur sekuriti untuk membantu petugas 
Dinas Kebakaran untuk melanjutkan pemadaman kebakaran dan 
mengevakuasikan korban (lihat Instruksi Kerja mengenai Kerjasama dengan 
Dinas Kebakaran). 

4.1.7. Kadiv Keamanan & Keselamatan  menerima laporan dari unsur pelaksana 
(Sekuriti dan Floor Warden) mengenai status keadaan darurat dan 
memberikan informasi serta instruksi kepada penghuni lewat Public Address 
System mengenai status keadaan darurat. 

4.1.8. Kadiv Keamanan & Keselamatan selaku Chief Warden melaporkan status 
keadaan darurat kepada Penanggung-jawab darurat. 

 
4.2.     Kepala Bagian Teknik 
4.2.1. Kepala bagian teknik  mempunyai  wewenang untuk mengatur peran para 

teknisi dalam mendukung tindakan penanggulangan keadaan darurat.  
4.2.2. Kepala bagian teknik menerima laporan dari komandan regu teknisi 

mengenai kondisi utilitas bangunan selama keadaan darurat berlangsung. 
 
4.3.  Kepala Bagian Keamanan 
4.3.1. Apabila rencana keadaan darurat belum lengkap atau terdapat perubahan, 

berhak mengusulkan atau memperbaiki rencana keadaan darurat kepada 
Kadiv Keamanan & Keselamatan. 

4.3.2. Membantu Chief Warden  mengkoordinasi  serta memantau  kinerja  
pelaksanaan pengamanan kebakaran yang dilakukan oleh staf komunikasi, 
kelompok sekuriti dan Floor Warden. 

4.4.  Komandan Regu Teknisi 
4.4.1. Membantu Chief Warden dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran 

melalui kesiagaan peralatan dan utilitas untuk menunjang efektifitas 
penanggulangan kebakaran dan mengkoordinasi para teknisi. 

4.4.2.   Melaporkan kondisi peralatan dan utilitas kepada Kabag. Teknik. 
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PROSEDUR No. :      
PENGELOLA GEDUNG REVISI No.         :   00 

JUDUL PROSEDUR :    
PENANGGULANGAN DARURAT TERHADAP 
KEBAKARAN DAN EMERGENCY LAINNYA 

 
HAL.                   :    
 

 
4.5.  KEPALA BAGIAN KESELAMATAN 
4.5.1. Melakukan pengamatan dan pemantauan mengenai jalannya operasi 

penanggulangan keadaan darurat termasuk pengisian form Laporan 
Kerusakan Akibat Kebakaran  

4.5.2. Melaporkan hasil pemantauan kepada Kadiv Keamanan & Keselamatan. 
 

4.6.  STAF / KELOMPOK KOMUNIKASI 
4.6.1. Setiap Staf Komunikasi harus mencatat setiap informasi keadaan darurat 

yang diperoleh dan menyampaikan segera kepada Komandan Regu maupun 
kepada Chief Warden. 

4.6.2. Staf Komunikasi harus selalu dalam keadaan siaga pada saat terjadi 
keadaan darurat. 

4.6.3. Setiap Staf Komunikasi harus memahami prosedur penanggulangan 
keadaan darurat terutama yang menyangkut komunikasi emergency. 

 
4.7.  KELOMPOK SEKURITI & PENYELAMATAN 
4.7.1. Setiap personil Sekuriti harus memahami prosedur penanggulangan keadaan 

darurat sesuai tanggung jawabnya masing-masing. 
4.7.2. Setiap  personil  harus siaga ( stand-by ) pada saat keadaan darurat dengan 

kelengkapan dan peralatan masing-masing. 
4.7.3.Melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran, pengamanan dan 

penyelamatan sesuai ketentuan dan instruksi yang diberikan oleh Chief 
Warden. 

4.7.4. Pemadaman kebakaran dilakukan dengan peralatan yang tersedia seperti 
APAR, Hose-reel dan hidran sesuai ketentuan yang berlaku (lihat Instruksi 
Kerja No.  dan Diagram No. ). 

4.7.5. Melaporkan status darurat kepada Chief Warden. 
 
4.8.  KELOMPOK TEKNISI 
4.8.1. Setiap Teknisi yang bertugas saat darurat bertanggung jawab terhadap 

beroperasinya alat / peralatan yang menjadi tanggung jawabnya guna 
menunjang operasi penanggulangan keadaan darurat. 

4.8.2. Melaporkan kondisi dan status darurat menyangkut alat / peralatan, kepada 
Koordinator Teknik. 

 
4.9.  PERAN KEBAKARAN  ( LANTAI ) 
4.9.1. Setiap Floor Warden dan anggotanya harus memahami isi prosedur 

penanggulangan darurat dan menerapkannya dalam tugas-tugas 
penanggulangan darurat sesuai tanggung jawabnya masing-masing. 

4.9.2. Peran Kebakaran memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam 
api ringan (APAR) atau hose-reel atau hidran bagi yang sudah terlatih 
menggunakannya. 
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PROSEDUR No. :      
PENGELOLA GEDUNG REVISI No.         :   00 

JUDUL PROSEDUR :    
PENANGGULANGAN DARURAT TERHADAP 
KEBAKARAN DAN EMERGENCY LAINNYA 

 
HAL.                   :    
 

 
4.10.  PERAN KEBAKARAN DAN BUILDING MANAJEMEN. 
4.10.1. Jika   terjadi  gempa bumi,  ada  ancaman bom  atau  sabotase lainnya  

keadaan darurat mungkin mengakibatkan terjadinya kebakaran (lihat gempa 
bumi, Instruksi Kerja No. , Ancaman bom Instruksi Kerja No. , Ancaman 
Telepon Daftar Pengecekan Formulir No.  dan Instruksi Kerja Orang Yang 
Dapat Dihubungi Dalam Keadaan Darurat No.). 

4.10.2.Jika bahaya tersebut tanpa mengakibatkan terjadinya kebakaran, 
manajemen penyewa melalui komunikasi dengan Chief Warden dapat 
memutuskan penghuni gedung melakukan evakuasi atau tidak, jika tidak, 
akan dilanjutkan dengan evaluasi. 

 
4.11.  DINAS KEBAKARAN 
4.11.1.  Komandan pasukan pemadam dari Dinas Kebakaran saat tiba di bangunan 

gedung memperoleh penjelasan dari Chief Warden dan segera mengambil 
alih tindakan penanggulangan. 

4.11.2. Komandan pasukan pemadam bertanggung-jawab dan memimpin upaya 
pemadaman dan pertolongan korban (lihat Instruksi Kerja Evakuasi Korban 
No. ). 

4.11.3. Setelah kebakaran dapat dipadamkan dan kondisi telah kembali dapat 
dikendalikan maka Komandan pasukan Dinas Kebakaran menyerahkan 
kembali tugas-tugas selanjutnya kepada Chief Warden untuk 
mengkoordinasi segala sesuatunya. 

 
4.12.  MANAJEMEN PENYEWA 
4.12.1. Manajemen Penyewa berdasarkan permintaan manajemen gedung 

menunjuk beberapa staf untuk bertugas sebagai Peran Kebakaran pada 
saat terjadi keadaan darurat, yang terdiri atas : 
- Peran Kebakaran Lantai 
- Petugas Tangga Darurat 
- Petugas Pemadam Kebakaran 
- Petugas Pencari 
- Petugas PPPK / Pemandu orang Difabled 
- Petugas Evaluasi 

4.12.2. Penunjukan selaku Peran Kebakaran yang diatur oleh Manajemen Penyewa 
ini berlaku selama satu tahun. 

4.12.3. Manajemen Penyewa menyampaikan daftar nama-nama Peran Kebakaran 
kepada Manajemen Gedung. 

4.12.4. Manajemen Gedung memberikan petunjuk kepada semua penyewa untuk 
senantiasa mengikuti prosedur penanggulangan kebakaran.  Jika Peran 
Kebakaran Penyewa tidak menerapkan atau mematuhi prosedur tersebut, 
Manajemen Penyewa sendiri bertanggung-jawab untuk kejadian-kejadian 
dan akibat-akibat dari kebakaran dan Manajemen Gedung tidak 
bertanggung-jawab terhadap resiko tersebut. 
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PROSEDUR No. :    
 

  
 
PENGELOLA GEDUNG  

REVISI No.         :   00 
 

 
JUDUL PROSEDUR :    
PENANGGULANGAN DARURAT TERHADAP 
KEBAKARAN DAN EMERGENCY LAINNYA 
 

 
HAL.                   :    
 

 
4.13.  TIM EVALUASI 
 
4.13.1. Tim Evaluasi yang terdiri dari Penyewa, Building Manajemen, Fire Safety 

Officer, Petugas Dinas Kebakaran dan Polisi melakukan evaluasi 
perkembangan kejadian (lihat Instruksi Kerja Evaluasi No.). 

4.13.2. Membuat laporan yang menyangkut korban meninggal atau luka atau 
hilang, kerugian yang diderita, sumber api dan lain-lain yang dianggap perlu.  
Laporan disampaikan kepada Emergency Director, Chief Warden dan 
Manajemen Penyewa serta atasan instansi terkait (Dinas Kebakaran, Polisi 
dan lain-lain). 
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1. Kepala Divisi Keamanan & Keselamatan (KDK) 
Menyiapkan Rencana Keadaan Darurat (RKD) 

Konsep 

5. Nara Sumber 
Revisi, saran dan pertimbangan 

4.  Kepala Bagian Keselamatan 
Perbaikan / pelengkapan materi RKD 

6.  Kepala Bagian Teknik 
 

Mengkoordinir para Teknisi 
 

9. Kelompok Teknisi 
Menjamin kesiapan peralatan untuk 
menunjang penanggulangan keadaan 
darurat 

 

7.  Kepala Bagian Keamanan 
Mengkoordinir kel. Komunikasi, kel. 
Sekuriti dan Penyelamatan 

 

11. Peran Kebakaran  ( PK ) 
Memahami RKD dan siap 
melaksanakannya 

10. Kel. Sekuriti & Penyelamatan 
Memahami peran dan tanggung-
jawabnya aerta siap melaksanakannya 

13. KDK 
Panggil Dinas 

15. Dinas Kebakaran / KDK 
Upaya pemadaman dan pengendalian 
keadaan darurat 

14. KDK 
Pertimbangan & Persiapan Evakuasi 

18. KDK 
Menyatakan kondisi darurat selesai 

19. Tim 
Evaluasi 

8.  Manajemen Penyewa 
 

Mengkoordinir Peran Kebakaran 
 

 
BAGAN ALIR No.  :      

PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.             :   00 

JUDUL FLOW CHART / BAGAN ALIR : 
 PROSEDUR PENANGGULANGAN KEADAAN  DARURAT 

 
HAL.                       :    

 
                                                                                                      Penerbita  RKD 

   
 
 
 
 
 

      3. KDK             Tidak 
RKD diterbitkan ? 

 
                                                     ya 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                       Ya                                 12.  PK 

          Bencana  (kebakaran dll)                                             Terjadi bencana 
               Dapat diatasi ? 

 
                                              Tidak 
 
 
 
 
 

 
 

 

           Tidak      16. KDK    
                  Evakuasi ?                                                                    17. Dinas Kebakaran  

                                                                                                                      Api padam ? 
                                    Ya                                                                                                                                                                               

                                                                                                                      ya 
                                                                                                                                    
Bencana  dapat diatasi 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                 Evaluasi 
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MANAJEMEN PENGELOLA 

CHIEF WARDEN  
Kepala Divisi Keamanan & Keselamatan 

MANAGEMENT PENYEWA 

PEMANTAU 
Kepala Bagian Keselamatan 

TECHNICAL COORDINATOR 
 Kepala Bagian Teknik 

NARASUMBER 

Koordinator Pengamanan dan Penyelamatan 
Kepala Bagian Keamanan 

FLOORWARDEN Monitoring Operator  Pompa 
Kebakaran 

Teknisi Lift 
Kebakaran 

Teknisi Lift 
Penumpang 

Operator Genset 

Operator AC 

Operator Fan 
Pengendalian Asap 

Tim Pemadam 
Kebakaran 

Tim Sekuriti 

SEKRETARIS 

Evaluator 

Tim Evakuasi 

Tim Parkir 

Tim PPPK 

Tim Pembersih 

Kurir 

Telefonis 

Radio Operator 

Petugas Sound System / 
Public Adress  

Petugas Panel Kontrol 

Stair Warden 

Petugas 
Pemadam 

Pencari 

Pemandu 
Difabled & 

PPPK 

Evaluation 
Officer 

BAGAN ALIR No.  :     
PENGELOLA GEDUNG REVISI No.             :   00 

JUDUL BAGAN ALIR :  BAGAN DIAGRAM ORGANISASI 
DALAM HAL KEADAAN DARURAT 

HAL.                        :   

                                                  
                                                      ORGANISASI DALAM HAL KEADAAN DARURAT 
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BAGAN ALIR No.  :  
 

  
PENGELOLA GEDUNG 

 
REVISI No.             :  00 
 

 
JUDUL BAGAN DIAGRAM : PEMADAMAN 
KEBAKARAN OLEH PERAN KEBAKARAN 
DAN PERSONIL SEKURITI 

 
HAL.                       :   
 

 
 
 
 
 
 
                                            1. Pecahkan Kotak                   

                     Tanda Bahaya 
 
 
 
 

 
 
         3.  Memadamkan            YA 
           Kebakaran, 
           Api Padam ? 
 
 
 
         Gagal 
                                                                                                
                                                                                               10. 
                                                                   TIDAK           Segera Mencari 
                                                                                                       Lokasi Kebakaran 
 
                                                                                                     ADA KEBAKARAN 
                                
 

                                             BERHASIL                       3. Memadamkan 
                                                                                 Kebakaran 

 
                                                                                                      GAGAL 
 
 

 
 
 
 
 
 

 8. Peran Kebakaran 
 Persiapan Evakuasi 

Bila melihat kebakaran 

2. Telepon Sekuriti Gedung Menggunakan 
Alat Komunikasi Darurat 

 7. Bila Anda  
 Mendengar Alarm 

 9. Alarm di identifikasi 
     oleh Sekuriti 

4. Evaluasi 

 11. Beri tahu  
Penyewa Terjadi 
Alarm   Palsu 

5. Evakuasi  6. Memanggil Dinas 
      Kebakaran 
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Lampiran C 
(Informatif) 

Contoh-contoh instruksi kerja 
 

INSTRUKSI KERJA No.:     PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                      :    

 JUDUL INSTRUKSI KERJA :  ORGANISASI 
PERAN KEBAKARAN 

HAL.                                :    

 
LAN
GKA
H 

 
INSTRUKSI 

 
TANGGUNG 

JAWAB 

 
CATATAN 

1. 
 

Mengeluarkan sirkuler kepada Penyewa 
yang telah disetujui oleh Direksi. Penyewa 
menunjukkan Peran Kebakaran. Kegiatan ini 
dilaksanakan sekali dalam setahun pada 
bulan Juni/Juli   

Kadiv Keamanan 
& Keselamatan 

 

2. 
 

Manajemen Penyewa menunjuk Peran 
Kebakaran di masing-masing lantai untuk 
Penyewa tunggal atau Penyewa yang banyak 
di dalam satu lantai, Peran kebakaran terdiri 
dari : 

Manajemen 
Penyewa 

Formulir No. 
  

 • Peran Kebakaran - satu orang   
 • Petugas tangga darurat - tergantung dari 

banyaknya tangga darurat 
  

 •  Petugas Pemadam - satu atau dua orang   
 •  Petugas Pencari - satu atau dua orang   
 • Petugas P3K, Petugas Pemandu / 

Pemantau orang Difabled 
tergantung dari 
jumlah orang 
difabled 

 

 •  Petugas Evaluasi  -  satu orang 
Formulir yang telah diisi oleh penyewa 
dikembalikan kepada Security Manager. 

  

3. Membuat Daftar dari Peran Kebakaran di 
masing-masing Gedung sebagai lampiran 
dari buku petunjuk keadaan darurat 

Sekertaris dari 
Kabag Keamanan 

 

 
4. 

 
Mendistribusikan Daftar dari Peran 
Kebakaran sebagai lampiran dari buku 
petunjuk keadaan darurat bagi  Penyewa 
 

 
Sekertaris dari 
Kabag Keamanan 

 

 
DISIAPKAN OLEH : 

 
 
 
 
 

Kabag. Keselamatan 

 
DIPERIKSA OLEH : 

 
 
 
 
 

Kadiv Keamanan & 
Keselamatan 

 
DISETUJUI OLEH : 

 
 
 
 
 

Manajemen Pengelola 
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INSTRUKSI KERJA No. :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                     :   

JUDUL INSTRUKSI KERJA :  DAFTAR ORANG 
YANG DAPAT DIHUBUNGI DALAM HAL 
KEADAAN DARURAT 

 
HAL.                               :   
 

 
LANG
KAH 

 
INSTRUKSI 

 
TANGGUNG 

JAWAB 

 
CATATAN 

 
A. 

 
Komunikasi yang dipakai selama waktu kerja  

  

 
1. 

 
Komunikasi masalah intern menejemen gedung  

  

 • Chief Warden dan Security Manager 
berkomunikasi  kepada  personil  sekuriti  
dengan menggunakan handy  talky, sistem 
intercom dan atau telepon  

  

 • Kepala Bagian Teknik berkomunikasi dengan 
tehnisi dan atau sekuriti personil dengan sistim 
intercom 

  

 • Masalah intern personil sekuriti dengan 
menggunakan handy talky atau intercom 

  

 • Sekuriti personil berkomunikasi dengan tehnisi 
dengan sistim intercom. 

  

 • Masalah internal tehnisi dengan sistim 
intercom 

  

2. 
 

Chief Warden atau Kadiv Keamanan & 
Keselamatan berkomunikasi dengan peran 
kebakaran penyewa dan sebaliknya  

 § Direksi.  
Tlp. 5254xxx 

 • Komunikasi menggunakan public address,  
telepon atau oleh kurir 

  

 • Kurir berlari melalui tangga atau lif kebakaran 
berkomunikasi dengan peran kebakaran 
menggunakan megaphone 

  

 • Peran Kebakaran Penyewa berkomunikasi 
dengan Chief Warden atau guard melalui 
public address atau telepon 

 •   Poskotis di 
Main Lobby 
Tlp. 5211xxx 

 
3. 
 

 
Chief Warden,   berkomunikasi dengan Polisi 
Sektor terdekat  melalui telepon  
 

  
Setiabudi Police 
Tlp. 5250xxx 
 

 
DISIAPKAN OLEH : 

 
 
 
 
 

Kabag. Keselamatan 

 
DIPERIKSA OLEH : 

 
 
 
 
 

Kadiv Keamanan & 
Keselamatan 

 
DISETUJUI OLEH : 

 
 
 
 
 

Manajemen Pengelola 
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INSTRUKSI KERJA No. :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                     :   

JUDUL INSTRUKSI KERJA: DAFTAR ORANG 
YANG DAPAT DIHUBUNGI DALAM HAL 
KEADAAN DARURAT 

 
HAL.                               :   
 

 
LANG
KAH 

 
INSTRUKSI 

 
TANGGUNG 

JAWAB 

 
CATATAN 

 
4. 
 

 
Chief Warden, berkomunikasi dengan Dinas 
Kebakaran dengan telepon  dari telepon box di 
Poskotis Main Lobby gedung   

 § Diskar Tlp. 
6344xxx, 6341xxx 

• Diskar Jaksel Tlp. 
7694xxx, 7515xxx 

5. Meminta bantuan ambulan menolong korban  
dengan telepon  

 • Ambulan Tlp. 118, 
334xxx (RSCM),   

 
B. 
 

 
Komunikasi di luar Jam Kerja  

  

1. Komunikasi Masalah Intern Manajeman 
Gedung. 

  

 • Kabag Keamanan berkomunikasi dengan Chief 
Warden   dengan telepone boks telepon di 
Poskotis main lobby gedung yang mana Kabag 
Keamanan bertanggung jawab bahwa telepon 
digunakan hanya dalam keadaan darurat  atalu 
menggunakan telepon kartu 

 • Chief Warden Tlp. 
8612xxx atau 
 0811 – 175xxx 

 
 

 • Tehnisi gedung berkomunikasi dengan Kabag 
Teknik dengan mengggunakan telepon 

 • Kabag Teknik Tlp. 
5802xxx 

2. Kabag Keselamatan, Kabag Keamanan dan 
Chief Warden  berkomunikasi dengan orang 
yang dapat dihubungi dari penyewa dengan 
menggunakan telepon (lihat Formulir Orang 
Yang Dapat Dihubungi Dalam Keadaan Darurat) 

 • FM  

3. 
 

Kabag Keselamatan, Kabag Keaman dan Chief 
Warden berkomunikasi dengan Polisi dengan 
telepon  

 § Polisi Setiabudi 
Tlp. 5250xxx 

4. 
 

Kabag Keselamatan berkomunikasi dengan 
Stasiun Dinas Kebakaran dengan menggunakan 
pesawat telepon yang berada di Poskotis Main 
Lobby gedung. 

 § Diskar DKI Tlp. 
6344xxx, 6341xxx 
§ Diskar Jaksel Tlp. 

7694xxx, 7515xxx 
5. 

 
Menelepon ambulan untuk menolong korban 
menggunakan telepon 

 § Ambulan Tlp. 118, 
334xxx (RSCM) 
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INSTRUKSI KERJA No. :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                       :   

 JUDUL INSTRUKSI KERJA : PEMADAMAN 
KEBAKARAN OLEH PERAN KEBAKARAN 
DAN PERSONIL SEKURITI 

 
HAL.                                 :   
 

LANG
KAH                       INSTRUKSI TANGGUNG 

JAWAB 
CATATAN 

A Bila Saudara melihat kebakaran, 
tetaplah tenang 

  

1. Pecahkan fire alarm glass di koridor 
 

Peran Kebakaran 
atau personil 
SATPAM 

 

2. Bila Saudara tidak mendengar bunyi alarm, 
telepon sekuriti gedung dengan 
menggunakan Fasilitas Fire Intercom dalam 
Box Hydran di Korridor. 

Peran Kebakaran 
atau personil 
SATPAM 

 

 3. Berusaha untuk memadamkan api dengan 
menggunakan APAR (alat pemadam api 
ringan) dan jika perlu menggunakan hose 
reel. Bila terjadinya kebakaran 
kemungkinan disebabkan oleh listrik, hose 
reel/hydrant sebaiknya tidak dipakai. 

Peran Kebakaran 
atau personil 
SATPAM 

 

4. Bila api sudah padam. Lakukan prosedur 
evaluasi 

Peran Kebakaran 
atau Chief Warden 

WI -  

5. Bila pemadaman kebakaran gagal, 
evakuasikan penghuni gedung dan ikuti 
instruksi kerja evakuasi 

Peran Kebakaran 
atau Chief Warden 

WI -  
  

6. Security gedung segera menghubingi Dinas 
Pemadam dan ikuti instruksi kerja 
pemadaman kebakaran oleh Dinas 
Kebakaran 

Chief Warden atau 
Kabag Keamanan 

WI -  
 

B. Bila saudara mendengar alarm, tetaplah 
tenang 

  

1. Bila Saudara berada di lantai yang tidak 
terjadi kebakaran, peran kebakaran 
memberikan instruksi kepada semua orang 
di dalam lantainya untuk bersiap-siap 
evakuasi, ikuti instruksi kerja evakuasi. 
 

Peran Kebakaran WI -  
 

 
DISIAPKAN OLEH : 

 
 
 
 
 

Kabag. Keselamatan 

 
DIPERIKSA OLEH : 

 
 
 
 
 

Kadiv Keamanan & 
Keselamatan 

 
DISETUJUI OLEH : 

 
 
 
 
 

Manajemen Pengelola 
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INSTRUKSI KERJA No. :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                     :   

 JUDUL INSTRUKSI KERJA : PEMADAMAN 
KEBAKARAN OLEH PERAN KEBAKARAN 
DAN PERSONIL SEKURITI 

 
HAL.                               :   

 
LANG
KAH 

 
INSTRUKSI 

 
TANGGUNG 

JAWAB 

 
CATATAN 

2. Bel fire alarm akan berbunyi dan lokasi 
kebakaran akan di indikasikan pada panel 
kebakaran di Ruang Kontrol Sekuriti 
Gedung    

 
 Personil 
SATPAM 

 

3. Bila bel fire alarm berbunyi dan atau 
menerima telepon mengenai kebakaran, 
seorang guard dan komandan regu atau 
wakil komandan regu SATPAM segera 
menuju ke lantai terjadunya kebakaran 
membawa APAR 

Komandan Regu 
atau Wakil 
Komandan Regu 
SATPAM 

 

4. Personil Sekuriti menyelidiki permasalahan 
 

Komandan Regu 
atau Wakil 
Komandan Regu 
SATPAM 

 

5. Bila Personil tidak menemukan kebakaran, 
segera memberitahukan semua penghuni 
gedung mengenai alarm palsu 
 

Komandan Regu 
atau Wakil 
Komandan Regu 
SATPAM 

 

6. Memberikan informasi kepada tehnisi untuk 
menyelidi sistem alarm dan lakukan 
evaluasi 

Kabag Teknik  

7. Bila personil sekuriti melihat kebakaran, 
berusaha memadamkan kebakaran 
menggunkan apar dan jika perlu hosereel. 
Bila ada kemungkinan penyebab dari 
kebakaran itu adalah karena listrik, hosereel 
dan hydrant tidak boleh digunakan. 

Komandan Regu 
atau Wakil 
Komandan Regu 
SATPAM 

 

8. Bila pemadaman kebakaran berhasil, 
lakukan instruksi kerja evakuasi 

Chief Warden atau 
Kabag Keamanan 

WI -  
 

9. Bila pemadaman kebakaran gagal, 
evakuasikan penghuni gedung dan ikuti  
intruksi kerja evakuasi 

Chief Warden atau 
Kabag Keamanan 

WI -  
  

10. Sekuriti gedung segera menelepon Dinas 
Pemadam dan ikuti instruksi kerja 
pemadaman kebakaran oleh Dinas 
Pemadam  
 

Chief Warden atau 
Kabag Keamanan 

WI -  
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INSTRUKSI KERJA No. :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                     :   

 JUDUL INSTRUKSI KERJA : PEMADAMAN 
KEBAKARAN OLEH PERAN KEBAKARAN 
DAN PERSONIL SEKURITI 

 
HAL.                               :   
 

 
LANG
KAH 

 
INSTRUKSI 

 
TANGGUNG 

JAWAB 

 
CATATAN 

C. Bila terjadinya kebakaran di luar jam 
kerja, sekuriti gedung mempunyai 
wewenang untuk bertindak sbb : 
 

  

1. Membuka paksa pintu utama atau merusak 
partisi masuk ke kantor penyewa untuk 
memadamkan kebakaran. 
 

Komandan Regu 
SATPAM 

 

2. Bila pemadaman kebakaran berhasil, lokasi 
kantor yang terbakar kemudian ditutup dan 
dijaga oleh seorang sekuriti, dilarang 
mengizinkan seseorang pun masuk ke lokasi 
kebakaran sampai penyelidikan selesai. 
 

Komandan Regu 
SATPAM 

 

3. Security gedung segera menelpon orang 
yang dapat dihubungi dari penyewa dan 
Chief Warden atau Kabag Keamanan (lihat 
instruksi kerja komunikasi dan orang yang 
dapat dihubungi dalam keadaan darurat). 
 

Komandan Regu 
SATPAM 

WI -  
  

4. Chief Warden dan orang yang dapat 
dihubungi dalam keadaan darurat dari 
penyewa melakukan Instruksi kerja evakuasi 
dan  melaporkan ke manajemen. 

Chief Warden,   
Manager dan 
orang Penyewa 
yang dapat 
dihubungi 
 

WI -  
 

5. Bila untuk memadamkan api gagal, 
evakuasikan semua orang-orang dari 
penyewa yang sedang lembur, pekerja 
kontraktor, tamu restoran, karyawan 
restoran, lalu ikuti instruksi kerja evakuasi. 
 

Komandan Regu 
SATPAM 

WI -  
  

6. Komandan Regu SATPAM segera menelpon 
Chief Warden atau Kabag Keamanan dan 
Dinas pemadam, Polisi  dan diikuti instruksi 
kerja pemadam kebakaran oleh Dinas 
Pemadam serta instruksi kerja komunikasi.   
 
 
 
 

Komandan Regu 
SATPAM 

WI -  
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INSTRUKSI KERJA No. :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                     :   

 INSTRUKSI KERJA :  EVAKUASI PENGHUNI 
GEDUNG 

HAL.                               :   

 
LAN
GKA
H 

 
INSTRUKSI 

 
TANGGUNG 

JAWAB 

 
CATATAN 

I. BILA ANDA BERADA PADA 
LANTAI YANG TAK TERBAKAR 

  

A. Bila anda mendengar alarm kebakaran 
yang pertama atau ada pengumuman, 
tetap tenang untuk bersiap-siap 
evakuasi 

Petugas Peran 
Kebakaran 

 

1.  Berhenti melakukan semua kegiatan Petugas Peran 
Kebakaran 

 

2. Kunci dokumen-dokumen berharga, uang 
tunai dan barang-barang berharga 

Petugas Peran 
Kebakaran 

 

3. Matikan dan cabut semua peralatan 
elektronik dari sumber listrik 

Petugas Peran 
Kebakaran 

 

4. Matikan puntung rokok yang membara Petugas Peran 
Kebakaran 

 

5. Tutup dan kunci semua jendela Petugas Peran 
Kebakaran 

 

6. Tutup semua pintu tetapi jangan dikunci Petugas Peran 
Kebakaran 

 

B. Bila anda mendengar alarm kebakaran 
terus menerus atau ada pengumuman 

  

1. Setiap orang berkumpul di titik berkumpul 
di lantai dan menunggu instruksi petugas 
tangga kebakaran 

Petugas Peran 
Kebakaran 

 

2. Petugas Peran Kebakaran harus mengecek 
sbb : 

Petugas Peran 
Kebakaran 

 

 • Tidak seorangpun memakai sepatu hak 
tinggi 

  

 • Tidak seorangpun membawa tas yang 
besar 

  

 • Para wanita, para orang tua dan anak-
anak dalam satu grup 

  

3. Bila evakuasi di perintahkan oleh Chief 
Warden, Peran Kebakaran Lantai 
memimpin evakuasi bagi semua orang 
yang berada di lantai nya (lihat instruksi 
butir III dibawah) 

Chief Warden 
Peran Kebakaran 

Lantai 

 

 
DISIAPKAN OLEH : 

 
 

 
Kabag. Keselamatan 

 
DIPERIKSA OLEH : 

 
 

 
Kadiv Keamanan & 

Keselamatan 

 
DISETUJUI OLEH : 

 
 

 
Manajemen Pengelola 
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INSTRUKSI KERJA No. :   PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                     :   

 INSTRUKSI KERJA : EVAKUASI PENGHUNI 
GEDUNG 

HAL.                               :   
 

LANG
KAH 

INSTRUKSI TANGGUNG 
JAWAB 

CATATAN 

II BILA ANDA BERADA PADA 
LANTAI YANG TERBAKAR 

  

 Bila anda melihat kebakaran dan gagal 
untuk memadamkan kebakaran, peran 
kebakaran lantai segera mengevakuasikan 
semua orang di lantai nya (lihat instruksi 
butir II) 

Peran Kebakaran 
Lantai 

 

    

III EVAKUASI   
    

1. Tetap tenang dan jangan panik Petugas Peran 
Kebakaran 

 

    

2. Jangan sekali-kali menggunakan lift   
    

3. Berjalan cepat tetapi jangan lari   
    

4. Keluarlah segera melalui tangga yang 
terdekat 

  

    

5. Jangan membawa barang yang lebih besar 
dari tas kantor / tas tangan 

  

    

6. Turuti instruksi peran kebakaran   
    

7. Jangan memakai sepatu hak tinggi   
    

8. Berilah prioritas kepada orang cacat, 
wanita hamil, anak-anak dan orang tua 

  

    

9. Berilah panduan kepada tamu anda   
    

10. Keluarlah ke Main Lobby di Lantai dasar 
dan berjalan titik berkumpul di pelataran 
parkir 

Petugas Peran 
Kebakaran 

 

    

11. Jangan berhenti di tangga atau kembali ke 
kantor anda untuk mengambil barang 
berharga yang tertinggal 

  

    

12. Berjalan dan berkumpul di tempat 
berkumpul yang ditentukan dan tunggulah 
instruksi selanjutnya dari peran kebakaran 
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INSTRUKSI KERJA No. :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                     :   

 INSTRUKSI KERJA :  EVAKUASI PENGHUNI 
GEDUNG 

HAL.                               :   

 
LAN
GKA
H 

 
INSTRUKSI 

 
TANGGUNG 

JAWAB 
 

 
CATATAN 

13. Peran Kebakaran bertanggung jawab 
mengecek dan menghitung semua 
karyawannya dan yakinkan semua staf telah 
meninggalkan tempat dan menutup pintu 
kantor dan segera meninggalkan lantai 

  

    
14. Peran Kebakaran melapor kepada Chief 

Warden dan Manajemen Penyewa di tempat 
berkumpul 

Peran Kebakaran 
Lantai 

 

    
15. Jangan kembali masuk gedung sampai ada 

pemberitahuan lebih lanjut dari Chief 
Warden 

Chief Warden  

    
IV PRINSIP PRIORITAS DARI URUTAN 

EVAKUASI  
  

    
 Pertama : Chief Warden  

1. Lantai yang terbakar, satu floor diatas dan 
satu floor dibawah evakuasi bersama-sama 

  

    
 Kedua :   

2. Mengevakuasi orang yang berada di lantai 
atasnya 

  

    
 Ketiga :   

3. Evakuasikan orang dari lantai lainnya 
(bawah) 
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INSTRUKSI KERJA No. :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                       :   

 JUDUL INSTRUKSI KERJA :  EVAKUASI 
MENOLONG ORANG YANG TERLUKA 

HAL.                                 :   

 
LAN
GKA
H 

 
INSTRUKSI 

 
TANGGUNG 

JAWAB 

 
CATATAN 

 Mereka yang tidak dapat menyelamatkan 
diri dan memerlukan bantuan adalah : 

  

 Orang cacat, pingsan, sakit, terluka, orang 
tua dan wanita hamil 

  

    
A. Gunakan Lif Kebakaran apabila aman 

untuk melakukan evakuasi 
Kadiv Keamanan & 

Keselamatan 
 

1. Orang cacat yang menggunakan kursi roda Peran Kebakaran 
Lantai 

 

2. Wanita hamil dengan atau tanpa 
menggunakan tandu 

Peran Kebakaran 
Lantai 

 

3. Orang tua Peran Kebakaran 
Lantai 

 

4. Orang pingsan, sakit, terluka dan orang 
meninggal memakai tandu 

Chief Fire Warden 
Dinas Pemadam 

 

    
B. Jika lif kebakaran tidak aman untuk 

digunakan, semua orang terluka di 
evakuasikan menggunakan tangga 

Peran Kebakaran 
Lantai 

Chief Fire Warden 
Dinas Pemadam 

 

1. Orang cacat, sakit, pingsan, terluka, 
meninggal, memakai tandu 

  

2. Wanita hamil, orang tua tanpa atau memakai 
tandu 

  

    
C. Evakuasi untuk orang terluka oleh 

petugas Dinas Pemadam Kebakaran 
memakai tangga mobil unit kebakaran 
atau metode lainnya. 

Petugas Dinas 
Pemadam 

 

    
 

DISIAPKAN OLEH : 
 
 
 
 
 

Kabag. Keselamatan 

 
DIPERIKSA OLEH : 

 
 
 
 
 

Kadiv Keamanan & 
Keselamatan 

 
DISETUJUI OLEH : 

 
 
 
 
 

Manajemen Pengelola 
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INSTRUKSI KERJA No.:   PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                     :  

JUDUL INSTRUKSI KERJA :  PEMADAMAN 
KEBAKARAN OLEH DINAS PEMADAM DAN 
SEKURITI 

 
HAL.                               :  
 

 
LAN
GKA
H 

 
INSTRUKSI 

 
TANGGUNG 

JAWAB 

 
CATATAN 

 Bila peran kebakaran dan personil 
sekuriti gagal untuk memadamkan 
kebakaran, Dinas Pemadam akan 
mengambil alih tugas pemadaman 
kebakaran 

Pimpinan Dinas 
Kebakaran 

 

    

1. Personil sekuriti memberikan petunjuk 
kepada petugas Dinas Pemadam ke lantai 
yang terbakar menggunakan lif kebakaran 
atau tangga darurat 

Kabag 
Keamanan 

 

    

2. Personil sekuriti memberikan informasi pada 
petugas mobil unit Dinas Pemadam 
mengenai lokasi fire stand pipe / wet riser 
inlets. 

Kabag 
Keamanan 

 

    

3. Personil sekuriti memberikan informasi 
kepada petugas Dinas Pemadam mengenai 
letak dari floor hydrant / fire stand pipe. 

Kabag 
Keamanan 

 

    

4. Petugas Dinas Kebakaran memadamkan 
kebakaran menggunakan floor hydrant / fire 
stand pipe dan dibantu oleh personil sekuriti 

Pimpinan Dinas 
Kebakaran 

Kabag 
Keamanan 

 

    

5. Petugas Pemadam Kebakaran menggunakan 
mobil unitnya memadamkan api dari luar 
gedung melalui jendela 

Pimpinan Dinas 
Kebakaran 

 

    

6. Pimpinan Dinas Kebakaran memutuskan 
bilamana kebakaran telah dapat dipadamkan 

Pimpinan Dinas 
Kebakaran 

 

    
 

DISIAPKAN OLEH : 
 
 
 
 
 

Kabag. Keselamatan 

 
DIPERIKSA OLEH : 

 
 
 
 
 

Kadiv Keamanan & 
Keselamatan 

 
DISETUJUI OLEH : 

 
 
 
 
 

Manajemen Pengelola 
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INSTRUKSI KERJA No.:   PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                     :  

 JUDUL INSTRUKSI KERJA :  EVALUASI 
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 

HAL.                               :  

 
LAN
GKA
H 

 
INSTRUKSI 

 
TANGGUNG 

JAWAB 
 

 
CATATAN 

A. Penyewa   
    
 Peran kebakaran lantai mengecek apakah 

terdapat orang yang terluka atau orang 
meninggal 

Peran Kebakaran 
Lantai 

 

    
1. Peran kebakaran lantai mengecek berapa 

orang yang tidak hadir di area titik 
berkumpul 

Peran Kebakaran 
Lantai 

 

    
2. Peran kebakaran lantai melaporkan kepada 

manajemen penyewa dan Chief Warden 
mengenai adanya orang yang hilang 

Peran Kebakaran 
Lantai 

 

    
3. Peran kebakaran lantai mengumpulkan data 

kerusakan, kerugian dst. Dan 
mengkalkulasikan biaya kerugian di lantai 
nya dan melaporkan kepada manajemen 
penyewa dan Chief Warden. 

Peran Kebakaran 
Lantai 

 

    
B. Dinas Kebakaran   
    

1. Mengecek berapa banyak yang terluka atau 
meninggal 

Petugas Dinas 
Kebakaran 

 

    
2. Menyelidiki sumber kebakaran Petugas Dinas 

Kebakaran 
 

    
3. Membuat laporan kepada Pimpinan Dinas 

Pemadam Kebakaran, tembusan kepada 
Manajemen Gedung. 

Petugas Dinas 
Kebakaran 

 

    
 

DISIAPKAN OLEH : 
 
 
 
 
 

Kabag. Keselamatan 

 
DIPERIKSA OLEH : 

 
 
 
 
 

Kadiv Keamanan & 
Keselamatan 

 
DISETUJUI OLEH : 

 
 
 
 
 

Manajemen Pengelola 
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INSTRUKSI KERJA No.:   PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                    :  

 JUDUL INSTRUKSI KERJA :  EVALUASI 
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 

HAL.                               :  
 

 
LAN
GKA
H 

 
INSTRUKSI 

 
TANGGUNG 

JAWAB 

 
CATATAN 

C. Manajemen Gedung   
    

1. Kadiv Keamanan & Keselamatan 
melaporkan orang terluka, para korban dan 
melapor kepada Direksi. 

Kadiv Keamanan 
& Keselamatan 

 

    
2. Kabag Teknik menyelidiki kerusakan pada 

peralatan, setelah mendengar laporan dari 
Supervisor Teknisi  dan para teknisi dan 
melapor ke Direksi.  

Kabag Teknik  

    
3. Kadiv Keamanan & Keselamatan membantu 

dalam investigasi kebakaran lewat 
koordinasi dengan polisi dan menyampaikan 
laporannya. 

Kadiv Keamanan 
& Keselamatan 

 

    
4. Kabag Keuangan mengurus asuransi Kabag Keuangan  
    
    

D. Kepolisian melanjutkan penyelidikan 
apabila dipandang perlu 

Polisi 
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INSTRUKSI KERJA No.:   PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                     :  

 JUDUL INSTRUKSI KERJA :  PROSEDUR BILA 
TERPERANGKAP ASAP 

HAL.                               :  

 
LAN
GKA
H 

 
INSTRUKSI 

 
TANGGUNG 

JAWAB 
 

 
CATATAN 

1. Ambil nafas dalam-dalam.   
    

2. Merangkak atau merayap untuk 
menyelamatkan diri, sebab udara dekat 
lantai lebih bersih dan cenderung tidak 
mengandung gas-gas beracun. 

  

    
3. Jangan meloncat keluar gedung.  

Pertolongan akan segera datang dalam 
beberapa menit. 

Peran Kebakaran 
lantai 
Komandan Regu 
SATPAM 

Tugas Tim 
Pencari     
untuk 

   Memeriksa  
4. Untuk keperluan komunikasi dan 

memudahkan operasi penyelamatan, 
usahakan agar jaringan telpon ruang / kantor 
anda tidak terhalangi. 

 Ruangan 
demi ruangan 
dibantu 
petugas  

   pembersih /  
5. Beritahu seseorang mengenai keberadaan 

Anda, hubungi POSKOTIS di  Main Lobby 
no. telepon 5211xxx, ketuk pintu atau beri 
tanda dari jendela untuk menarik perhatian 
orang-orang atau SATPAM. 

 janitorial staf. 

    
6. Jauhkan dari api.  Gunakan handuk atau kain 

basah dan ganjalkan di bawah pintu agar 
asap tidak memasuki ruangan. 

  

  
 
 
 
 
 
 

  

 
DISIAPKAN OLEH : 

 
 
 
 
 

Kabag. Keselamatan 

 
DIPERIKSA OLEH : 

 
 
 
 
 

Kadiv Keamanan & 
Keselamatan 

 
DISETUJUI OLEH : 

 
 
 
 
 

Manajemen Pengelola 
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INSTRUKSI KERJA No. :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                     :   

JUDUL INSTRUKSI KERJA :   STANDAR TEKS  
PENGUMUMAN KEADAAN DARURAT 

HAL.                               :   

 1. TEKS 1. 
   
 Saat Alarm diaktifkan : 

 
 

 “ Perhatian, perhatian. Alarm kebakaran telah diaktifkan. Penyebab kebakaran 
belum diketahui. Harap tenang dan menunggu instruksi lebih lanjut. Terima 
kasih ”.  

 

 (Diumumkan dua kali)  
   
 2. TEKS 2.  
   
 Saat diperlukan evakuasi parsial dari bangunan : 

 
 

 “ Perhatian, perhatian. Telah terjadi keadaan darurat di lantai ….. dalam gedung. 
Kepada saudara-saudara yang berada di lantai tersebut mohon segera menuju 
ketangga darurat terdekat.  Kepada Floor Warden segera memandu menuju 
ketempat aman.  Kepada saudara-saudara yang berada di lantai lainnya diharap 
tenang dan menunggu instruksi kami selanjutnya ”. 

 

 (Diumumkan dua kali)  
   
 3. TEKS 3.  
   
 Saat diperlukan evakuasi total dari bangunan : 

 
 

 “ Perhatian, perhatian. Telah terjadi keadaan darurat dalam gedung. Kepada 
saudara-saudara yang berada didalam gedung, harap segera meninggalkan 
ruangan menuju keluar melalui pintu darurat terdekat. Petugas Peran Kebakaran 
akan memandu Saudara ”.  

 

 (Diumumkan dua kali)  
   
  4. TEKS 4.  
   
 Jika tidak diperlukan Tindakan Evakuasi : 

 
 

 “ Perhatian, perhatian. Keadaan darurat kebakaran telah dapat dikendalikan dan 
diatasi. Kami mohon maaf atas gangguan ini. Terima kasih ”.  

 

 (Diumumkan dua kali)  
   

 
DISIAPKAN OLEH : 

 
 
 
 
 

Kabag. Keselamatan 

 
DIPERIKSA OLEH : 

 
 
 
 
 

Kadiv Keamanan & 
Keselamatan 

 
DISETUJUI OLEH : 

 
 
 
 
 

Manajemen Pengelola 
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INSTRUKSI KERJA No. :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.                     :   

JUDUL INSTRUKSI KERJA :   STANDAR TEKS  
PENGUMUMAN KEADAAN DARURAT 

HAL.                               :   

   
5. TEKS 5. 

   
 Jika alarm palsu : 

 
 

 “ Perhatian, perhatian. Kami telah menemukan penyebab alarm berbunyi dan 
ternyata disebabkan oleh gangguan teknis. Kini situasi telah kembali normal. 
Kami mohon maaf untuk gangguan ini. Terima kasih ”.  

 

 (Diumumkan dua kali)  
   
  

6. TEKS 6. 
 

   
 Pengumuman adanya Test Fire Alarm : 

 
 

 “ Perhatian, perhatian. Tim pemeliharaan kami akan melakukan uji pada alarm 
kebakaran. Mohon tanda alarm ini diabaikan. Kami ulangi, Tim Pemeliharaan 
kami akan melakukan uji alarm kebakaran. Mohon tanda alarm ini diabaikan. 
Pengumuman lebih lanjut akan diberikan setelah pengujian selesai. Terima kasih 
”.  

 

 (Diumumkan dua kali)  
   
 7. TEKS 7.  
   
 Pengumuman Test Fire Alarm Selesai : 

 
 

 “ Perhatian, perhatian. Uji alarm telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas 
perhatian dan kerjasamanya ”. 

 

 (Diumumkan dua kali)  
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Lampiran D 
(Informatif) 

Contoh-contoh formulir 
 

 FORMULIR No.  :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.          :   

 JUDUL FORMULIR :  PERAN KEBAKARA HAL.                    :   
 

Kepada :   Kepala Divisi Keamanan & Keselamatan 
Pengelola Gedung   
Jakarta 

 

PERAN KEBAKARAN KAMI ADALAH : 
 

  
NAMA PEKERJAAN 
PERAN KEBAKARAN 
 

 
NAMA 

 
ALAMAT 

 
TELEPON 

 

  

Peran Kebakaran 
Lantai 
 

    

 Petugas Tangga 
Darurat 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

   

  
Petugas Evaluasi 
 

    

 Petugas Pemadam 
Kebakaran 

1. 
 
2. 

   

 Petugas Pencari 
 

    

 
Tanda Tangan                     : 
 
Nama Penyewa                    : 
 
Nama Perusahaan Penyewa  : 
 
Gedung                                : 
 
Lantai                                  : 
 

 
NN                Not Necessary                         
                      ( Tidak Perlu ) 

Tanggal                               : 
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FORMULIR No.  :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.          :   

JUDUL FORMULIR :   ORANG YANG DAPAT 
DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT 

HAL.                    :   

 
Kepada :   Kepala Divisi Keamanan & Keselamatan 

Pengelola Gedung   
Jakarta 

 
 

DALAM HAL KEADAAN DARURAT 
 

Pengelola Gedung mempunyai hak untuk masuk ke Kantor Penyewa (pasal ...) dalam 
hal keadaan darurat menghubungi 
 
Perusahaan : 
 
Nama dari orang yang dapat dihubungi, orang ke dua yang dapat dihubungi :  Bapak / 
Ibu 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 
Nomor Telepon :   (                 )     

 

Seandainya orang tersebut di atas tidak dapat dihubungi, orang kedua yang dapat 
dihubungi adalah : 
Nama               :  Bapak / Ibu 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Nomor Telepon :   (                 ) 
 

Saya / Kami menyatakan bahwa informasi diatas adalah benar menurut sepengetahuan 
saya / kami. 
 

UNTUK DAN ATAS NAMA 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Nama                   :   
…………………………………………………………………………………….............. 
 

Tanda Tangan      :    
…………………………………………………………………………………….............. 
 

Tanggal                :    
…………………………………………………………………………………….............. 
 

Instruksi Penting  : 
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FORMULIR No.  :   PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.          :   

 JUDUL FORMULIR :  
LAPORAN KERUSAKAN AKIBAT KEBAKARAN 

HAL.                    :   

 

Kepada :  Manajemen Pengelola Gedung 

Dari        :  Kadiv Keamanan & Keselamatan 
 

Tanggal Laporan  Waktu kejadian   
 diketahui 
  
Bagaimana diketahuinya   
 
   
   
Lokasi api / Kerusakan   
 
 
Penyebaran api / Barang yang rusak   
 
 
Sebab-sebab menurut perkiraan   
 
   
 
Jam berapa dilaporkan ke pemadam kebakaran   
 
 
Bagaimana Apinya Dimatikan   
 
   
 
Kerugian   
 
   
 
Kerusakan   
 
   
 
 
 
   
 Kadiv Keamanan & Keselamatan – Tanda Tangan 
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FORMULIR No.  :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.          :   

 JUDUL FORMULIR : LAPORAN KEJADIAN 
KEBAKARAN 

HAL.                    :   
 

 
 

LAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN  
 
 
Bangunan  Tanggal :   
 
Lokasi  Jam :   
 
Dilaporkan oleh :   
 
Laporan kejadian :  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
METODA PEMADAMAN              :   
 
RESPONS DINAS KEBAKARAN  :   
 
KERUSAKAN BANGUNAN           :   
 
KORBAN JIWA / LUKA                 :   
 
PERSONIL DI LOKASI                 :   
 
 
                                                                                                           
 
   
 Pejabat yang bertugas - Nama dan tanda tangan 
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FORMULIR No.  :    PENGELOLA GEDUNG  
REVISI No.          :   

 JUDUL FORMULIR : DAFTAR ORANG-ORANG 
DIFABLED ATAU NON-AMBULATORY 

HAL.                    :   

 
DAFTAR ORANG-ORANG DIFABLED ATAU NON-AMBULATORY 

 
  

Nomor 
Lantai 

 
Nama 

 
Lokasi dan 

Nomor 
Telepon 

 
Jenis 

Disability 

 
Nama Petugas 

Pemantau 
( 2 orang ) 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Catatan : Apabila ada perubahan dari informasi diatas, segera disampaikan ke Kepala 
Divisi Keamanan & Keselamatan atau Manajemen Pengelola Gedung. 
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Lampiran E 
(Informatif) 

Contoh-contoh daftar peran kebakaran penyewa 
 
 

 
NO. 

 

 
LEVEL 

 
TENANT COMPANY 

 
FIRE WARDEN 

 
NAME 

1 Basement Panorama Tour Stair Warden Veronica 
2 Basement Mr. Copy Stair Warden Zaenal 
3 Basement Mr. Copy Fire Fighter Slamet 
4 Basement Post Office Stair Warden Somad 
5 Basement Post Office Fire Fighter Vera 
6 Basement Indo Stac Stair Warden Lusia 
7 Basement Indo Stac Fire Fighter Tati 
8 Basement Fuji Image Plaza Stair Warden Wahyu 
9 Basement Fuji Image Plaza Stair Warden Joniwaldi 

10 Basement Toko Obat Stair Warden Soejati Liana Tjandra 
11 Basement Toko Obat Stair Warden Sri Budi Astuti 
12 Basement Indomarco Stair Warden Puji Sugiati 
13 Basement Indomarco Evaluation Officer Bahren 
14 Basement Indoprom Bookshop Fire Fighter Handi Setiadi 
15 Basement Hoka-Hoka Bento Floor Warden Tata Anggara 
16 Basement Hoka-Hoka Bento Stair Warden Suwito 
17 Basement Hoka-Hoka Bento Evaluation Officer Warsiti 
18 Basement Hoka-Hoka Bento Fire Fighter Ragul Pujono 
19 Basement Prima Laundry Floor Warden Puji 
20 Basement Le Gourmet Fire Fighter Joko Santoso 
21 Ground Malaysian Airlines Stair Warden Kikin Triantoro 
22 Ground Malaysian Airlines Fire Fighter Karim 
23 Ground HSBC Floor Warden Merry Ludy 
24 Ground HSBC Evaluation Officer Budi Santoso 
25 Ground HSBC Floor Warden Erik Zahar 
26 Ground HSBC Stair Warden Esra Manumpak 
27 Ground HSBC Stair Warden Anton Pangaribuan 
28 Ground HSBC Evaluation Officer Nurseptiana 
29 Ground HSBC Fire Fighter Donny Setiadi 
30 2 HSBC Floor Warden Edi Tripurwono 
31 2 HSBC Stair Warden Jul Fendry 
32 2 HSBC Stair Warden Rianto Notosantoso 
33 2 HSBC Evaluation Officer Indra Kampono 
34 2 HSBC Fire Fighter Deny Pane 
35 2 HSBC Fire Fighter Ady P. 
36 2 HSBC Searcher Bambang W. 
37 3 HSBC Floor Warden Petrus B. Darmanto 
38 3 HSBC Stair Warden Antony Wisnu 
39 3 HSBC Stair Warden William Gumulya 
40 3 HSBC Evaluation Officer Ajie Wardoyo 
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Lampiran F 
(Informatif) 

Contoh-contoh daftar nama contact person penyewa dalam keadaan darurat 
 
 
 

 
NO. 

 

 
LEVEL 

 
TENANT COMPANY 

NAME OF 
CONTACT 
PERSON 

HOME / HP 
TELEPHONE 

  
1 Basement Post Office Muhadi 7820xxx 
 Basement Post Office Somad 8240xxx 

2 Basement Toko Obat Soejati Liana Tjandra 6296xxx 
 Basement Toko Obat Sri Budi Astuti 5696xxx 

3 Basement Le Gourmet Joko Susanto 7253xxx 
 Basement Le Gourmet   

4 Basement Prima Laundry Asih 7200xxx 
 Basement Prima Laundry Utami 7200xxx 

5 Basement Indomarco Pristama Puji Sugiati 5808xxx 
 Basement Indomarco Pristama Bahren 4267xxx 

6 Basement Hoka-Hoka Bento Mutmainah 5666xxx 
 Basement Hoka-Hoka Bento Wastiti 7211xxx 

7 Basement Voucher Express Int. Marwin 78833xxx 
8 Basement Mr. Copy Joko Sumbogo 8592xxx 
 Basement Mr. Copy Anas Lutfi 4223xxx 

9 Basement Indo Stac Lusia K. 6316xxx 
10 Basement Panorama Tour Veronica 0815-8843xxx 

 Basement Panorama Tour Ikha 0815-8862xxx 
11 Basement Fuji Image Plaza Joni Waldi 5606xxx 

 Basement Fuji Image Plaza Okky Indrajaya 0812-9476xxx 
12 Basement Indoprom Bookshop Andi 7970xxx 

 Basement Indoprom Bookshop Indah 7944xxx 
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Lampiran G 
(Informatif) 

Contoh poster 
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Lampiran H 
(Informatif) 

Daftar nama dan lembaga 
 
 
 

1 Pemrakarsa 
 
Puslitbang Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Kimpraswil, Departemen 
Permukiman dan Prasarana Wilayah. 
 
 
2 Penyusun 
 

No Nama Instansi 

1 Ir. Agus Sarwono Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman 
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