
 
 

 
KESESUAIAN APAR SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN 

KEBAKARAN BERDASARKAN PERMENAKERTRANS  
NOMOR 4 TAHUN 1980 DI PT PROMATCON  

TEPATGUNA BALARAJA 
TAHUN 2019 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

Pipit Ananda S 

NIM. 031511054 

 

 

 

 

PRODI D.IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  

UNIVERSITAS BINAWAN JAKARTA 
2019



 
 

 

 

KESESUAIAN APAR SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN 
KEBAKARAN BERDASARKAN PERMENAKERTRANS  

NOMOR 4 TAHUN 1980 DI PT PROMATCON  
TEPATGUNA BALARAJA 

TAHUN 2019 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 

 

 

Oleh :  
Pipit Ananda S 
NIM. 031511054 

 

 

 

 

 

PRODI D.IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  

UNIVERSITAS BINAWAN JAKARTA 
2019



i 
 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Pipit Ananda S 

NIM  : 031511054 

Prodi  : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul : 

KESESUAIAN APAR SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN 

KEBAKARAN BERDASARKAN PERMENAKERTRANS NOMOR 4 

TAHUN 1980 DI PT. PROMATCON TEPATGUNA BALARAJA TAHUN 

2019 

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat 

dari skripsi orang lain. Apabila pada kemudian hari pernyataan saya tidak 

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku 

(cabut predikat kelulusan dan gelar sarjana). 

 

 

Jakarta, 9 Juli 2019 

 

 

 

 

Materai 6000 

dan Tanda 

Tangan 



ii 
 

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai civitas akademik Universitas Binawan, saya yang bertanda 

tangan di bawah ini : 

Nama   : Pipit Ananda S 

NIM   : 031511054 

Program Studi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Jenis Karya  : Skripsi 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan 

kepada Universitas Binawan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-

Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : 

KESESUAIAN APAR SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN 

KEBAKARAN BERDASARKAN PERMENAKERTRANS NOMOR 4 

TAHUN 1980 DI PT. PROMATCON TEPATGUNA BALARAJA TAHUN 

2019 Beserta perangkat yang ada (apabila diperlukan). Dengan Hak 

Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Universitas Binawan berhak menyimpan, mengalihmedia/format-

kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), 

mendistribusikan -nya, dan menampilkan/ tanpa perlu meminta ijin dari 

saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta 

dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul 

atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi 

tanggungjawab saya pribadi.  

 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

Dibuat di Jakarta 
Pada Tanggal 9 Juli 2019 

Yang menyatakan: 
 

 

Pipit Ananda S 



iii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

Skripsi ini diajukan oleh : 

Nama : Pipit Ananda S 

NIM : 031511054 

Program Studi : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Judul Skripsi : KESESUAIAN APAR SEBAGAI UPAYA 

PENANGGULANGAN KEBAKARAN BERDASARKAN 

PERMENAKERTRANS NOMOR 4 TAHUN 1980 DI PT. 

PROMATCON TEPATGUNA BALARAJA TAHUN 2019 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program 

Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Binawan Jakarta 

pada tanggal 9 Juli 2018 dan telah diperbaiki sesuai masukan Dewan 

Penguji. 

 

Jakarta, 9 Juli 2019 

 

 



iv 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

Nama    : Pipit Ananda S 

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/ 06 Februari 1998 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Agama   : Islam 

Anak ke   : 2 dari 3 bersaudara 

Status Perkawinan  : Belum Kawin 

Alamat : Jl. Cipinang Pulo Maja RT 15 RW 11 No. 05, 

Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan 

Jatinegara, Jakarta Timur. 

Telepon   : 0877-7527-0030 

Email    : pipitananda98 @gmail.com 

Riwayat Pendidikan  

1. Tahun 2003 – 2009 : SDN 07 Petang Cipinang Besar Utara 

2. Tahun 2009 – 2012 : SMP Negeri 52 Jakarta Timur  

3. Tahun 2012 – 2015 : SMK Negeri 40 Jakarta Timur 

4. Tahun 2015 – 2019 : Universitas Binawan 



v 
 

KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas limpahan nikmat dan karuniaNya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik.  

Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah 

satu syarat menyelesaikan perkuliahan Program Studi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) di Universitas Binawan. Dalam perjalanan penelitian 

skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan serta bimbingan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih kepada 

kedua orang tua, pembimbing akademik, dosen Prodi K3, pembimbing 

lapangan dan pihak pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu.  

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 

perkuliahan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 

Universitas Binawan. Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah banyak 

mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bantuan 

moril maupun materil. Oleh karena itu peeliti ingin berterima kasih 

sebesar- besarnya kepada: 

1. Kedua orangtua saya, Papa Hendriyanto Alamsyah, S. Sos, M.Si, 

dan Mama Ani Persari, Papa kandung saya Sumantri atas dukungan 

moril dan materil yang telah diberikan serta motivasinya. 

2. Kakak dan Adik saya, Puput Yolanda dan Panji Pra Yoga yang selalu 

mendukung kuliah saya. 

3. Bapak Husen, SST.K3, M.Si, selaku Kepala Program Studi K3 

Universitas Binawan sekaligus Dosen Pembimbing saya. 

4. Ibu Yunita Sari Purba, SST.K3, M.A, selaku Pembimbing Akademik 

5. Bapak Ir. Christofel P. Simanjuntak, M.Si dan Bapak Sri Purwadi, ST. 

M.Si selaku dewan penguji sidang skripsi saya. 

6. Bapak Yonathan Paska, selaku Safety Manager PT ProMATCON 

Tepatguna 



vi 
 

7. Bapak Roger dan Bapak Wijhady selaku Project Manager dan 

Workshop Manager PT ProMATCON Tepatguna 

8. Ibu Elly, Bapak Benri, Kakak Ayu, Mas Agus dan Pak Warsito, selaku 

staff PT ProMATCON Tepatguna 

9. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Universitas Binawan yang telah 

memberikan ilmu, wawasan dan pengalaman kepada penulis selama 

ini. 

10. Sahabat – sahabat tercinta saya Dhita, Nuha, Amel, Nova, Astri dan 

Nurul yang telah memberikan hiburan serta motivasinya. 

11. Senior-senior yang membantu memberikan saran dalam penelitian ini 

Aldian Rahmanto, Firdiansyah, Kak Ryo, Kak Faqih dan Kak Raza. 

 

Peneliti sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi 

ini, baik dari segi penulisan maupun penyampaian materi. Maka dari itu 

kritik dan saran sangat dibutuhkan penulis agar pada penulisan skripsi 

selanjutnya dapat lebih baik lagi. 

Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan dapat menjadi referensi penulisan laporan lainnya.  

 

 

Jakarta, Juli 2019 
 

     
 
 

       Peneliti 
 

 

  

 

 

 

 



vii 
 

 

ABSTRAK 

 

 

Nama  : Pipit Ananda S 

Prodi  : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Judul : Kesesuaian APAR Sebagai Upaya Penanggulangan Kebakaran  
Berdasarkan Permenakertrans Nomor 4 Tahun 1980 di PT 
ProMATCON Tepatguna Balaraja Tahun 2019 

 

Latar Belakang: 

Kebakaran merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh pihak manapun. 
Kebakaran dapat terjadi dimana saja termasuk di tempat kerja. Kebakaran di 
area workshop dapat mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya, 
APAR adalah salah satu sistem proteksi kebakaran  yang wajib ada di setiap 
perusahaan atau tempat kerja, dimana setiap perusahaan termasuk PT 
ProMATCON Tepatguna harus mempunyai kesediaan APAR yang sesuai 
dengan peraturan berlaku yaitu menurut PerMenakertrans No. PER. 
04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR. 
Ditemukannya APAR yang kotor, label apar yang rusak, terhalang benda-benda 
material disekitarnya, jenis APAR, tata letak, jarak antara satu APAR dengan 
yang lainnya, dan di beberapa tempat tidak tersedianya APAR dan jumlah APAR 
yang belum sesuai dengan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980 serta 
terdapat area kerja panas seperti pada pengerjaan pengelasan dan pemotongan. 

Metode: 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 
komparatif yaitu membandingkan sistem APAR yang tersedia di PT ProMATCON 
Tepatguna dengan Peraturan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980 tentang 
Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan 
(APAR). 

Hasil: 

Berdasarkan hasil checklist observasi kesesuaian PerMenakertrans No. PER. 
04/MEN/1980 dan wawancara didapatkan nilai kesesuaian pada pemilihan jenis 
APAR sebesar 88,8%, kebutuhan jumlah APAR 24,3%, tata letak APAR 59,4% 
dan rata-rata hasil adalah 57,5% sedangkan penggunaan APAR didapatkan 
dengan hasil wawancara bahwa sebagian pekerja paham tetapi belum 
dilaksanakannya kembali pelatihan penanggulangan kebakaran dengan 
menggunakan APAR. 

Simpulan: 

Pelaksanaan kebutuhan APAR di PT ProMATCON Tepatguna baik dari 
pemilihan jenis APAR, kebutuhan jumlah APAR, tata letak APAR dan 
penggunaan APAR belum dilaksanakan secara sempurna sesuai dengan 
PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980  dikarenakan masih ada area-area 
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masih dalam tahap pengembangan atau masih dalam tahap pembangunan, 
serta belum terlaksananya kembali pelatihan penanggulangan kebakaran. 

Kata Kunci : APAR, PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980, kebutuhan 
APAR, penanggulangan kebakaran, Fire Extinguisher. 
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ABSTRACT 

 

 
Name :    Pipit Ananda S 

Study Program :   Occupational Health and Safety 

Title : Suitability of Fire Extinguisher as Fire Emergency 
Response Based on PERMENAKERTRANS No. 04 
Tahun 1980 at PT ProMATCON Tepatguna Balaraja in 
2019. 

 
 
Background: 
Fire is an event that is not desired by any party. Fires can occur anywhere 
including in the workplace. Fires in the workshop area can cause losses that are 
not small in number, Fire Extinguisher is one of the fire protection systems that 
must exist in every company or workplace including  PT ProMATCON 
Tepatguna, where each company must have Fire Extinguisher availability in 
accordance with applicable regulations, namely according to PerMenakertrans 
No. PER. 04 / MEN / 1980 concerning Fire Extinguisher Installation and 
Maintenance Conditions. The discovery of dirty Fire Extinguisher, damaged fire 
labels, obstructed surrounding material objects, type of fire extinguisher, layout, 
distance between one Fire Extinguisher and another, and in some places the Fire 
Extinguisher availability and the number of fire extinguishers that are not in 
accordance with PerMenakertrans No. PER. 04 / MEN / 1980 and there are hot 
work areas such as welding and cutting work. 

Methods: 

This research was conducted using a comparative descriptive research method 
that is comparing the Fire Extinguisher system available in PT ProMATCON 
Tepatguna with the Regulation of PerMenakertrans No. PER. 04 / MEN / 1980 
concerning Fire Extinguisher Installation and Maintenance Conditions. 

Results: 

Based on the results of the conformity observation checklist PerMenakertrans 
No. PER. 04 / MEN / 1980 and interviews found that the suitability of Fire 
Extinguisher the type selection is 88.8%, the need for Fire Extinguisher is 24.3%, 
the Fire Extinguisher layout is 59.4% and the average yield is 57.5% while the 
Fire Extinguisher use was obtained by interview results that some workers 
understand but have not yet re-implemented fire prevention training using Fire 
Extinguisher. 

Conclusion: 

The implementation of Fire Extinguisher needs in PT ProMATCON Tepatguna, 
from the selection of Fire Extinguisher types, the need for Fire Extinguisher 
numbers, the Fire Extinguisher layout and the use of Fire Extinguisher not fully in 
accordance with PerMenakertrans No. PER. 04 / MEN / 1980 because there are 
still areas in development that are still or still under construction, and have not yet 
been implemented. 
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Keyword: APAR, PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980, kebutuhan APAR, 
penanggulangan kebakaran, Fire Extinguisher 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebakaran merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan 

oleh pihak manapun. Kebakaran dapat terjadi dimana saja termasuk 

di tempat kerja. Tidak ada tempat kerja yang dapat dijamin bebas 

risiko dari bahaya kebakaran. Terjadinya kebakaran ini dapat 

disebabkan oleh faktor manusia, kondisi lingkungan maupun 

manajemen. Sumber-sumber pemicu terjadinya kebakaran di tempat 

kerja antara lain listrik, sambaran petir, pengelasan (pekerjaan 

konstruksi), pemakaian bahan dan cairan mudah terbakar, reaksi 

kimia, percikan/bunga api, gesekan, rokok, dan lain-lain. Dengan 

kebakaran, hasil usaha dan upaya yang sekian lama atau dengan 

susah payah telah dikerjakan dapat menjadi hilang sama sekali. 

Jerih payah selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun dapat 

musnah hanya dalam waktu beberapa jam atau bahkan dalam hanya 

beberapa menit saja.(1) 

 

 

Gambar 1.1 Data Kasus Kebakaran di Kabupaten Tangerang 

sumber: Bulan Januari Sampai November 2018, 241 Kebakaran di Kabupaten 

Tangerang, TribunNews. 2018 

118 

12 
11 

21 

31 
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Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Tangerang juga mencatat selama kurun waktu Januari 

hingga November 2018, terjadi total 241 kasus peristiwa kebakaran, 

seperti yang dijabarkan pada gambar 1.2, bahwa korsleting listrik 

menyumbang angka kasus kebakaran paling banyak dalam kurun 

waktu tersebut. (2) 

Kebakaran di area workshop dapat mengakibatkan kerugian 

yang tidak sedikit jumlahnya contohnya tahun 2018 kasus kebakaran 

pernah terjadi di wilayah kabupaten Tangerang adalah kebakaran 

pabrik aluminium di PT Citra Bumi Kendari(3), kebakaran terjadi 

karena salah satu karyawan melakukan pengelasan di ketinggian 

sehingga percikan api jatuh ke bawah dan mengenai tumpukan 

aluminium foil sehingga tidak lama terjadi ledakan pada tumpukan 

aluminium foil tersebut dan terjadi kobaran api, kerugian diperkirakan 

miliaran rupiah. (4) 

APAR adalah salah satu sistem proteksi kebakaran  yang wajib 

ada di setiap perusahaan atau tempat kerja, dimana setiap 

perusahaan harus mempunyai kesediaan APAR yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.(5) Contoh akibat karena ketiadaan sarana 

APAR adalah pada saat terjadi kebakaran di Museum Bahari pada 

tahun 2018 yang dikarenakan korsleting listrik di bagian atap 

Museum Bahari. Gedung C di Museum Bahari terbakar habis 

dikarenakan APAR didekat Gedung C tidak terisi penuh sehingga 

ketika dipakai hanya memadamkan beberapa detik saja dan letak 

APAR lain jauh dari kejadian kebakaran. Koleksi-koleksi sejarah 

hangus terbakar dan kebakaran ini merupakan kebakaran terbesar 

semenjak Museum Bahari ini didirikan.(6) 

Kondisi serupa dengan data BPBD kabupaten Tangerang dan 

kasus-kasus kebakaran yang dipaparkan diatas juga mengancam 

tempat kerja di area workshop. Dalam penelitian ini mengambil lokasi 

di gedung dan area workshop PT ProMATCON tepatguna, sebagai 

perusahaan yang bergerak di bidang EPCI (Engineering, 
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Procurement, Construction and Installation)  menyediakan jasa 

proses peralatan pipa, glikol, kompresor gas dan CTP (Control Panel 

Turbin) yang tentunya di dalam proses kerjanya terdapat bahaya 

yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti pada pengerjaan 

pemotongan, pengelasan, dan painting di mana potensi bahaya 

listrik, sambaran petir, pengelasan (pekerjaan konstruksi), 

pemakaian bahan dan cairan mudah terbakar seperti bensin dan 

thinner serta gas yang memicu terjadi kebakaran seperti gas 

acetylene dan gas oksigen pada tabung gas untuk pengelasan, 

reaksi kimia, percikan/bunga api, dan gesekan, dapat terjadi.  

Berdasarkan survei pendahuluan peneliti melihat masih 

kurangnya APAR di banyak titik-titik area Workshop PT ProMATCON 

Tepatguna. Selain itu banyak ditemukan APAR yang kotor, label 

apar yang rusak, terhalang benda-benda material disekitarnya, jenis 

APAR, tata letak, jarak antara satu APAR dengan yang lainnya, dan 

di beberapa tempat tidak tersedianya APAR dan jumlah APAR yang 

belum sesuai dengan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980 

serta terdapat kerja panas seperti pada pengerjaan pengelasan dan 

pemotongan. Sehingga perlu adanya analisis yang mendalam 

tentang sarana APAR di PT ProMATCON tepatguna. Oleh sebab itu, 

identifikasi kesesuaian dari APAR di area kerja ini perlu telaah agar 

dapat berfungsi dengan maksimal untuk menekan dampak kerugian 

yang ditimbulkan akibat bahaya kebakaran. Untuk itu peneliti ingin 

melakukan Kesesuaian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Sebagai 

Upaya Penanggulangan Kebakaran Tahun 2019 Berdasarkan 

PerMenakertrans Nomor 04 Tahun 1980 di PT ProMATCON 

Tepatguna Tahun 2019. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Workshop PT ProMATCON TepatGuna di Balaraja, Tangerang 

merupakan perusahaan Engineering, Procurement Construction and 

Installation (EPCI). Banyak pekerjaan di area workshop yang 
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berpotensi memicu terjadinya bahaya kebakaran seperti pada proses 

pemotongan, pengelasan, sandblasting, pengecatan dan instalasi 

listrik. Pada hasil observasi, ditemukan jenis APAR yang kurang 

sesuai, APAR yang kotor, label apar yang rusak, terhalang benda-

benda material disekitarnya, dan pemasangan serta kebutuhan 

APAR yang mencukupi sesuai dengan PerMenakertrans No. PER. 

04/MEN/1980. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui: 

1. Bagaimanakah pemilihan jenis APAR yang sesuai dengan 

peraturan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980? 

2. Bagaimanakah kebutuhan jumlah APAR yang sesuai dengan 

tata letak (layout) PT ProMATCON tepatguna? 

3. Bagaimanakah tata letak APAR yang sesuai dengan peraturan 

PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980? 

4. Bagaimanakah penggunaan APAR pada karyawan PT 

ProMATCON Tepatguna? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kesesuaian APAR di PT ProMATCON Tepatguna 

dengan peraturan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Diketahuinya pemilihan jenis APAR yang sesuai dengan 

peraturan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980 di 

Workshop PT ProMATCON Tepatguna. 

2. Diketahuinya jumlah kebutuhan APAR di Workshop PT 

ProMATCON Tepatguna yang sesuai dengan tata letak 

(layout) PT ProMATCON Tepatguna berdasakan dengan 

peraturan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980. 

3. Diketahuinya tata letak APAR di Workshop PT 

ProMATCON Tepatguna yang sesuai dengan peraturan 

PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980. 
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4. Diketahuinya penggunaan APAR karyawan PT 

ProMATCON Tepatguna. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini berfungsi untuk menambah wawasan 

tentang sistem proteksi aktif APAR dan menjadi syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Terapan Kesehatan jurusan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

1.4.2 Manfaat bagi Universitas Binawan 

Penelitian ini dapat berguna untuk mendapatkan 

gambaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penerapannya dibidang industri dalam dunia keselamatan dan 

kesehatan kerja dan membina hubungan dan kerja sama 

dengan industri terkait. 

1.4.3 Manfaat bagi PT ProMATCON tepatguna 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

digunakan sebagai referensi penelitian mengenai 

perancangan kebutuhan APAR pada keadaan darurat di PT 

ProMATCON TepatGuna Balaraja. 

1.4.4 Manfaat bagi Peneliti Lain 

Menambah bahan referensi dalam melakukan penelitian 

selanjutnya mengenai kesesuaian APAR. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas kesesuaian APAR di PT ProMATCON 

Tepatguna Balaraja dengan PerMenakertrans No. PER. 

04/MEN/1980 dan menghasilkan perancangan pemilihan jenis 

APAR, kebutuhan jumlah APAR, tata letak APAR sesuai dengan 

peraturan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980 serta 

mengetahui gambaran penggunaan APAR pekerja di PT 

ProMATCON Tepatguna. Penelitian ini dilakukan pada 11 Februari - 
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15 Juni 2019 dengan mengumpulkan data primer berdasarkan 

observasi, wawancara dan pengukuran secara langsung serta data 

sekunder yang melalui telaah dokumen terkait keselamatan 

kebakaran. Dilakukannya penelitian ini dilakukan peneliti sebagai 

salah satu syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Terapan 

Kesehatan (S.Tr.Kes). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Teori Dasar Kebakaran 

2.1.1 Teori Api 

2.1.1.1 Definisi Api 

Api adalah suatu proses kimia dekomposisi 

dimana oksidasi terjadi dengan cepat pada bahan 

bakar yang mneghasilkan panas dan cahaya.(7) 

Untuk bisa terjadi api diperlukan 3 (tiga) unsur yaitu 

bahan bakar (fuel), udara (oksigen) dan sumber 

panas. Bilamana ketiga unsur tersebut berada dalam 

suatu konsentrasi yang memenuhi syarat, maka 

timbullah reaksi oksidasi atau dikenal sebagai proses 

pembakaran.(8) 

2.1.1.2 Teori Segitiga Api (Fire Triangle) 

Untuk bisa menimbulkan proes terjadinya api 

maka diperlukan 3 unsur kimiawi yaitu unsur uap 

bahan bakar (fuel), oksigen, dan bantuan panas, 

atau yang disebut dengan segitiga api Fire 

Triangle.(9) 

 

Gambar 2.1 Fire Triangle 

Sumber: Saberindo. 2010 

 

Berdasarkan teori segitiga api tersebut, jika ketiga 

unsur itu bertemu maka akan terjadi api, tetapi jika 
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salah satu unsur tidak terpenuhi api tidak akan 

terjadi. Prinsip segitiga api ini dipakai sebagai dasar 

untuk mencegah kebakaran (mencegah agar api 

tidak terjadi) dan penanggulangan api yakni 

memadamkan api yang tak dapat dicegah. (10) 

2.1.1.3 Teori Bidang Empat Api (Tetrahedron of Fire) 

Konsep fire tetrahedron saat ini, memerlukan empat 

variable untuk mempertahankan reaksi 

pemabakaran yaitu bahan bakar, oksigen, panas, 

dan rantai reaksi (chemical chain reaction). (11) 

 

Gambar 2.2 Fire Tetrahedron 

Sumber: Teori Dasar Api. 2012. 

Chemical chain reaction adalah produk dari proses 

pembakaran. Reaksi kimia pada akhirnya 

menghasilkan pembakaran seperti karbon 

monoksida, karbon dioksida, karbon, dan molekul 

lain, tergantung pada bahan bakar spesifik. Produk 

pembakaran ini ditemukan dalam asap yang 

biasanya mempengaruhi keamanan dan kesehatan 

penghuni dan petugas pemadam kebakaran. (12) 

Seluruh peristiwa kebakaran yang terjadi melibatkan 

keempat unsur-unsur tersebut. Empat unsur 

pembentukan api tersebutlah yang menjadi akar 

dalam pengembangan ilmu kebakaran, sebagai 

acuan dalam sarana dan teknik untuk memadamkan 

dan merancang sistem proteksi yang baik. 
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2.2 Kebakaran 

2.2.1 Definisi Kebakaran 

2.2.1.1 Menurut National Fire Protection Association (NFPA) 

Kebakaran menurut NFPA dapat didefinisikan 

sebagai suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan 

tiga unsur yaitu bahan bakar, oksigen, dan sumber 

energi atau panas yang berakibat menimbulkan 

kerugian harta benda, cidera, bahkan kematian.(12)  

2.2.1.2 Menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Nasional (DK3N) 

Menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Nasional (DK3N), kebakaran adalah suatu 

peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak 

dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian, baik 

kerugian materi (berupa harta benda, bangunan fisik, 

deposit/asuransi, fasilitas sarana dan prasarana, dan 

lain-lain) maupun kerugian non materi (rasa takut, 

shock, ketakutan, dan lain-lain) hingga kehilangan 

nyawa atau cacat tubuh yang ditimbulkan akibat 

kebakaran tersebut. (13) 

2.2.1.3 Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 3 Tahun 

1992 

Definisi kebakaran secara umum adalah suatu 

peristiwa atau kejadian timbulnya api yang tidak 

terkendali yang dapat membahayakan keselamatan 

jiwa maupun harta benda. (21) 

2.2.1.4 Menurut David A Cooling 

Kebakaran adalah sebuah reaksi kimia dimana 

bahan bakar dioksidasi sangat cepat dan 

menghasilkan panas. (22) 
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2.2.2 Sebab-Sebab Terjadinya Kebakaran 

Menurut Agus Triyono (2001), kebakaran terjadi karena 

manusia, peristiwa alam, penyalaan sendiri dan unsur 

kesengajaan. (14) 

2.2.2.1 Kebakaran karena manusia yang bersifat kelalaian, 

seperti: 

1) Kurangnya pengertian, pengetahuan tentang 

penanggulangan bahaya kebakaran. 

2) Kurang hati-hati dalam menggunakan alat atau 

bahan yang dapat menimbulkan api. 

3) Kurangnya kesadaran pribadi atau tidak disiplin. 

2.2.2.2 Kebakaran karena peristiwa alam terutama 

menyangkut cuaca dan gunung berapi, seperti sinar 

matahari, letusan gunung berapi, gempa bumi, petir, 

angin dan topan. 

2.2.2.3 Kebakaran karena penyalaan sendiri, sering terjadi 

pada gudang- gudang bahan kimia dimana bahan-

bahan tersebut bereaksi dengan udara, air dan juga 

dengan bahan-bahan lainnya yang mudah meledak 

atau terbakar. 

2.2.2.4 Kebakaran karena unsur kesengajaan, untuk tujuan-

tujuan tertentu, misalnya: 

1) Sabotase untuk menimbulkan huru-hara, 

kebanyakan dengan alasan politis. 

2) Mencari keuntungan pribadi karena ingin 

mendapatkan ganti rugi melalui asuransi 

kebakaran. 

3) Untuk menghilangkan jejak kejahatan dengan 

cara membakar dokumen atau bukti-bukti yang 

dapat memberatkannya. 

4) Untuk jalan taktis dalam pertempuran dengan 

jalan bumi hangus. 
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2.2.3 Klasifikasi Kebakaran 

Klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau 

pembagian kebakaran atas dasar jenis bahan bakarnya. 

Pengklasifikasian kebakaran ini bertujuan untuk memudahkan 

usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran. (15) 

2.2.3.1 Klasifikasi Kebakaran Menurut PerMenakertrans No. 

PER. 04/MEN/1980 

Kelas kebakaran menurut PerMenakertrans No. 

PER.04/MEN/1980 tentang syarat–syarat 

pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api 

Ringan sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Kelas Kebakaran 

Kelas Jenis Contoh 

A Padat Kayu, Kertas, 

Kain, Plastik 

B Cair Kerosene, Solar, 

Premium, 

Minyak Goreng 

C Instalasi 

Listrik 

Breaker Listrik Dan Alat 

Rumah Tangga, MCC, 

TRAFO 

D Logam Magnesium, Almunium, 

Natrium, Kalium. 
 

Sumber: PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980 

2.2.3.2 Klasifikasi Kebakaran Menurut Kepmen No. 

KEP.186/MEN/1999 

Menurut Keputusan Menteri (Kepmen) Tenaga Kerja 

Republik Indonesia No.KEP.186/MEN/1999 tentang 

Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja, 

klasifikasi kebakaran seperti di tabel di bawah ini. 
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 Tabel 2.2 Klasifikasi Kebakaran 

Klasifikasi Jenis Tempat Kerja 

Bahaya Kebakaran 
Ringan 
 
Tempat kerja yang 
mempunyai jumlah 
dan kemudahan 
terbakar rendah, dan 
apabila terjadi 
kebakaran 
melepaskan panas 
rendah sehingga 
menjalarnya api 
lambat. 

1. Tempat ibadah 
2. Gedung/ruang 

perkantoran 
3. Gedung/ruang 

Pendidikan 
4. Gedung/ruang 

perumahan 
5. Gedung/ruang 

perawatan 
6. Gedung/ruang 

restoran 
7. Gedung/ruang 

perpustakaan 
8. Gedung/ruang 

perhotelan 
9. Gedung/ruang 

lembaga 
10. Gedung/ruang 

rumah sakit 
11. Gedung/ruang 

museum 
12. Gedung/ruang 

penjara 

Bahaya kebakaran 
Sedang I 
 
Tempat kerja yang 
mempunyai jumlah 
dan kemudahan 
terbakar sedang, 
menimbun bahan 
dengan tinggi tidak 
lebih dari 2,5 meter 
dan apabila terjadi 
kebakaran 
melepaskan panas 
sedang. 
 
Bahaya kebakaran 
Sedang II 
 
Tempat kerja yang 
mempunyai jumlah 
dan kemudahan 

1. Tempat parkir 
2. Pabrik elektronika 
3. Pabrik roti 
4. Pabrik barang gelas 
5. Pabrik minuman 
6. Pabrik permata 
7. Pabrik pengalengan 
8. Binatu 
9. Pabrik susu 

 
 
 
 
 
 

1. Penggilingan padi 
2. Pabrik bahan 

makanan 
3. Percetakan dan 

penerbitan 
4. Bengkel mesin 
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terbakar sedang, 
menimbun bahan 
dengan tinggi tidak 
lebih dari 4 meter 
dan apabila terjadi 
kebakaran 
melepaskan panas 
sedang sehingga 
menjalarnya api 
sedang. 

5. Perakitan kayu 
6. Gudang 

perpustakaan 
7. Pabrik barang 

keramik 
8. Pabrik tembakau 
9. Pengolahan logam 
10. Penyulingan 
11. Pabrik barang 

kelontong 
12. Pabrik barang kulit 
13. Pabrik tekstil 
14. Perakitan kendaraan 

bermotor 
15. Pabrik kimia (kimia 

dengan kemudahan 
terbakar sedang) 

16. Pertokoan dengan 
pramuniaga kurang 
dari 50 orang. 

Bahaya Kebakaran 
Berat 
 
Tempat kerja yang 
mempunyai jumlah 
dan kemudahan 
terbakar tinggi, 
menyimpan bahan 
cair. 

1. Pabrik kimia dengan 
kemudahan terbakar 
tinggi 

2. Pabrik kembang api 
3. Pabrik korek api 
4. Pabrik cat 
5. Pabrik bahan 

peledak 
6. Penggergajian kayu 

dan 
penyelesaiannya 
menggunakan 
bahan mudah 
terbakar 

7. Studio film dan 
televisi 

8. Pabrik karet buatan 
9. Hanggar pesawat 

terbang 
10. Penyulingan minyak 

bumi 
11. Pabrik karet busa 

dan plastik busa 

Sumber: Keputusan Menteri (Kepmen) Tenaga Kerja Republik 

Indonesia No.KEP.186/MEN/1999 
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2.2.3.3 Klasifikasi Kebakaran Menurut NFPA 

NFPA (National Fire Protection Association) 

adalah suatu lembaga swasta yang khusus 

menangani di bidang penanggulangan bahaya 

kebakaran di Amerika Serikat. Menurut NFPA 10-

2018, kebakaran dapat diklasifikasikan menjadi  lima 

kelas, yaitu: (16) 

1) Kelas A : Hasil dari bahan mudah terbakar yang 

biasa, termasuk kayu, kain, kertas dan banyak 

plastik. 

2) Kelas B : Terbakar dalam cairan yang mudah 

terbakar, cairan yang mudah terbakar, minyak 

bumi, minyak, alkohol, dan gas yang mudah 

terbakar. 

3) Kelas C : Melibatkan peralatan listrik berenergi 

4) Kelas D : Kebakaran pada logam yang mudah 

terbakar, seperti magnesium, titanium, 

zirconium, natrium, litium dan kalium 

5) Kelas K : Kebakaran pada peralatan memasak 

yang melibatkan media memasak yang mudah 

terbakar, seperti minyak sayur dan hewani serta 

lemak. 

2.2.3.4 The Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005 No. 

1541, United Kingdom 

The Regulatory Reform (Fire Safety) Order 

2005 adalah undang-undang keselamatan 

kebakaran utama di Inggris dan Wales Kebakaran 

diklasifikasikan dalam enam kelompok A, B, C, D, F, 

dan listrik (E): (25) 

1) Kebakaran Kelas A - adalah kebakaran yang 

melibatkan padatan organik seperti kertas, kayu, 

dll 
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2) Kebakaran Kelas B - kebakaran yang melibatkan 

cairan yang mudah terbakar 

3) Kebakaran Kelas C - adalah kebakaran yang 

melibatkan gas yang mudah terbakar 

4) Kebakaran Kelas D - kebakaran yang melibatkan 

pembakaran logam (misal aluminium swarf) 

5) Kebakaran Kelas F - kebakaran yang melibatkan 

lemak seperti yang digunakan pada 

penggorengan lemak dalam 

6) Kebakaran listrik (huruf E tidak digunakan. 

Sebaliknya simbol percikan listrik ditampilkan) - 

adalah kebakaran yang disebabkan oleh 

peralatan listrik. 

 

2.3 Teknik Pemadaman Kebakaran 

Ada beberapa teknik untuk memadamkan kebakaran yaitu: 

(8) 

 

Gambar 2.3 Prinsip Pemadaman 

Sumber: Kebakaran Dan Manajemen Tanggap Darurat. 2018 

 

2.3.1 Mendinginkan Api 

Teknik pendinginan (cooling) adalah teknik 

memadamkan kebakaran dengan cara mendinginkan atau 

menurunkan uap atau gas yang terbakar sampai di bawah 

temperature nyalanya. Cara ini banyak dilakukan oleh petugas 

pemadam kebakaran dengan mengggunakan semprotan air 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNuMzemfzgAhXTV3wKHZxcDfsQjRx6BAgBEAU&url=https://slideplayer.info/slide/12954115/&psig=AOvVaw1utWluVm3j433drIMMjICq&ust=1552466271717204
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ke lokasi atau titik kebakaran sehingga api secara perlahan 

dapat berkurang dan mati. (9) 

2.3.2 Menghilangkan Oksigen 

Teknik ini bertujuan untuk menghentikan atau 

mengurangi pasokan oksigen dalam proses pembakaran. 

Salah satu yang dapat dilakukan untuk menghentikan 

kebakaran dengan mengurangi suplai oksigen. Pembatasan 

suplai oksigen in merupakan salah satu cara yang paling 

mudah untuk memdamkan api. (9) 

2.3.3 Menghilangkan Bahan Bakar (Starvation) 

Dalam teknik ini api akan mati dengan sendirinya jika 

bahan yang terbakar (fuel) sudah habis. Atas dasar ini, api 

dapat dipadamkan dengan menghilangkan atau mengurangi 

bahan yang terbakar. Teknik ini disebut starvation.  Teknik 

starvation juga dapat dilakukan dengan menyemprot bahan 

yang terbakar dengan busa sehingga suplai bahan bakar 

untuk kelangsungan kebakaran terhenti atau berkurang 

sehinggi api akan mati. Teknik ini juga dapat dilakukan 

dengan menjauhkan bahan yang terbakar ke tempat yang 

aman. (9) 

2.3.4 Pemadaman dengan cara chain reactions 

Teknik yang terakhir untuk memadamkan api adalah 

dengan mencegah terjadinya reaksi berantai dalam proses 

pembakaran. Beberapa zat kimia mempunyai sifat memecah 

sehingga terjadi reaksi berantai oleh atom – atom yang 

dibutuhkan oleh nyala api untuk tetap terbakar. (9) 

Tabel 2.3 Chain Reactions 

 

 

 

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O + E 
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2.4 Definisi APAR 

APAR merupakan salah satu dari sistem proteksi kebakaran 

aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri 

atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, 

sistem pemadam kebakaran berbasis seperti air seperti sprinkler, 

pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran 

berbasis bahan kimia seperti APAR dan pemadam khusus.(20) 

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat yang ringan 

serta mudah dilayani untuk satu orang untuk memadamkan api pada 

mula terjadi kebakaran.(5) Menurut Soehatman Ramli, 2010 

mendefinisikan APAR sebagai alat pemadam yang dapat diangkut, 

diangkat dan dioperasikan satu orang. (9) 

 

2.5 Bagian APAR 

APAR mempunyai bagian-bagian spare part yang masing-

masingnya mempunyai fungsi, yaitu : (24) 

1) Tabung (Tube/Cylinder) 

Tabung spare part untuk tabung pemadam api ringan, apar 

tabung (tube) yang baik dipakai terbuat dari bahan berkualitas 

tinggi baja paduan dan banyak diterapkan dalam kimia, 

metalurgi, mekanik. Sehingga tahan terhadap bahan kimia serta 

tahan terhadap tekanan yang terukur. Tabung berbentuk 

seamless yaitu tabung yang dibuat tanpa adanya las. 

2) Valve (Katup) 

APAR spare part yang berfungsi untuk menutup dan membuka 

aliran media (Isi) yang berada di dalam tabung. 

3) Handle (Pegangan) 

Spare part yang berfungsi sebagai pegangan untuk menekan 

serta membantu valve dalam melakukan fungsinya. 

4) Pressure (Tekanan) 

APAR spare part yang berfungsi untuk menunjukkan tekanan N2 

dalam tabung. 
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5) Hose (Selang) 

APAR spare part yang berfungsi sebagai selang penghantar 

media. 

6) Nozzle 

APAR spare part yang berfungsi sebagai pegangan untuk 

mengarahkan media pada sumber api. 

7) Sabuk Tabung 

APAR spare part yang berfungsi sebagai dudukan selang pada 

tabung. 

8) Pin Pengaman 

APAR spare part yang berfungsi sebagai pengaman tabung. 

9) Bracket/ Hanger 

APAR spare part yang berfungsi sebagai gantungan APAR. 

 

 

Gambar 2.4 Bagian-bagian APAR 

Sumber : Endless Safe 2018 

 
2.6 Jenis APAR 

2.6.1 Jenis APAR menurut PerMenakertrans No. PER. 

04/MEN/1980, yaitu : (5) 

1) Jenis cairan (air) 

2) Jenis busa 

3) Jenis tepung kering 
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4) Jenis gas (hydrocarbon berhalogen dan sebagainya) 

 

2.6.2 Jenis APAR menurut OSHA, yaitu sebagai berikut: (17) 

2.6.2.1 Pressurized Water (Air Bertekanan) 

APAR yang berisikan air ini hanya untuk 

digunakan untuk kebakaran tipe A, yaitu kebakaran 

bahan padat bukan logam, contohnya kayu, kertas, 

karton/kardus, kain, kulit, plastik. Sistem kerja dari 

APAR yang berisikan air ini adalah dengan 

menghilangkan unsur panas dari segitiga api, yaitu 

mendinginkan permukaan dari bahan bakar tersebut. 

APAR jenis ini tidak boleh digunakan pada 

kebakaran pada cairan mudah terbakar dan juga 

kebakaran pada elektrik, dikarenakan air merupakan 

penghasil panas yang baik sehingga api akan 

semakin membesar.(17) 

2.6.2.2 Carbon Dioxide (Karbondioksida)  

APAR ini berisikan bahan karbondioksida 

(CO2) yang merupakan gas tidak mudah terbakar 

pada tekanan sangat rendah. Api dipadamkan 

dengan menggantikan oksigen atau dengan kata lain 

mengisolasi oksigen yang merupakan salah satu 

element dari segitiga api. CO2 mempunyai pengaruh 

pendinginan yang efektif dan memadamkan api 

dengan mengurangi kadarnya oksigen dari udara.  

2.6.2.3 APAR tipe ini digunakan untuk kebakaran tipe B dan 

C 

APAR tipe B dan C yaitu , kebakaran bahan 

cair atau gas mudah terbakar dan kebakaran 

instalasi listrik bertegangan. APAR ini tidak boleh 

digunakan pada kebakaran tipe A dikarenakan api 

semakin membesar jika karbon dioksida sudah 
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habis. Selain itu, dilarang menggunakan APAR ini 

pada ruangan tertutup ketika masih ada orang tanpa 

menggunakan alat pelindung pernafasan yang baik. 

(17) 

2.6.2.4 Dry Chemicals (Serbuk Kimia Kering)  

APAR jenis ini memadamkan api dengan 

melapisi bahan bakar dengan lapisan tipis bubuk 

tahan api, yaitu memisahkan bahan bakar dari 

oksigen. Bubuk tersebut juga menghentikan reaksi 

kimia, yang membuat APAR ini meningkat 

keefektifannya. APAR jenis ini biasanya digunakan 

untuk kelas B dan C tetapi dapat juga digunakan 

untuk kelas A, B dan C, hal ini dapat dilihat dari label 

yang tercantum. (17) 

2.6.2.5 Dry and Wet Chemical (Kimia Basah dan Kering) 

Alat pemadam jenis ini digunakan untuk 

memadamkan api karena kebakaran minyak (nabati) 

dapur (kelas K). Ketika memakai jenis alat pemadam 

ini lampu dan listrik harus dimatikan karena agen 

pemadam ini bersifat konduktif listrik. Untuk jenis 

kimia kering menggunakan agen bernama kalium 

bikarbonat sedangkan jenis kimia basah 

menggunakan kabut halus. (17) 

Jenis pemadam kebakaran lain yang ditemukan penulis yang 

mengacu pada standar di United Kingdom yaitu:  

2.6.2.6 M28 dan L2 Powder 

M28 dan L2 Powder adalah alat pemadam unik 

karena dirancang untuk mengatasi kebakaran yang 

melibatkan kebakaran kelas D - yang melibatkan 

logam yang mudah terbakar dalam bentuk swarf 

atau bubuk. Ini termasuk litium, magnesium, natrium, 
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atau aluminium, misalnya. Alat pemadam jenis ini 

memiliki aplikator kecepatan rendah untuk 

memastikan bahwa bubuk M28 atau L2 diterapkan 

dengan lembut dan efisien untuk membakar logam 

dan untuk mencegah swarf menyebar. Ketika 

disemprot, jenis pemadam ini membentuk 'kerak', 

yang melindungi logam. Hal ini mencegah akses ke 

bahan yang mudah terbakar lainnya dan 

memadamkan api untuk mencegah oksigen bereaksi 

dengan logam lagi. Tipe L2 cocok untuk semua jenis 

kebakaran logam, sedangkan M28 tidak dapat 

digunakan pada litium. Dilarang menggunakan jenis 

pemadam ini untuk kebakaran jenis listrik dan air 

tidak berada pada sekitar area kebakaran. (27) 

 

2.7 Tipe Konstruksi APAR 

APAR mempunyai 2 tipe konstruksi yaitu sebagai berikut: (17) 

2.7.1 Stored Pressure (Tabung Bertekanan Tetap) 

Untuk tipe stores pressure, gas pendorong dan media 

pemadam tersimpan dalam suatu ruangan dan penyemprotan 

dikendalikan dari katup tekanan. Tipe ini mempunyai 

keuntungan mudah diinspeksi karena dilengkapi dengan 

pengukur tekanan (Pressure Gauge) yang mengindikasikan 

siap pakai. (17) 

2.7.2 Catridge Operated (Tabung Gas)  

Untuk APAR tipe catridge, gas pendorong dan media 

pemadam disimpan dalam ruang yang berbeda. APAR 

digerakkan gas pendorong melalui tingkat operasi (operating 

level) dan mendorong media pemadam. Pancaran akan 

dikendalikan oleh katup yang terletak pada discharge hose. (17) 
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2.8 Penempatan APAR 

Syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR diatur 

dalam PER/04/MEN/1980, adapun syarat pemasangannya sebagai 

berikut: (5) 

1) Mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta 

dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.  

2) Tinggi pemberian tanda pemasangan adalah 125 cm dari dasar 

lantai 

3) Jarak antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau 

kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter,  

4) Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna 

merah. 

5) Tabung tidak berlubang-lubang atau cacat karat 

6) Ditempatkan menggantung pada dinding dengan penguatan 

sengkang atau dengan konstruksi penguat lainnya atau 

ditempatkan dalam lemari atau peti (box) yang tidak dikunci 

7) Pemasangan alat pemadam api ringan harus sedemikian rupa 

sehingga bagian paling atas (puncaknya) berada pada 

ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai kecuali jenis CO2 dan 

tepung kering (dry chemical) dapat ditempatkan lebih rendah 

dengan syarat, jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak 

kurang 15 cm dan permukaan lantai 

8) Suhu ruangan pemasangan APAR di bawah 49o C dan di atas 

44oC. 

9) Alat pemadam api ringan yang ditempatkan di alam terbuka 

harus dilindungi dengan tutup pengaman.  

Berdasarkan NFPA 10 penempatan APAR yaitu : (16) 

1) Di tempat yang mudah dilihat 

2) Bebas dari barang-barang atau peralatan yang disimpan 

3) Dekat dengan jalan, pintu masuk dan keluar 

4) Dapat dibaca dengan mudah 

5) Bebas dari kemungkinan adanya kerusakan fisik 



23 
 

6) Dipasang dengan basis lantai per lantai 

 

2.9 Kebutuhan Jumlah APAR 

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No.4 Tahun 1980 tentang Pemasangan dan Pemeliharaan APAR 

pasal 4 yang berisi bahwa setiap alat pemadam api ringan harus 

ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah 

dicapai dan dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan. 

Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus 

sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Penempatan 

antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau kelompok 

satu dengan lainnya yaitu 15 meter.(5) 

Sehingga didapatkan cara menghitung jumlah APAR, yaitu 

dengan rumus: (18) 

Jumlah kebutuhan APAR =  Luas bangunan yang dilindungi 

        Luas Perlindungan per APAR 

     = Luas bangunan yang dilindungi 

       ( 
3,14

4
 ) x 152 

2.10 Penggunaan APAR 

Menurut Departemen Pendidikan 2003, cara penggunaan APAR 

untuk jenis APAR chemical foam dan dry powder adalah sebagai 

berikut : (23) 

2.10.1 Chemical Foam 

Cara atau langkah langkah penggunaan jenis APAR 

chemical foam yaitu : 

1) Turunkan tabung dari tempatnya 

2) Bawa ke tempat kebakaran (posisi alat tegak) 

3) Lepaskan selang dan nozzle dari jepitnya (bila ada) 

4) Balik tabung tersebut sambal mengarahkan nozzle ke 

media yang terbakar 
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5) Semprotkan busa ke dinding tempat minyak terbakar. (23) 

 

2.10.2 Dry Powder 

Cara atau langkah-langkah penggunaan jenis APAR dry 

powder yaitu : 

1) Turunkan tabung dari tempatnya 

2) Bawa ke tempat kebakaran 

3) Lepaskan selang dan nozzle dari jepitnya 

4) Putuskan lead seal (loces) 

5) Cabut split pen (pen penahan) 

6) Pegang nozzle dengan tangan kiri ke arah atas 

7) Tekan katup dengan tangan kanan, untuk memeriksa 

apakah apar ini terisi atau tidak. 

8) Semprotkan bubuk ke daerah kebakaran dengan cara 

mengibaskan nozzle sebaik mungkin (tangan kanan 

mengangkat tabung sambal menekan tutupnya, 

sedangkan tangan kiri memegang nozzle dan 

mengibaskannya kea rah api). (23) 

 

2.10.3 Karbondioksida (CO2) 

Cara atau langkah-langkah penggunaan jenis APAR 

karbondioksida yaitu : 

1) Turunkan tabung dari tempatnya 

2) Bawa ke media yang terbakar 

3) Lepaskan selang dan nozzle dari jepitnya 

4) Putuskan lead seal (loces) 

5) Pegang nozzle dengan tangan kiri ke arah atas 

6) Tekan katup dengan tangan kanan, untuk memeriksa 

apakah apar ini terisi atau tidak. 

7) Semprotkan nozzle ke arah api dan usahakan menutup 

seluruh daerah kebakaran. (23) 
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2.10.4 Air Bertekanan 

Cara atau langkah-langkah penggunaan jenis APAR air 

bertekanan yaitu : 

1) Turunkan tabung dari tempatnya 

2) Bawa ke tempat kebakaran 

3) Lepaskan selang dan nozzle dari jepitnya 

4) Putuskan lead seal (loces) 

5) Cabut split pen (pen penahan) 

6) Pegang nozzle dengan tangan kiri ke arah atas 

7) Tekan dengan tangan kanan, untuk mencoba apakah 

APAR terisi atau tidak. (23) 

 

2.11 Kerangka Teori 

Kerangka teori yang digunakan berdasarkan tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Teori Penelitian 

 

1. Jenis APAR 

2. Tata Letak APAR 

3. Kebutuhan jumlah 

APAR 

4. Pengetahuan 

Penggunaan APAR 

Disesuaikan dengan 

peraturan 
PerMenakertrans No. 

PER. 04/MEN/1980 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Kerangka Konsep 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

Dalam pemilihan jenis APAR, jumlah kebutuhan APAR dan tata 

letak APAR harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di 

Indonesia yaitu Peraturan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980 

tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat 

Pemadam Api Ringan (APAR). 

 

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif komparatif yaitu membandingkan sistem APAR 

yang telah tersedia di PT ProMATCON Tepatguna dengan 

Peraturan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980 tentang 

Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api 

Ringan (APAR). (19) 

 

 Rekomendasi 

INPUT 

1) Jenis APAR 

2) Kebutuhan 

Jumlah APAR 

3) Tata Letak 

APAR 

4) Pengetahuan 

Penggunaan 

APAR 

 

PROSES 

Melakukan 

Observasi, 

wawancara, 

pengukuran dan 

Telaah Dokumen 

berdasarkan 

Peraturan 

PerMenakertrans 

No. PER. 

04/MEN/1980 

 

OUTPUT 

Hasil Kesesuaian 

APAR di PT 

ProMATCON 

Tepatguna Tahun 

2019 
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3.3  Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah pengukuran kesesuaian dengan 

peraturan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980.serta 

melakukan perancangan kebutuhan APAR di area workshop dan 

site office PT ProMATCON tepatguna. 

3.4 Sumber Data Penelitian 

3.4.1 Data Primer 

Data primer yang didapatkan ialah berupa 

pengecekan standar APAR, serta analisa identifikasi melalui 

observasi yang didokumentasikan melalui gambar.  

 3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang didapatkan peneliti berasal dari 

area workshop dan bangunan gedung site office di PT 

ProMATCON tepatguna yang berisikan laporan jumlah dan 

jenis APAR di area tersebut. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam menyusun 

penelitian ini yaitu : 

1) Wawancara 

Melakukan Wawancara kepada workshop manager,HSSE 

Manager, HSSE site staff dan salah satu karyawan PT 

ProMATCON Tepat Guna untuk mengetahui jenis APAR, tata 

letak APAR dan jumlah APAR yang tersedia sebelum diadakan 

penelitian ini. 

2) Meteran 

Meteran digunakan untuk mengukur tanda pemasangan 

APAR. 
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3) Kamera / HP 

Kamera digunakan untuk mendokumentasikan kondisi dan 

tata letak APAR di area workshop dan site office PT 

ProMATCON Tepatguna. 

4) Lembar Checklist 

Lembar checklist digunakan untuk menilai dan memberi 

tanda ketersediaan atau kesesuaian pada variabel tata letak 

APAR dengan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980. 

5) Lembar Layout 

 Lembar layout PT ProMATCON Tepatguna dengan 

menggunakan skala 1 : 400 untuk menitikkan jarak APAR satu 

sama lain yang telah ada dan membandingkan dengan 

peraturan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dimulai dengan cara meminta 

data dengan pembimbing lapangan dan workshop manager 

sehingga peneliti mendapatkan data primer berupa hasil observasi 

internal perusahaan mengenai jenis APAR, tata letak APAR dan 

jumlah APAR yang tersedia saat pengambilan data dilakukan. 

Kemudian untuk data sekunder, peneliti melakukan wawancara 

terhadap workshop manager, 2 orang HSSE dan pekerja serta 

observasi langsung dengan melihat dan mengklasifikasikan benda-

benda yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran, 

mengklasifikasikan kelas kebakaran, jumlah dan jenis APAR yang 

telah tersedia di setiap titik produksi dan bangunan pengukuran 

jarak antara satu APAR dengan yang lain menggunakan lembar 

layout dengan skala 1 : 400 sebagai alat pengukuran dan melihat 

kesesuaian dengan peraturan PerMenakertrans No. PER. 

04/MEN/1980 yaitu jarak tiap APAR 15 meter serta melakukan 

wawancara terhadap petunjuk dan penggunaan APAR pada 4 

orang karyawan tersebut. 
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Pengukuran dengan meteran juga dilakukan untuk 

menghitung ketinggian tanda pemasangan label APAR seperti 

yang dijelaskan pada gambar dibawah ini serta menggunakan 

lembar checklist sebagai pedoman kesesuaian dengan peraturan 

PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980: 

 

Gambar 3.2 Teknik Pemasangan APAR 

Sumber: Teknik Pemasangan APAR. Midiatama. 2016 

 

 

Gambar 3.3 Label Pemasangan APAR 

Sumber: Teknik Pemasangan APAR. Midiatama. 2016 

Setelah itu menentukan jumlah APAR di area workshop dan 

site office dengan melihat layout perusahaan dan menghitung luas 

dimensi area workshop dan site office setelah itu ditentukan 

dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan dengan jarak 

15 meter antara APAR satu dengan yang lainnya.  

Jumlah Kebutuhan APAR =    Luas Lantai 

       Luas Perlindungan per APAR 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9guvFq6fhAhUO2o8KHW4TAdcQjRx6BAgBEAU&url=https://midiatama.co.id/cara-pemasangan-apar/&psig=AOvVaw00H12dzL35w_hgwvktKMf5&ust=1553948510209715
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 Kemudian meletakkan APAR yang telah ditentukan tersebut 

untuk menjadi rekomendasi sesuai dengan layout workshop dan 

site office dan memberi hasil telaah tentang petunjuk dan 

penggunaan APAR pada karyawan PT ProMATCON Tepat Guna. 

 

3.7 Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk disesuaikan 

dengan kebutuhan APAR yaitu pemilihan jenis APAR, tata letak 

APAR dan jumlah kebutuhan APAR yang sesuai dengan 

PERMENAKERTRANS No. 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat 

Pemasangan dan Pemeliharaan APAR.  

 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Profil Perusahaan 

PT ProMATCON Tepatguna (PTG), didirikan pada tahun 

1990 yang bergerak dibidang EPCI yaitu Engineering, 

Procument, Construction dan Installation Company yang 

menyediakan pasokan dan layanan peralatan proses & 

perpipaan, glikol, kompresor gas dan TCP-Turbine Control 

Panel Retrofit, untuk industri minyak dan gas di darat atau 

lepas pantai yang beroperasi di Indonesia. PT ProMATCON 

Tepatguna site Balaraja terletak di Kawasan Baja Mas, 

Balaraja Barat, Banten, Jawa Barat, Indonesia. 

PT PTG awalnya mulai dengan pasokan pipa dan katup 

untuk industri minyak dan gas, dan sejak itu memperluas 

aktivitas bisnisnya dan saat ini dilisensikan oleh Pertamina 

atau MIGAS untuk menyediakan berbagai peralatan dan 

layanan pemrosesan minyak dan gas untuk minyak dan gas 

bumi industri termasuk petrokimia, sektor pasar gas minyak 

dan petrokimia dibagi lagi sebagai berikut: 

1) Eksplorasi dan produksi hulu dan darat dan darat. 

2) Midstream, yaitu jalur pipa, terminal minyak dan gas, 

FPSO dan kapal tanker. 

3) Hilir, yaitu pemrosesan gas dan petrokimia penyulingan 

minyak mentah. 
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4.1.1.1. Visi dan Misi 

1) Visi 

Kami akan mencapai visi kami dengan 

meminta pertanggungjawaban diri sendiri dan 

terus menangani bidang-bidang yang dapat kami 

tingkatkan. 

2) Misi 

Perusahaan merancang, mengembangkan, 

menyediakan, dan mendukung bisnis minyak, 

gas, dan petrokimia di Indonesia. 

 

4.1.1.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT ProMATCON 

Tepatguna (PTG) terdiri dari direktur perusahaan 

yaitu Bapak Adi Priyadi sebagai Direktur sekaligus 

pemilik perusahaan bersama Management 

Committee dan Sekretaris Direktur yaitu Rinda Puji 

Rahayu. PT ProMATCON Tepat Guna juga 

mempunyai kantor di Balikpapan yang dipimpin oleh 

Bapak Tony Pudjianto dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur. Direktur juga mempunyai 

manager-manager seperti Operation Manager, HSE 

Manager dan lainnya serta para staf yang membantu 

jalannya perusahaan yang struktur organisasinya 

berada pada lampiran 1. 

 

4.1.1.3. Logo Perusahaan 

 

 

Gambar 4.1 Logo Perusahaan 

PT. PROMATCON TEPATGUNA 
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4.1.1.4. Struktur Bangunan dan Klasifikasi Area 

PT.ProMATCON Tepatguna terbagi menjadi 

area workshop yang terdiri dari pabrikasi area I, II dan 

II yang didalamnya terdapat area cutting, fitting, rolling 

up, welding, sandblasting, painting dan finishing area 

serta area panel, genset, dust collector, warehouse, 

area tabung oksigen dan lpg dan site office serta 

bagian lainnya yaitu pos security, kantin dan 

musholla. 

Area workshop mempunyai dinding dengan 

bahan spandex dan kalnase serta tembok pembatas 

antara pabrikasi II dan III terbuat dari bata hebel 

sedangkan site office menggunakan tembok yang 

terbuat dari batu bata, lantai dari keramik, pintu kaca 

dengan kusen pintu dan jendela dari aluminium. 

Denah/layout perusahaan berada pada lampiran II. 

1) Pabrikasi Area I workshop, terdiri dari : 

a. Area penerimaan barang 

b. Warehouse I 

c. Area cutting 

d. Area Rolling and Machining, 

2) Pabrikasi area II workshop, terdiri dari : 

a. Area Fitting 

b. Area Welding 

3) Pabrikasi Area III workshop 

a. Gas Compressor Area 

4) Sandblasting, Painting Area dan lainnya 

a. Sandblasting area 

b. Painting area 

c. Finishing area 

d. Ruang Panel 
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e. Area Genset 

f. Dust Collector 

g. Warehouse II 

h. Area tabung gas oksigen 

5)  Site Office 

a. Ruang resepsionis 

b. Ruang Quality Control 

c. Ruang workshop manager, Quality Control 

manager dan administrasi 

d. Ruang meeting 

6)  Bagian Lainnya 

a. Pos Security 

b. Kantin 

c. Musholla 

 

4.1.1.5. Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran 

Berdasarkan hasil observasi di area workshop 

dan gedung site office tidak terdapat fire detector, fire 

alarm, springkler dan hidran baik didalam gedung dan 

area kawasan industri Bajamas sekitar yang menjadi 

bagian dari penanggulangan kebakaran. Menurut 

Kepmen No. KEP.186/MEN/1999 tentang unit 

penanggulangan kebakaran di tempat kerja bahwa PT 

ProMATCON Tepatguna termasuk tempat kerja 

dengan klasifikasi bahaya kebakaran berat 

dikarenakan terdapat pekerjaan yang menggunakan 

bahan mudah terbakar yaitu gas acetylene pada 

pekerjaan welding dan pada proses sandblasting yang 

menimbulkan percikan api. 
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4.1.2 Hasil Observasi 

4.1.2.1 Hasil Observasi Pemilihan Jenis APAR 

Berdasarkan hasil observasi terdapat 8 APAR 

dan 1 APAB yang telah tersedia dan tersebar di 

workshop dan site office PT. PTG. Berikut adalah 

penempatan jenis dan lokasi APAR yang terdapat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1 Jenis dan Lokasi APAR 

No. Area Lokasi Jenis Klasifikasi Kelas 
Kebakaran 

Jumlah 

1. Pabrikasi 
Area I 

Warehouse Dry 
Chemical 
Powder 

A,B,C dan E 1 APAR 

Area Cutting dan 
Rolling Up 

Dry 
Chemical 
Powder 

A,B,C dan E 3 APAR 

Tergantung di 
depan Container 
Warehouse 

Carbon 
Dioxide 

B dan C 1 APAR 

2. Pabrikasi 
Area II 

Cutting dan 
Welding Area 

Dry 
Chemical 
Powder 

A,B,C dan E 2 APAR 

Welding Area Dry 
Chemical 
Powder 

A,B,C dan E 1 APAR 

Di depan site office Foam 
Liquid 

A dan B 1 APAB 

3. Site Office Ruang Quality 
Control 

Dry 
Chemical 
Powder 

A,B,C dan E 1 APAR 

 

4.1.2.2 Hasil Observasi Kebutuhan Jumlah APAR 

Luas seluruh area workshop PT PTG baik area 

yang telah berfungsi dan area yang masih dalam 

tahap pengembangan (belum dibangun) serta 

ditambah dengan luas site office adalah 6.505,5  

meter saat pengambilan data berlangsung dan telah 

terlindungi oleh 9 APAR yang terdiri dari 8 APAR dan 

1 APAB, dimana 7 APAR berjenis dry chemical 
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powder, 1 APAR berjenis karbondioksida dan 1 APAR 

berjenis foam liquid. 7 APAR berada di area 

workshop, 1  APAB berada di depan site office dan 1 

APAR berada di dalam site office. 

 

 

4.1.2.3 Hasil Observasi Tata Letak APAR 

Berdasarkan hasil observasi dan identifikasi 

tata letak APAR menggunakan panduan checklist 

yang diambil dari PERMENAKERTRANS NO. 04 

Tahun 1980 untuk meninjau hasil pengamatan.  

 

Tabel 4.2 Hasil Checklist APAR 

No. ELEMEN SESUAI TIDAK KESESUAIAN KETERANGAN 

1. Jenis APAR 
sesuai dengan 
penggolongan 
dari bahaya 
kebakaran yang 
sudah 
ditentukan 

9 APAR - 100%  

2. APAR mudah 
dilihat dengan 
jelas 

7 APAR 1 
APAR 
1 
APAB 

77,78%  

3 APAR mudah 
dijangkau (jalan 
akses menuju 
APAR tidak 
terhalang oleh 
benda atau 
peralatan 
apapun) 

2 APAR 6 
APAR 
1 
APAB 

22,2% Semua APAR 
di area 
workshop 
terhalang oleh 
mesin, alat dan 
material kecuali 
APAR di site 
office dan 
APAB di depan 
site office. 

4. Tinggi 
pemberian 
tanda 
pemasangan 
APAR 1,25 m 
dari dasar lantai 

1 APAR 7 
APAR 
1 
APAB 

11,1%  

5. APAR 
diletakkan jauh 

2 APAR 6 
APAR 

22,2%  
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dari 
kemungkinan 
adanya 
kerusakan fisik 
atau gangguan 
yang dapat 
menyebabkan 
kerusakan 
APAR 

1 
APAB 

6. Jarak antara 
alat pemadam 
api yang satu 
dengan lainnya 
atau kelompok 
satu dengan 
lainnya tidak 
boleh melebihi 
15 meter, 

4 APAR 3 
APAR 

57,14% Semua APAR 
yang tersedia 
memang tidak 
melebihi 15 
meter antar 
APAR tetapi 
banyak area 
yang belum 
dicover APAR. 

7. Semua tabung 
APAR berwarna 
merah 
(sebaiknya) 

8 APAR 
1 
APAB 

- 100%  

8. Tabung tidak 
berlubang-
lubang atau 
cacat karat 

8 APAR 
1 
APAB 

- 100% Tabung tidak 
karat tetapi 
kotor dan label 
keterangan di 
tabung robek. 

9. Ditempatkan 
menggantung 
pada dinding 
dengan 
penguatan 
sengkang atau 
dengan 
konstruksi 
penguat lainnya 
atau 
ditempatkan 
dalam lemari 
atau peti (box) 
yang tidak 
dikunci 

7 APAR 
1 
APAB 

1 
APAR 

88,8%  

10 Pemasangan 
alat pemadam 
api ringan harus 
sedemikian 
rupa sehingga 
bagian paling 
atas 
(puncaknya) 
berada pada 
ketinggian 1,2 

1 APAR 7 
APAR 
1 
APAB 

11,1% Puncak APAR 
berada pada 
kisaran 80cm-
105cm dan 
untuk Dry 
Chemical 
Powder yang 
berada di ruang 
quality control 
diletakkan dari 
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m dari 
permukaan 
lantai kecuali 
jenis CO2 dan 
tepung kering 
(dry chemical) 
dapat 
ditempatkan 
lebih rendah 
dengan syarat, 
jarak antara 
dasar alat 
pemadam api 
ringan tidak 
kurang 15 cm 
dan permukaan 
lantai 

dasar lantai 
dengan 
ketinggian alas 
<15cm 
 
 

11. APAR tidak 
dipasang pada 
suhu melebihi 
49o C atau turun 
sampai -44o C 

8 APAR 
1 
APAB 

- 100% Mengikuti 
temperature 
ambient pada 
area workshop 
tersebut yaitu 
32o – 32o C dan 
untuk site office 
berada di 
kisaran 20o – 
25o C 

12. Alat pemadam 
api ringan yang 
ditempatkan di 
alam terbuka 
harus dilindungi 
dengan tutup 
pengaman. 

2 APAR 6 
APAR 
1 
APAB 

22,2% Semua APAR 
di alam terbuka 
tidak ada tutup 
pengaman 
APAR 

TOTAL KESESUAIAN 59,4% 

 

Dari tabel 4.2 hasil checklist di atas bahwa kesesuaian 

APAR dalam tata letak APAR yang telah tersedia yaitu 59,4% 

dimana terdapat 5 variabel yang persentasenya di bawah 50% 

dan 7 variabel yang persentasenya di atas 50%. 

Tabel 4.3 Jarak Antar APAR 

Area APAR Jarak (meter) 

A1 – A2 6 

A2 – A3 12 

A3 – A4 18 

A4 – A5 17,5 
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A5 – A6 12 

A5 – A7 18 

A8 – A9 2 

 

Area Pabrikasi I terdapat warehouse dengan luas 108 

meter dengan panjang x lebar sebesar 18 m x 6 m, di area 

warehouse terdapat 2 APAR, APAR yang berada di dalam 

container warehouse berjenis dry chemical powder dengan 

ukuran 6kg dan di tabung APAR tertulis bahwa APAR jenis ini 

dapat memadamkan jenis kebakaran kelas A, B dan C, APAR 

tepatnya berada disebelah kiri dari pintu dan peletakkannya 

hanya di letakan di lantai tanpa alas dengan tinggi tidak 

kurang dari 15 cm dan tanpa tanda pemasangan dan label 

APAR penanda, posisinya juga terhalang meja dan 

penerangan yang agak gelap. Cara penggunaan APAR 

tersebut terpasang di tubuh tabung APAR.  

 

Gambar 4.2 APAR Warehouse 

APAR lainnya untuk yang berada di daerah warehouse 

dengan tanda APAR 07 tergantung di luar warehouse dengan 

jenis karbondioksida berukuran 3 kg dan terdapat di tabung 

APAR tersebut dapat memadamkan jenis kebakaran kelas B 

dan C. Posisi APAR tersembunyi dan terhalang material serta 

meja dan tempat duduk sehingga tidak mudah dilihat dan 
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dicapai karena terhalang benda-benda tersebut n, bagian 

ujung paling atas dengan ketinggian dibawah <1,2 m atau 120 

cm yaitu 105 cm. APAR tersebut juga tidak mempunyai label 

APAR dan tanda pemasangan yang jelas tetapi cara 

penggunaan APAR tertera pada tubuh tabung APAR. APAR 

juga kotor dan bersarang laba-laba karena tidak terdapat tutup 

pelindung, warna APAR tersebut tidak sepenuhnya merah 

seperti APAR lainnya yaitu berwarna sebagian merah dan 

sebagian hitam di tubuh APAR tersebut, berdasarkan hasil 

wawancara APAR tersebut dibedakan warnanya untuk 

membedakan APAR dry chemical powder dan APAR 

karbondioksida, sehingga mudah untuk dibedakan melalui 

warna tersebut.  

 

Gambar 4.3 APAR 07 

APAR berikutnya berada di lokasi cutting area 

pabrikasi I dengan tanda APAR 05 berukuran 9 kg 

menggunakan jenis dry chemical powder yang dapat 

memadamkan jenis kebakaran A,B,C dan E, kelas 

kebakaran E yang tertera di tabung APAR adalah “Vehicle 

Protection” yang jika diklasifikasikan menurut 

PERMENAKERTRANS NO.04 1980 termasuk golongan 

kelas kebakaran C yaitu kebakaran listrik. Posisi APAR agak 
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tersembunyi karena diletakkan dibagian samping tiang dan 

kotainer warehouse dan ujung bagian atas APAR dengan 

ketinggian dibawah <1,2 m atau 120 cm  yaitu 108 cm 

tergantung di tiang bangunan workshop, APAR ini 

mempunyai petunjuk cara penggunaannya yang berada 

pada tubuh APAR, tanda pemasangan APAR berbentuk 

segitiga terbalik dengan perletakan ketinggian sesuai yaitu 

125 cm tetapi perletakannya tidak sejajar dengan APAR 

seperti pada Gambar 4.3. Di depan APAR tersebut banyak 

material atau bahan yag tidak dipakai yang menghalangi 

jalannya APAR jika diambil dari bagian depan, dan APAR 

tidak dilengkapi tutup pelindung untuk melindungi dari 

percikan karena proses pengerjaan pemotongan di 

sekitarnya.  

 

Gambar 4.4 APAR 05 

Selanjutnya adalah APAR dengan tanda APAR 06 

berukuran 9 kg berjenis dry chemical powder yang dapat 

memadamkan jenis kebakaran kelas A,B,C dan E, kelas 

kebakaran E yang tertera di tabung APAR adalah “Bahaya 

Kebakaran yang Disebabkan oleh Listrik” yang jika 

diklasifikasikan menurut PERMENAKERTRANS NO.04 1980 

termasuk golongan kelas kebakaran C yaitu kebakaran 
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listrik. Tabung APAR berwarna merah posisi dengan APAR 

di sebelahnya yaitu APAR 05 tidak melebihi 15 m. Letak 

APAR ini berada di tiang bangunan antara pabrikasi I dan 

pabrikasi II dan tepatnya berada di dekat area pengelasan 

dan areal roll up. APAR tersebut tidak mempunyai tanda 

pemasangan dan label APAR untuk menunjukan APAR 

berada di tempat tersebut. Posisi APAR menggantung 

dengan tinggi puncak APAR yang sesuai dengan lembar 

checklist yaitu 120 cm. Di dekat area pemasangan terdapat 

pekerjaan welding dan terkadang tertutup mesin atau tabung 

gas ketika pekerjaan dilakukan sehingga APAR 06 kurang 

terlihat dengan jelas dari sisi samping kanan Gambar 4.5 

APAR 06. Banyak material atau alat kerja di sekeliling APAR 

yang menghalangi jalan untuk mengambil APAR dan APAR 

tidak dilengkapi dengan tutup pelindung. 

 

Gambar 4.5 APAR 06 

Berikutnya adalah APAR yang bertanda APAR 08 

berjenis dry chemical powder berukuran 6 kg yang dapat 

memadamkan jenis kebakaran A,B,C dan E, kelas 

kebakaran E yang tertera di tabung APAR adalah “Vehicle 

Protection” yang jika diklasifikasikan menurut 



43 
 

PERMENAKERTRANS NO.04 1980 termasuk golongan 

kelas kebakaran C yaitu kebakaran listrik. APAR ini berada 

di area dekat dengan area welding dan gas compressor, 

letak APAR ini berada di tiang bangunan antara pabrikasi I 

dan pabrikasi II dan posisi APAR tergantung pada tiang 

bangunan dengan bagian paling atas dibawah 120 cm yaitu 

105 cm dan tidak terdapat tanda pemasangan APAR, label 

APAR dan cara penggunaan APAR. Dari depan APAR 

tampak terhalang oleh kompresor besar sehingga tidak 

terlihat dari bagian depan tetapi dari bagian kanan dan kiri 

APAR terlihat. APAR 08 juga tidak dilengkapi dengan tutup 

pelindung. 

 

Gambar 4.6 APAR 08 

APAR dengan tanda APAR 04  bersebrangan dengan 

APAR 06 berukuran 9 kg yang berjarak 11,5 m dengan 

tabung merah dan berjenis dry chemical powder yang dapat 

memadamkan jenis kebakaran kelas A,B,C dan E, kelas 

kebakaran E yang tertera di tabung APAR adalah “Bahaya 

Kebakaran yang Disebabkan oleh Listrik” yang jika 

diklasifikasikan menurut PERMENAKERTRANS NO.04 1980 

termasuk golongan kelas kebakaran C yaitu kebakaran 

listrik. Letak APAR ini berada di tiang bangunan antara 

pabrikasi II dan pabrikasi III dan terdapat pengerjaan 
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pengelasan. Posisi APAR menggantung dan bagian puncak 

APAR tersebut berada pada ketinggian 105 cm, selain itu 

tidak terdapat tanda pemasangan APAR serta label APAR 

untuk menunjukan APAR tersebut serta cara penggunaan 

APAR. Posisi APAR terhalang material saat pekerjaan 

berlangsung dan penempatan APAR pada tiang yang tidak 

sama satu sama lain dengan APAR sebelumnya serta APAR 

tidak dilengkapi dengan tutup pelindung. 

 

Gambar 4.7 APAR 04 

Selanjutnya adalah APAR 03 berukuran 9 kg yang 

berada satu garis dengan APAR 04 dengan jarak 18 m. 

Letak APAR ini berada di tiang bangunan antara pabrikasi II 

dan pabrikasi III. APAR berwarna merah berjenis dry 

chemical powder yang dapat memadamkan jenis kebakaran 

kelas A,B dan C dengan ujung bagian puncak APAR 120 cm 

dan mempunyai tanda keberadaan APAR berbentuk persegi 

panjang dan berwarna merah berukuran 20 x 30 cm. APAR 

03 terhalang tabung gas argon berwarna biru seperti pada 

Gambar 4.8 dibawah ini dan sekitarnya terdapat material 

dan alat-alat kerja sehingga harus melangkah secara hati-

hati untuk mencapai APAR 03 serta APAR tidak dilengkapi 

dengan tutup pelindung. 
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Gambar 4.8 APAR 03 

Berikutnya adalah APAB (Alat Pemadam Api Berat) 

dengan tanda APAR 02 karena berukuran 35 kg dan 

berjenis foam liquid (cairan busa) yang dapat memadamkan 

kelas kebakaran A dan B serta mempunyai roda dua dan 

pegangan untuk mendorong agar mudah untuk di pindahkan 

ke tempat atau area kerja yang dibutuhkan. Letak APAB ini 

berada di dekat pintu masuk site office. APAB tersebut 

mempunyai tanda keberadaan “Fire Extinguisher” seperti 

pada APAR 03 yang berukuran 20 x 30 cm selain itu kondisi 

APAB sedikit berdebu. Warna tabung dan tempat APAB 

berwarna merah dan disekitarnya terdapat APAR-APAR 

yang telah habis atau kadaluwarsa serta APAB ini tidak 

dilengkapi tutup pelindung. 



46 
 

 

Gambar 4.9 APAB 

APAR 01 adalah APAR dengan tabung berwarna 

merah yang satu-satunya berada di dalam site office, 

letaknya berada di dekat pintu arah keluar ke workshop dan 

berada di ruang Quality Control. APAR 01 mempunyai jenis 

dry chemical powder berukuran 6 kg yang dapat 

memadamkan jenis kebakaran A,B,C dan E, kelas 

kebakaran E yang tertera di tabung APAR adalah “Vehicle 

Protection” yang jika diklasifikasikan menurut 

PERMENAKERTRANS NO.04 1980 termasuk golongan 

kelas kebakaran C yaitu kebakaran listrik dan mempunyai 

label dan tanda keberadaan APAR berbentuk segitiga 

terbalik berwarna merah yang sama dengan APAR 05. 

APAR ini diletakkan diatas balokan kayu dengan tinggi 10 

cm. 
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Gambar 4.10 APAR 01 

 

4.1.2.4 Hasil Observasi Penggunaan APAR 

1) Petunjuk Penggunaan APAR 

Petunjuk Penggunaan APAR berada pada 

setiap tubuh tabung dan pada APAR yang berada 

di dalam site office yaitu APAR 01 terdapat 

langkah-langkah cara penggunaan APAR seperti 

pada gambar 4.11 yaitu kotak yang berwarna 

kuning da berada di paling atas tanda APAR. 

 

Gambar 4.11 Kondisi APAR 01 
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Seluruh APAR yang telah tersedia di PT 

PTG yaitu dengan total 9 APAR terdapat 

petunjuk cara penggunaan APAR yang berada 

di tubuh tabung APAR dan terlihat cukup jelas 

walau tertutup oleh kotoran debu dan 2 APAR 

yaitu APAR 03 yaitu pada Gambar 4.10 dan 

APAR 08 pada Gambar 4.11 terlihat ada 

goresan pada label di tabung APAR. 

 

Gambar 4.12 APAR 03 Tergores 

 

 

Gambar 4.13 APAR 08 Tergores 
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 Checklist inspeksi berkala untuk 

mengecek keadaan APAR tidak ada pada 

seluruh APAR yang telah tersedia. 

2) Pengetahuan Penggunaan APAR 

Pengetahuan Penggunaan APAR terlihat 

dari bagaimana salah satu karyawan bernama 

Agus, mempraktekan langkah-langkahnya 

terhadap penulis dan sesuai dengan cara 

penggunaan APAR pada jenis dry chemical 

powder, yaitu dengan cara : 

1. Turunkan tabung dari tempatnya 

2. Bawa ke tempat kebakaran 

3. Lepaskan selang dan nozzle dari 

jepitnya 

4. Putuskan lead seal (loces) 

5. Cabut split pen (pen penahan) 

6. Pegang nozzle dengan tangan kiri ke 

arah atas 

7. Tekan katup dengan tangan kanan, 

untuk memeriksa apakah APAR ini terisi 

atau tidak. 

8. Semprotkan bubuk ke daerah 

kebakaran dengan cara mengibaskan 

nozzle sebaik mungkin (tangan kanan 

mengangkat tabung sambal menekan 

tutupnya, sedangkan tangan kiri 

memegang nozzle dan mengibaskannya 

ke arah api). 
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4.1.3 Hasil Wawancara 

 4.1.3.1 Hasil Wawancara Pemilihan Jenis APAR 

Tabel 4.4 Hasil Wawancara Pemilihan Jenis APAR 

No
. 

Pertanyaan Jawaban 

Bapak 
Roger 

Bapak 
Wijhady 

Bapak 
Yonathan 

Bapak Agus 

1. Apakah 
jenis dan 
klasifikasi 
APAR 
sesuai 
dengan 
jenis 
kebakaran? 
 

Sesuai Sesuai, 
harus 
sesuai. 
Pemilihan 
APAR 
nomer 1 dan 
ditempatkan 
sesuai 
peruntukann
ya 

Selama ini kita 
hanya 
melakukan 
proses yang 
berhubungan 
dengan welder 
jadi kita 
memakai yang 
sudah sesuai 
dengan jenis 
kebakaran. 

Sudah sesuai 

2. Apa saja 
jenis APAR 
yang 
tersedia? 

Dry 
Chemical 
dan Foam 

Bisa dilihat 
di lapangan 

Tidak tahu Dry chemical 
powder dan 
foam 

3. Barang-
barang apa 
saja yang 
menyebabk
an 
kebakaran 
di PT PTG? 

Kayu,kerta
s, gas 
acetylene 
dan listrik 

Kayu,kertas 
dan gas 
acetylene 

Kayu,kertas,list
rik, mesin dan 
listrik 

Kayu,kertas,lis
trik 

4. Apakah 
karbon 
steel yang 
banyak 
menjadi 
bahan baku 
pembuatan 
dapat 
menyebabk
an 
kebakara? 

Tidak, 
karena 
titik 
didihnya 
berada 
pada 
1550o 

Tidak, 
karena sifat 
nya yang 
tahan panas 

Tidak mudah 
terbakar 

Tidak mudah 
terbakar  

5. Berapa 
jumlah 
pada 
masing-
masing 
jenis 
APAR? 
 

Bisa 
dilihat di 
lapangan 

Bisa dilihat 
di lapangan 

Tidak tahu Tidak tahu 
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Hasil wawancara dengan 4 responden pekerja PT 

PTG seperti yang tercantum pada Tabel 4.1 bahwa 

kayu,kertas,listrik dan gas acetylene menjadi penyebab 

utama kebakaran di PT PTG, karbon steel yang menjadi 

bahan utama narasumber menjawab sama yaitu untuk 

pembuatan tangki, vessel pressure dan pipa tidak mudah 

terbakar karena titik didihnya pada 1550oC serta klasifikasi 

APAR menggunakan standar dari Inggris atau United 

Kingdom dan yang memasang APAR yang seperti 

sekarang adalah HSE sebelumnya yang sudah resign. 

Klasifikasi APAR yang telah tersedia di PT PTG 

menggunakan standar Inggris 2005 yaitu The Regulatory 

Reform (Fire Safety) Order 2005 adalah undang-undang 

keselamatan kebakaran utama di Inggris dan Wales 

Kebakaran diklasifikasikan dalam enam kelompok A, B, C, 

D, F, dan listrik (E): (25) 

1) Kebakaran Kelas A - adalah kebakaran yang 

melibatkan padatan organik seperti kertas, kayu, 

dll 

2) Kebakaran Kelas B - kebakaran yang melibatkan 

cairan yang mudah terbakar 

3) Kebakaran Kelas C - adalah kebakaran yang 

melibatkan gas yang mudah terbakar 

6. Standar 
apakah 
yang 
dipakai 
untuk 
klasifikasi 
jenis 
kebakaran 
pada 
APAR? 

Mengikuti 
HSE 
sebelumn
ya 

Standar 
inggris 
tahun 2005 

Standar Inggris 
karena HSE 
sebelumnya 
yang memilih 
vendornya 

Mengikuti HSE 
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4) Kebakaran Kelas D - kebakaran yang melibatkan 

pembakaran logam (misal aluminium swarf) 

5) Kebakaran Kelas F - kebakaran yang melibatkan 

lemak seperti yang digunakan pada 

penggorengan lemak dalam 

6) Kebakaran listrik (huruf E tidak digunakan. 

Sebaliknya simbol percikan listrik ditampilkan) - 

adalah kebakaran yang disebabkan oleh 

peralatan listrik. 

 

4.1.3.2 Hasil Wawancara Kebutuhan Jumlah APAR 

Tabel 4.5 Hasil Wawancara Kebutuhan Jumlah APAR 

No. Pertanyaan Jawaban 

Bapak Roger Bapak 
Wijhady 

Bapak 
Yonathan 

Bapak Agus 

1. Apakah 
jumlah APAR 
mencukupi di 
setiap ruang 
atau tempat? 

Sejauh ini 
mencukupi, 
dengan 
dibantu 
kalian anak-
anak 
magang. 
APAR saat 
ini sudah 
melindungi 
area-area 
yang 
beresiko. 

Sudah Sudah 
mencukupi 

Semua 
APAR telah 
mecukupi 

2. Apakah di 
setiap area 
produksi 
terdapat 
APAR? 

Ada Ya, ada Ya, sudah Ya, harus 
terdapat 
APAR jika 
ada potensi 
kebakaran 
dapat 
dengan 
mudah 
mengatasi 
kebakaran. 

3. Apakah APAR 
tersebut 
cukup untuk 
melindungi 
area tersebut? 

Cukup, 
minimal ada 
1 APAR 
berada pada 
masing-

Cukup, 
minimal ada 
1 di masing-
masing 
tempat. 

cukup Cukup 
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masing area 
produksi 

4. Bagaimana 
jarak antara 
satu APAR 
dengan yang 
lainnya? 
Apakah sudah 
dengan jarak 
15m antar 
APAR? 

Sebagian 
sudah, 
belum 
semuanya 
terpenuhi. 
Paling tidak 
point-point 
area yang 
beresiko 
tinggi sudah 
ada. 

Sudah 
disesuaikan 
pada saat 
pemasangan 
APAR 
berikutya. 

Sudah 
sesuai 
dengan 
ketentuan 

Sudah, 
kurang lebih 

 

Berdasarkan hasil wawancara APAR pada 

tabel 4.5 APAR yang telah tersedia saat 

pengambilan data telah mencukupi yaitu sebanyak 9 

APAR dan telah melindungi seluruh area yang 

beresiko terjadinya kebakaran dan telah disesuaikan 

dengan jenis kebakaran (berkaitan dengan tabel 4.4) 

Setiap area produksi telah dilindungi 1 APAR. 

Jumlah APAR tersebut telah disesuaikan dengan 

PERMENAKERTRANS NO. 04 Tahun 1980 tentang 

syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR 

yaitu dengan jarak antara 1 APAR dengan yang 

lainnya tidak melebihi 15 m. 

 

4.1.3.3 Hasil Wawancara Tata Letak APAR 

Tabel 4.6 Hasil Wawancara Tata Letak APAR 

No. Pertanyaan Jawaban 

Bapak 
Roger 

Bapak 
Wijhady 

Bapak 
Yonathan 

Bapak Agus 

1. Apakah APAR 
ditempatkan 
pada posisi 
yang mudah 
dilihat, dicapai 
dan diambil? 

Sesuai Sesuai, 
supaya 
keliatan dan 
sudah 
mudah 
dicapai 
untuk 

Selama ini 
belum, tetapi 
setelah 
bantuan dari 
anda kami 
mendapatkan 
rekomendasi 

Sudah, 
sehingga 
ketika terjadi 
kebakaran 
mudah 
dicapai. 
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diambil. dari anda 
sebagai anak 
magang. 

2. Apakah 
terdapat tanda 
pemasangan 
APAR? 
 

Ya, jelas Ada, dan 
harus 
terlihat, 
minimal 
harus 120cm 
dan harus 
terlihat dari 
semua 
posisi. 

Sudah. Sudah ada 

3. Apakah 
terdapat 
petunjuk cara 
pemakaian 
yang dapat 
dibaca dengan 
jelas? 
 

Ya, 
terpasang 
di APAR 
nya sendiri 

Ya Sudah Ada petunjuk 
di semua 
APAR 

4. Apakah APAR 
dipasang 
menggantung 
di dinding atau 
dalam lemari 
yang tidak 
dikunci atau 
ditempatkan 
pada sekang 
beroda? 

Ya, ada 
yang 
ditempel di 
dinding dan 
sekang 
beroda 

Ya  Sudah, ada 
yang di 
sekang roda 
dan 
digantung di 
dinding 

Digantung 
dipasang di 
tiang 

5. Bagaimanakah 
kondisi APAR? 
Apakah 
berlubang atau 
cacat karat? 

Tidak ada, 
semua 
kondisi 
baik. Kalau 
cacat di 
reject. 

APAR dalam 
keadaan 
yang baik 
dan kita 
periksa 
setiap bulan. 

Tidak Kondisi APAR 
semuanya 
bagus 

6. Bagaimana 
jarak antara 
satu APAR 
dengan yang 
lainnya? 
Apakah sudah 
dengan jarak 
15m antar 
APAR? 

Sebagian 
sudah, 
belum 
semuanya 
terpenuhi. 
Paling tidak 
point-point 
area yang 
beresiko 
tinggi sudah 
ada. 

Sudah 
disesuaikan 
pada saat 
pemasangan 
APAR 
berikutya. 

Sudah sesuai 
dengan 
ketentuan 

Sudah, 
kurang lebih 

7. Apakah APAR 
diletakkan jauh 
dari 
kemungkinan 
adanya 

Disesuaikan 
dengan 
kondisinya, 
sudah 
ditempatkan 

Ya, APAR 
ditempatkan 
tidak 
terganggu 
dari benda 

Sudah sesuai 
dengan 
ketentuannya 

Ya, sudah  
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kerusakan fisik 
atau 
gangguan 
yang dapat 
menyebabkan 
kerusakan 
APAR? 

yang 
disetujui 
oleh orang-
orang HSE. 

tajam dan 
lainnya. 

8. Apakah bagian 
paling atas 
APAR berada 
pada 
ketinggian 1,2 
m dari 
permukaan 
lantai kecuali 
jenis CO2 dan 
tepung kering 
(dry chemical) 
dapat 
ditempatkan 
lebih rendah 
dengan syarat, 
jarak antara 
dasar alat 
pemadam api 
ringan tidak 
kurang 15 cm 
dan 
permukaan 
lantai? 
 

Sesuai 
semuanya 

Sudah pas, 
sudah 
sesuai 
dengan 
peraturan 
yang ada 

sudah Ketinggian 
APAR kurang 
lebih 80 cm, 
kalau 1,2 m 
ketinggian 
rada sulit 
mengambilnya 

9. Apakah Suhu 
ruangan 
pemasangan 
APAR di 
bawah 49o C 
dan di atas -
44oC? 
 

Ya, 
mengikuti 
temperature 
ambient. 

Ya, 
mengikuti 
ambient 
udara luar 
antara 320 – 
380 C 

Ya, mengikuti 
suhu luar 

Ya, diantara 
segitu 

10. Apakah APAR 
dilindungi 
dengan tutup 
pengaman? 
 

Ya jelas APAR belum 
ditutupi 
dengan 
penutup 
pengaman. 

sudah Sudah 

11. Apakah tanda, 
jarak dan label 
pemasangan 
APAR sudah 
seragam? 
 

Sudah 
sesuai 

Sudah 
dipasang 
seragam. 

sudah Sudah 
seragam 
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Berdasarkan hasil wawancara 

penempatan APAR saat ini dipasang berdasarkan 

persetujuan bersama antara project manager dan 

HSSE dan telah disesuaikan dengan jenis pekerjaan 

yang ada. 

 

4.1.3.4 Hasil Wawancara Penggunaan APAR 

Tabel 4.7 Hasil Wawancara Penggunaan APAR 

N
o. 

Pertanyaan Jawaban 

Bapak Roger Bapak 
Wijhady 

Bapak 
Yonathan 

Bapak 
Agus 

1. Apakah APAR itu? 
Seberapa 
pentingkah APAR? 
Mengapa? 

APAR sangat 
penting bagi 
promatcon 
karena di 
promatcon 
terdapat 
pengelasan, 
dimana dalam 
pengelasan 
ada apinya. 
Kategorinya 
harus. 

APAR 
adalah 
Alat 
Pemadam 
Kebakaran 
Ringan, itu 
selalu 
digunukan 
pada 
laham 
pabrikasi 
ini dan 
sangat 
penting 
untuk 
pekerjaan-
pekerjaan 
yang 
mengguna
kan api 
seperti 
workshop 
kita ini. 

APAR 
adalah alat 
pemadam 
api ringan 
jadi untuk 
memadam
kan api 
ringan. 
Jadi jika 
terjadi 
kebakaran 
dipakai 
APAR jika 
kebakaran 
lebih  

APAR 
adalah alat 
pemadam 
ringan, 
untuk 
mencegah 
potensi 
kebakaran 
yang 
membesar 
dengan 
APAR 
dapat kita 
cegah 
potensi-
potensi 
kebakaran. 

2. Apakah petunjuk 
cara pemakaian 
APAR dapat 
dibaca dan 
dipahami dengan 
jelas? 

Seharusnya 
ada, tetapi 
pada toolbox 
meeting 
diinfromasika
n. 

Sudah, 
karena kita 
selalu 
mengadak
an latihan 
tentang 
APAR. 

Ya, dapat 
dipahami 

Ya, sudah 
sesuai 
petunjuk. 

3. Apakah setiap 
pekerja memahami 
prosedur 
menggunakan 

90% 
memahami 
karena tidak 
semua 

Memahami
, wajib 

Ya, 
memahami 
melalui 
safety talk 

Ya, 
memahami 
karena 
sudah ada 
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APAR? pekerja wajib 
memahami, 
sudah dipilih 
beberapa 
orang untuk 
menangani. 

setiap 
pagi. 

pelatihan. 

4. Apakah setiap 
pekerja memahami 
jenis APAR yang 
dipilih saat terjadi 
kebakaran? 

90% karena 
tidak semua 
orang 
direkomendas
ikan untuk 
menggunakan 
APAR. 

Harus 
dipilih 
karena 
penyebab 
kebakaran 
darii 
api,kimia 
dan listrik 
dan 
mereka 
harus 
memahami
. 

Pekerja 
sudah 
memahami 
karena kita 
tidak 
punya 
variasi 
APAR jadi 
lebih 
paham. 

Sudah 
paham  

5. Apakah pernah 
dilakukan pelatihan 
penggunaan APAR 
dan simulasi 
kebakaran? 
 

Pernah, baru 
2 kali terakhir 
kalau tidak 
salah 2017.  

Selalu 
dilakukan, 
setiap 3 
bulan 
sekali atau 
lebih. 

Ya, sudah 
pernah. 
Februari 
atau Maret 
tahun ini. 

Pernah 
dilakukan, 
3 bulan 
sekali. 
Baik 
mengguna
kan APAR, 
karung 
basah atau 
kain yang 
tahan api. 

6. Apakah bapak tahu 
penempatan 
APAR? 

Tau, saya 
yang punya 
workshop. 

Tahu dan 
pasti tahu 

Secara 
denah 
sudah 

Tahu, 
disamping-
samping 
pada tiang 
di area 
produksi. 

7. Tipe APAR apakah 
yang dipakai? 

 Stored 
Pressure 

Tidak tahu Cartridge 

8. Berapa jumlah 
APAR yang 
dibutuhkan untuk 
pengerjaan 
pengelasan, 
pemotongan,penge
catan dan 
sandblasting? 

Jumlah 
tergantung 
15m2, 
sesuaikan 
dengan area 
bekerja. 
Penempatan 
APAR harus 
ada 
pekerjaannya. 

Pada 
painting 
dan 
sandblasti
ng APAR 
hanya 
untuk 
menjaga 
karena 
jauh dari 
api, tetapi 
untuk 
pekerjaan 
lain APAR 

Untuk 
setiap 
radius 15 
m satu 
APAR. 

Sesuai 
berapa titik 
kita 
melakukan 
pengelasa
n.  
Jika ada 5 
pengelasa
n makan 
setiap 1 
pengelasa
n minimal 
1 APAR, 
sama 
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harus 
dipasang 
dengan 
benar. 

dengan 
proses 
kerja 
lainnya 

9. Bagaimanakah 
cara mengecek 
APAR? 

Dari indicator 
yang tertulis 
di APAR 

Dilihat dari 
pressure 
indikator, 
apabila dia 
diposisi 
bawah, 
tengah, 
dan full. 
Jika 
diposisi 0 
sudah 
habis dan 
harus diisi 
ulang, bila 
diposisi 
tengah itu 
masih bisa 
digunakan 
tapi tidak 
boleh 
terlalu lam 
didiamkan 
harus 
segera 
ditambah 
dan posisi 
terakhir full 
pressure. 

Dengan 
dikocok 
kemudian 
dibalik dan 
dikembalik
an di 
tempatnya 

Dengan di 
Tarik 
pannya, 
tekan 
handlenya 
kemudian 
akan 
keluar dari 
nozzle 
apabila 
semburan
nya masih 
bagus 
maka 
APAR 
tersebut 
bagus. 

10
. 

Bagaimana cara 
menggunakan 
APAR? 

Dilepas 
pentilnya, 
dipompa, 
sekali tiup gitu 
dengan 
melihat 
tekanan 
masih ada 
atau tidak. 
Penyemprota
n harus 
berlawanan 
dengan arah 
angin, 
dipegang saja 
dikepala 
APAR nya, 
tangan kiri 
megang 
APAR, tangan 

Pertama 
APAR itu 
kita angkat 
dari 
tempatnya, 
pada 
posisi 
APAR 
terkunci, 
cabut 
kuncinya/p
in diangkat 
oleh 
tangan kiri, 
tangan 
kanan 
memegan
g toas 
agar 
keluar. 

Ditarik 
pinnya, 
disemprotk
an. 

Kita 
pegang 
nozzle 
nya, kita 
tekan 
handlenya, 
semprotka
n APAR di 
atas 
permukaa
n yang 
terbakar. 
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kanan 
megang 
selang. 

11
. 

Berapa jarak 
penyemprotan 
APAR ke media 
yang terbakar? 

1,5 m Dilihat dari 
posisi 
tersebut, 
tidak boleh 
terlalu jauh 
adatu 
dekat, 3-4 
m. 

Disapukan 
ke media 
terbakar 

Sekitar 1 
m 

12
. 

Berapakah standar 
tekanan normal 
APAR? 

Di tabung 
indikator 
APAR 

Lihat di 
indikator 

Tidak tahu Kita bisa 
lihat di 
indikatorny
a. 

13
. 

Bagaimanakah 
cara mengecek 
APAR yang masih 
layak pakai? 

Lihat brosur 
yang ada di 
APAR. Lihat 
tanggal 
kadaluarsany
a APAR 
tersebut dan 
dilihat dari 
tekanannya  

Segel dan 
kunci 
masih ada 
tidak 
terlepas, 
dilihat 
tekananna 
masih baik 
atau tidak, 
posisi 
toast 
APAR 
dalam 
keadaan 
baik. 

Kondisi 
dan pin 
terpasang 
dengan 
baik, dicek 
setiap 
bulan dan 
ada masa 
kadaluarsa 
pada 
setiap 
APAR. 

Tekananny
a masih 
normal, 
nozzlenya 
masih 
bagus, 
handlenya 
tidak 
macet 
apabila 
kita tekan 
akan 
fleksibel 
mengeluar
kan 
serbuka 
pada 
tabung 

14
. 

Berapa kali 
inspeksi berkala 
APAR? 

HSE 
rekomendasik
an per 6 
bulan sekali 

6 bulan 
sekali. 

Sebulan 
sekali. 

6 bulan 
sekali. 

15
. 

Apakah ada 
petunjuk APAR di 
setiap APAR? 

Ada Harus ada Ada Ada pada 
tabung 
APAR 

 

1) Petunjuk Penggunaan APAR 

Petunjuk penggunaan APAR berada pada 

setiap APAR terutama pada bagian tabung APAR. 

2) Pengetahuan Penggunaan APAR 

Hasil wawancara tentang pengetahuan 

penggunaan APAR adalah bahwa karyawan PT 
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PTG telah mengetahui dan mengerti tentang 

APAR dan cara menggunakannya serta memilih 

jenis APAR yang sesuai dengan media yang 

terbakar dan secara rutin setiap 3 bulan sekali 

dengan jumlah karyawan sebanyak  orang 

melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran 

baik menggunakan APAR, karung basah maupun 

kain yang tahan api dimana terakhir melakukan 

pelatihan tersebut pada tahun 2017 sehingga 

sampai saat ini dari tahun tersebut belum 

dilakukan kembali pelatihan karena beberapa 

karyawan telah diberikan tanggung jawab apabila 

terjadi kebakaran untuk menanggulanginya. 

Pelatihan penanggulangan kebakaran tersebut 

mencangkup tentang kegunaan APAR, cara 

penggunaan APAR dan bagaimana cara 

menghadapi kebakaran. 

 

 

4.2 Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber 

diperoleh bahwa perhitungan dan perletakan APAR sudah 

memenuhi standar peraturan di Indonesia namun dari hasil 

observasi peneliti ditemukan bahwa ada ketidaksesuaian dengan 

peraturan PERMENAKERTRANS 04 Tahun 1980 mengenai 

pemilihan jenis APAR, tata letak APAR, dan kebutuhan APAR. 

Dari hasil tersebut maka peneliti ingin menilai kesesuaian 

APAR berdasarkan PERMENAKERTRANS 04 Tahun 1980 dan 

membuat rekomendasi dari hasil ketidaksesuaian tersebut. Berikut 

pembahasan tentang kesesuaian menurut PERMENAKERTRANS 

04 Tahun 1980. 
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4.2.1 Pembahasan Penelitian Pemilihan Jenis APAR 

Setelah melakukan identifikasi terhadap alat dan 

bahan yang berpotensi menyebabkan kebakaran, maka 

dapat diketahui jenis kebakaran di masing – masing area PT 

PTG dan disesuaikan dengan jenis APAR yang telah 

tersedia. Kesesuaian APAR yang tersedia dengan jenis 

bahaya yang sesuai dengan jenis kebakaran yang dihasilkan 

terdapat pada tabel 4.8. Banyak area yang belum terdapat 

APAR. Total kesesuaian pemilihan jenis APAR  mengikuti 

ketersediaan APAR yang sudah ada yaitu 71,4% 

Hasil wawancara sebelumnya tentang bahan-bahan 

yang mudah terbakar di area workshop bahwa karbon steel 

memang tidak menyebabkan kebakaran hal ini karena titik 

didihnya berada pada 1550o C. 

Berdasarkan data hasil observasi pada tabel 4.8  

bahwa kebakaran yang dapat terjadi di PT PTG adalah 

kebakaran kelas A yang disebabkan oleh kayu, kertas dan 

rokok. Kelas B yang disebabkan oleh cat dan kelas C yang 

disebabkan oleh listrik serta kelas K untuk kebakaran akibat 

proses memasak di dapur. 

Jenis APAR yang berada di PT PTG yaitu : 

1) Carbon dioxide (Karbondioksida)  

Jenis APAR ini telah sesuai dengan jenis kebakaran 

yang dapat terjadi karena dengan karbondioksida api 

dipadamkan dengan menggantikan oksigen atau dengan 

kata lain mengisolasi oksigen yang merupakan salah 

satu element dari segitiga api. Karbondioksida 

mempunyai pengaruh pendinginan yang efektif dan 

memadamkan api dengan mengurangi kadarnya oksigen 
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dari udara. Sehingga dapat memadamkan jenis 

kebakaran kelas B dan C. (17) 

2) Dry Chemical Powder (Bubuk Kimia Kering) 

Jenis APAR ini memadamkan api dengan melapisi 

bahan bakar dengan lapisan tipis bubuk tahan api, yaitu 

memisahkan bahan bakar dari oksigen. Bubuk tersebut 

juga menghentikan reaksi kimia, yang membuat APAR 

ini meningkat keefektifannya. APAR jenis ini biasanya 

digunakan untuk kelas B dan C tetapi dapat juga 

digunakan untuk kelas A, B dan C, hal ini dapat dilihat 

dari label yang tercantum. (17) 

3) Foam Liquid (Cairan Busa) 

Jenis APAR ini memadamkan api dengan busa 

yang disembur keluar akan menutupi bahan yang 

terbakar sehingga Oksigen tidak dapat masuk untuk 

proses kebakaran. APAR Jenis Busa efektif untuk 

memadamkan api yang ditimbulkan oleh bahan-bahan 

padat non-logam seperti Kertas, Kain, Karet dan lain 

sebagainya (Kebakaran Kelas A) serta kebakaran yang 

dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar 

seperti Minyak, Alkohol, Solvent dan lain sebagainya 

(Kebakaran Jenis B). (26) 

 



 
 

Tabel 4.8 Pembahasan Pemilihan Jenis APAR 

 
 

Area  
Lokasi 

Benda 
yang 
Mudah 
Terbakar 

Jenis Klasifikasi 
Kelas 
Kebakaran 
di PT PTG 

Klasifikasi Kelas 
Kebakaran menurut 
PERMENAKERTRANS 
04 Tahun 1980 

Jumlah Kesesuaian 
jenis 

1. Pabrikasi 
Area I 

Warehouse Kayu, 
Kertas, 
Listrik 

Dry 
Chemical 
Powder 

A,B,C dan E A,B,C 1 
APAR 

Sesuai 

Area Cutting 
dan Rolling 
Up 

Kayu, Alat 
Elektronik, 
Listrik 

Dry 
Chemical 
Powder 

A,B,C dan E A,B,C 2 
APAR 

Sesuai 

Tergantung 
di depan 
Container 
Warehouse 

Kayu, Alat 
Elektronik 
dan Listrik 

Carbon 
Dioxide 

B dan C A,B,C 1 
APAR 

Tidak Sesuai 

2. Pabrikasi 
Area II 

Cutting dan 
Welding 
Area 

Kayu, Alat 
Elektronik 
dan Listrik 

Dry 
Chemical 
Powder 

A,B,C dan E A,B,C 2 
APAR 

Sesuai 

Welding 
Area 

Kayu, Alat 
Elektronik 
dan Listrik 

Dry 
Chemical 
Powder 

A,B,C dan E A,B,C 1 
APAR 

Sesuai 

Di depan site 
office 

Kayu dan 
Listrik 

Foam 
Liquid 

A dan B A dan C 1 APAB Sesuai 
(Karena  
tempat 
tersebut 
sebagai 
tempat 
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penyimpanan 
saja dan 
APAB 
beroda dan 
dapat 
dipindahkan 
sesuai 
dengan 
kebutuhan) 

3. Site 
Office 

Ruang 
Quality 
Control 

 Dry 
Chemical 
Powder 

A,B,C dan E A,B,C 1 
APAR 

Sesuai 

Total Kesesuaian 88,8% 
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Berdasarkan tabel 4.8 di atas kesesuaian APAR yang telah 

tersedia dengan jenis kebakaran yang akan ditimbulkan yaitu 

88,8%. Dari 9 APAR hanya 1 APAR yang penempatannya kurang 

sesuai karena terdapat di area warehouse yang  mempunyai jenis 

kebakaran kelas A,B dan C sehingga APAR carbon dioxide yang 

hanya memproteksi kelas B dan C kurang sesuai dengan jenis 

kebakaran yang akan ditimbulkan. 

Potensi bahaya kebakaran di area PT PTG dengan melihat 

benda-benda atau bahan yang ada di area produksi tersebut yang 

dapat menyebabkan kebakaran dengan melihat fungsi area 

tersebut. 

Tabel 4.9 Lokasi dan Jenis Benda Mudah Terbakar 

Lokasi Benda/bahan 
yang Mudah 
Terbakar 

Kelas 
Kebakar
an 

Jenis 
APAR yang 
sesuai 

Keterangan 

Pabrikasi Area I 

1. Area 
Penerimaan 
Barang 

Kardus, Kayu 
dan Kendaraan 

A,B,C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
untuk 
meletakkan 
barang atau 
karbon yang 
akan di cek 
kualitasnya 
oleh quality 
control. 

2. Warehouse I Kayu, Kertas 
dan Listrik 

A,C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
sebagai ruang 
penyimpanan 
material, 
konsumabel 
yang terdiri 
dari karbon 
dengan 
berbagai 
macam 
ukuran,stainles
s dan kawat 
las dan data-
data material 
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berbentuk 
dokumen 
(kertas). 

2. Area Cutting Kayu, Gas 
Acetylene, Gas 
Oksigen dan 
listrik 

A,B,C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
untuk 
memotong 
cutting plate 
yang telah 
diukur dan 
disetujui oleh 
Quality Control 
dan Client. 

3. Area Rolling 
dan 
Machining 

Alat 
Elektronik,Listri
k dan Kayu. 

A,B,C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
untuk 
pembuatan 
gulungan plate 
yang sudah 
dipotong 

Pabrikasi Area II 

1. Area Fitting Kayu,Listrik A,B,C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
sebagai area 
pengepasan 
karbon 
stainless. 

2. Area Welding Gas Acetylene, 
Gas Oksigen, 
Listrik dan 
Karbon 

B,C Carbon 
Dioxide 

Area ini 
berfungsi 
sebagai area 
pengelasan 
material. 

Pabrikasi Area III 

1. Gas 
Compressor 
Area 

Listrik C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
sebagai 
tempat segala 
macam 
kompresor di 
letakkan dari 
mulai 
kompresor 
yang terbesar 
sampai yang 
sering 
digunakan 
untuk 
membersihkan 
alat yang 
kotor. 

Sandblasting dan Painting Area 

1. Sandblasting Aluminium dan C dan D L2 Powder Area ini 
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Area Listrik berfungsi 
sebagai area 
pembersihan 
permukaan 
dengan cara 
menembakkan 
partikel (pasir) 
yaitu steel grit 
dan aluminium 
oxide ke suatu 
permukaan 
material yaitu 
tangki, vessel 
pressure dan 
lainnya, 
sehingga 
menimbulkan 
gesekan atau 
tumbukan, 
kemudian 
permukaan 
tersebut akan 
menjadi bersih 
dan kasar. 

2. Painting Area 
 

Cat dan Listrik B,C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
sebagai area 
pengecatan 
tangki/bejana 
atau pipa yang 
telah jadi 
setelah di 
sandblast. 

3. Finishing 
Area 

Kayu A dan C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
sebagai area 
pipa dan 
tangki yang 
telah jadi 
sesuai 
permintaan 
client. 

4. Ruang Panel Listrik C Karbondiok
sida 

Area ini 
berfungsi 
sebagai pusat 
listrik yang 
mengalirkan 
segala 
kebutuhan 
listrik di PT 
PTG 

5. Genset Alat elektronik C Karbondiok Area ini 
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dan Listrik sida digunakan 
sebagai area 
penghasil 
listrik apabila 
listrik mati 
makan genset 
yang akan 
menggantikan 
kebutuhan 
listrik PT PTG 

6. Dust 
Collector 

Alat Elektronik C dan D Karbondiok
sida 

Area ini 
terdapat 
system 
penghisap 
debu apabila 
proses kerja 
sandblasting 
dilakukan 
sehingga 
debu/biji besi 
yang 
digunakan 
pada saat 
sandblasting 
tidak terpencar 
ke udara luar. 

4. Warehouse II Kayu, Solar, 
dan Cat 

A,B,C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
digunakan 
sebagai 
gudang 
serbaguna 
untuk 
menyimpan 
segala macam 
material, solar 
dan cat. 

5. Area Gas 
Oksigen 

Gas Oksigen B Karbondiok
sida 

Area ini 
digunakan 
untuk 
penyimpanan 
tabung gas 
oksigen. 

Site Office 

1. Ruang 
Resepsionis 

Kayu, Kertas 
dan Listrik 

A,B,C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
sebagai ruang 
terima tamu. 

2. Ruang 
Quality 
Control 

Rokok, Kayu, 
Listrik , alat 
elektronik dan 
Kertas 

A,B,C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
sebagai 
pekerjaan 
administrasi 



69 
 

dan pekerjaan 
yang 
membutuhkan 
laptop 
dilakukan. 

3. Ruang 
Workshop 
Manager, 
Quality 
Control 
Manager dan 
Adminstrasi 

Listrik, Alat 
elektronik, kayu, 
dan kertas 

A,B,C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
sebagai 
pekerjaan 
administrasi 
dilakukan di 
ruang tersebut 
dimana 
terdapat 
komputer-
komputer, 
mesin fotocopy 
dan printer. 

4. Ruang 
Meeting 

Listrik, Alat 
Elektronik dan 
Kertas  

A,B,C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
sebagai ruang 
untuk rapat 
dimana 
terdapat 
proyektor dan 
meja dan 
kursi- kursi 
rapat. 

Lainnya 

1. Pos Security Rokok, Alat 
Elektronik, 
Listrik, Kayu 
dan Kertas. 

A,B,C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
berfungsi 
sebagai 
sekuriti 
melakukan 
tugas 
pendataan 
tamu. 

2. Kantin Minyak, Kayu 
dan listrik 

A,C dan 
K 

Dry 
Chemical 
Powder dan 
Wet 
Chemical 

Area ini 
berfungsi 
sebagai 
tempat makan 
siang, break 
dan makan 
malam 
karyawan.  

3. Musholla Kain, 
Kayu,Kertas 
dan Listrik 

A dan C Dry 
Chemical 
Powder 

Area ini 
digunakan 
sebagai 
tempat ibadah. 
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Berdasarkan hasil kesesuaian APAR yang tersedia 

dengan jenis bahan kebakaran di setiap area mendapatkan 

hasil 71,4% tetapi ada area yang belum  terproteksi oleh 

APAR berdasarkan hasil wawancara dikarenakan area 

sadblasting,painting,genset,ruang panel, dust collector, 

warehouse II, area gas oksigen, kantin dan musholla masih 

dalam tahap pengembangan sesuai Tabel 4.9 peneliti telah 

membuat rekomendasi jenis APAR untuk setiap area, 

terutama area sandblasting dimana pekerjaan sandblasting 

dengan menggunakan biji besi steel grit  dan aluminium 

oxide dapat menimbulkan percikan api bahkan ledakan dan 

kebakaran untuk itu penanggulangan proteksi kebakaran 

menggunakan APAR khusus logam D yaitu APAR L2 

Powder yang dapat memproteksi kebakaran akibat jenis 

logam aluminium, magnesium,kalium dan sodium. APAR 

khusus lainnya yaitu di area dapur kantin karena terdapat 

kebakara kelas K maka menggunakan APAR berjenis wet 

chemical.(17) 

 

4.2.2 Pembahasan Kebutuhan Jumlah APAR 

Perhitungan kebutuhan jumlah APAR di PT PTG 

untuk memproteksi bangunan workshop dan site office 

dengan luas yang dilindungi 6.505,5 m2 menggunakan 

perhitungan permenaker dengan jarak antar APAR 15 m. 

Perhitungan ini menggunakan denah layout gedung dengan 

skala 1:400. Jenis APAR dan Klasifikasi kelas kebakaran di 

tentukkan berdasarkan PERMENAKER RI. No. Per. 

04/MEN/1980. Berikut perhitungan kebutuhan APAR di PT 

PTG menurut PERMENAKER RI. No. Per. 04/MEN/1980 : 
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 Gambar 4.14 Sketsa Luas Bangunan 

    Luas bangunan berbentuk trapesium dengan  

     2 Sisi sejajar A = 19 cm (skala 1 : 400) = 76 m  

               B =  24,37 cm (skala 1: 400 = 97, 48 m  

     Tinggi Bangunan = 18, 75 cm (skala 1 : 400) = 75 m  

       Luas bangunan  =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑋 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

2
  

                 = 
(76 𝑚 + 97,48 𝑚) 𝑋 75 𝑚 

2
 

                    = 6505,5 m2 

        Luas bangunan yang di lindungi = 
𝜋

4
 D2 

          = ( 
3,14

4
 ) x 152 

          = 176,625 m2 

      D = Luas jangkauan APAR  = 15 meter 

      Jumlah APAR yang di butuhkan  

                                                           =  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑖
 

          = 
6505,5  

176,625
 = 36,83~ = 37 buah 

 

Maka untuk memproteksi bangunan seluas 6.505,5 m 

dibutuhkan minimal APAR 37 buah. 

Hasil kesesuaian antara APAR yang telah tersedia 

sebanyak 9 APAR dan 37 APAR yang seharusnya berada di 

PT PTG adalah 24,3%. 
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4.2.3 Pembahasan Penelitian Tata Letak APAR 

Menurut perhitungan kebutuhan jumlah APAR 

PERMENAKERTRANS 04 Tahun 1980 jumlah APAR 

dengan luas bangunan 6.505,5 m2  minimal sebanyak 37 

APAR. Maka dari hasil perhitungan tersebut peneliti 

melakukan tata letak APAR menurut PERMENAKERTRANS 

berikut perletakan dan pemasangan serta denah jangkauan 

letak APAR menurut PERMENAKERTRANS 04 Tahun 1980. 

4.2.3.1 Perletakan APAR menurut PERMENAKERTRANS 

04 Tahun 1980 

Syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan 

APAR diatur dalam PER/04/MEN/1980, adapun 

syarat pemasangannya sebagai berikut: (5) 

1) Mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan 

diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda 

pemasangan. 

2) Tinggi pemberian tanda pemasangan adalah 125 

cm dari dasar lantai 

3) Jarak antara alat pemadam api yang satu dengan 

lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak 

boleh melebihi 15 meter,  

4) Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya 

berwarna merah. 

5) Tabung tidak berlubang-lubang atau cacat karat 

6) Ditempatkan menggantung pada dinding dengan 

penguatan sengkang atau dengan konstruksi 

penguat lainnya atau ditempatkan dalam lemari 

atau peti (box) yang tidak dikunci 

7) Pemasangan alat pemadam api ringan harus 

sedemikian rupa sehingga bagian paling atas 

(puncaknya) berada pada ketinggian 1,2 m dari 
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permukaan lantai kecuali jenis CO2 dan tepung 

kering (dry chemical) dapat ditempatkan lebih 

rendah dengan syarat, jarak antara dasar alat 

pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dan 

permukaan lantai 

8) Suhu ruangan pemasangan APAR di bawah 49o C 

dan di atas 44oC. 

9) Alat pemadam api ringan yang ditempatkan di alam 

terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman.  

 

Tabel 4.10 Jenis APAR dan Tata Letak APAR 

Nama 
APAR 

Jenis 
APAR  

Benda Mudah 
Terbakar 

Kelas 
APAR 

Letak 
APAR 

Tinggi 
APAR 
(cm) 

Ukuran 
APAR 

A1 Dry 
Chemical 
Powder 

Rokok, Alat 
Elektronik, Listrik, 
Kayu dan Kertas. 

A, 
B,C 

Pos 
Security 

100 6 kg 

A2 Dry 
Chemical 
Powder 

Kardus, Kayu dan 
kendaraan yang 
membawa 
material 

A,B,C Pintu 
masuk area 
penerimaan 
barang 

100 9 kg 

A3 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu, Kertas dan 
Listrik 

A,B,C Di gantung 
di luar 
container 
warehouse 

100 6 kg 

A4 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu, dan listrik A,B,C Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area I, area 
cutting 

100 9 kg 

A5 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu, dan listrik A,B,C Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area I, area 
cutting 

100 9 kg 

A6 Dry 
Chemical 
Powder 

Mesin Listrik dan 
Kayu 

A,B,C Tiang 
Banngunan 
Pabrikasi 
Area I, area 
rolling and 
machining 

100 9 kg 

A7 Dry 
Chemical 

Mesin Listrik dan 
Kayu 

A,B,C Di antara 
Tiang 

100 9 kg 
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Powder Bangunan 
Pabrikasi 
Area I dan 
II area 
rolling and 
machining 

A8 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu, dan listrik A,B,C Di antara 
Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area I dan 
II area 
cutting 

100 9 kg 

A9 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu, dan listrik A,B,C Di antara 
Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area I dan 
II area 
cutting 

100 9 kg 

A10 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu, dan listrik A,B,C Di antara 
Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area I dan 
II area 
cutting 

100 9 kg 

A11 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu, dan listrik A,B,C Di Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area II, 
area Fitting 

100 9 kg 

A12 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu, dan listrik A,B,C Di Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area II, 
area Fitting 

100 9 kg 

A13 Carbon 
Dioxide 

Gas Acetylene, 
Gas Oksigen, 
Listrik dan 
Karbon 

B,C Di Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area II, 
area 
welding 

100 9 kg 

A14 Carbon 
Dioxide 

Gas Acetylene, 
Gas Oksigen, 
Listrik dan 
Karbon 

B,C Di Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area II, 
area 
welding 

100 9 kg 

A15 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu,Listrik A,B,C Di antara 
Tiang 
Bangunan 

100 9 kg 
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Pabrikasi 
Area II dan 
III 

A16 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu,Listrik A,B,C Di antara 
Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area II dan 
III 

100 9 kg 

A17 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu,Listrik A,B,C Di antara 
Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area II dan 
III 

100 9 kg 

A18 Dry 
Chemical 
Powder 

Listrik A,B,C Di Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area III, 
area gas 
compressor 

100 6 kg 

A19 Dry 
Chemical 
Powder 

Listrik A,B,C Di Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area III, 
area gas 
compressor 

100 6 kg 

A20 Dry 
Chemical 
Powder 

Listrik A,B,C Di Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area III, 
area gas 
compressor 

100 6 kg 

A21 Dry 
Chemical 
Powder 

Listrik A,B,C Di Tiang 
Bangunan 
Pabrikasi 
Area III, 
area gas 
compressor 

100 6 kg 

A22 L2 
Powder 

Steel grit dan 
aluminium oxide 

D Area 
sandblast 

APAR 
beroda 
agar 
dapat 
dipindah
kan 
ketika 
proses 
sandblas
ting 
dilakuka
n 

9 kg 

A23 Dry Listrik dan mesin A,B,C Di dekat 100 6 kg 
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Chemical 
Powder 

pintu area 
sandblast 

A24 Dry 
Chemical 
Powder 

Cat dan listrik A,B,C Di dekat 
pintu area 
painting 

100 6 kg 

A25 Dry 
Chemical 
Powder 

Aliran listrik 
sekitar dan kayu 

A,B,C Di Tiang 
Bangunan 
Finishing 
area 

100 6 kg 

A26 Dry 
Chemical 
Powder 

Aliran listrik 
sekitar dan kayu 

A,B,C Di Tiang 
Bangunan 
Finishing 
area 

100 6 kg 

A27 Carbon 
Dioxide 

Gas oksigen B,C Area gas 
oxygen 

80 7 kg 

A28 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu,Cat,Solar 
dan listrik 

A,B,C Di dalam 
area 
warehouse 
II 

100 9 kg 

A29 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu,Cat,Solar 
dan listrik 

A,B,C Di dalam 
area 
warehouse 
II 

100 6 kg 

A30 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu,Cat,Solar 
dan listrik 

A,B,C Di dekat 
pintu 
warehouse 
II 

100 9 kg 

A31 Dry 
Chemical 
Powder 

Listrik, Mesin A,B,C Di dekat 
pintu dust 
collector 

100 6 kg 

A32 Carbon 
Dioxide 

Listrik B,C Di dekat 
pintu area 
genset  

80 6 kg 

A33 Carbon 
Dioxide 

Listrik B,C Di dekat 
pintu area 
ruang panel 

80 6 kg 

A34 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu,kertas, kain 
dan listrik 

A,B,C Di dekat 
pintu 
masuk area 
musholla 

100 6 kg 

A35 Wet 
Chemical 

Minyak goreng K Di dekat 
dapur 

100 7,2 kg 

A36 Dry 
Chemical 
Powder 

Kayu,kertas,kain, 
gas lpg dan listrik 

A,B,C Di dekat 
tangga dan 
pintu 
masuk 
kantin 

100 9 kg 

A37 Liquid 
Foam 

Kayu dan kertas A,B Di dekat 
pintu 
masuk site 
office dari 
arah 

APAB 
beroda 

35 kg 
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workshop 

A38 Dry 
Chemical
s Powder 

Kayu, kertas, 
Mesin fotocopy, 
computer dan 
listrik 

A,B,C Ruang 
workshop 
manager, 
Quality 
Control 
manager 
dan 
administrasi 

100 6 kg 

A39 Dry 
Chemical
s Powder 

Kayu,kertas dan 
listrik 

A,B,C Di dekat 
pintu 
masuk site 
office ruang 
receptionist 

100 6 kg 

 

 

Tabel 4.11 Jarak antar APAR  

Jangkauan Maksimal APAR 

Menurut PERMENAKER 04 

Tahun 1980 

Jarak Antar APAR (m) 

15 m A4 – A5 = 12  

15 m A5 – A6 = 12 

15 m A7 – A8 = 12 

15 m A8 – A9 = 12 

15 m A9 – A10 = 12 

15 m A10 – A11 = 13,2 

15 m A11 – A12 = 12 

15 m A12 – A13 = 12 

15 m A13 – A14 = 12 

15 m A14 – A15 = 13,2 

15 m A15 – A16 = 12 

15 m A16 – A17 = 12 

15 m A17 – A18 = 13,6 

15 m A18 – A19 = 12 

15 m A19 – A20 = 12 

15 m A18 – A21 = 12 
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15 m A23 – A24 = 14 

15 m A24 – A25 = 12 

15 m A25 – A26 = 12 

15 m A26 – A27 = 11,2 

15 m A28 – A29 = 14 

15 m A30 – A31 = 14 

15 m A31 – A32 = 9,2 

15 m A11 – A37 = 14 

15 m A38 – A39 = 8 

 



 
 

 

Gambar 4.15 Jangkauan Jarak APAR
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Berdasarkan perhitungan menurut 

PERMENAKERTRANS 04 Tahun 1980 diperoleh minimal 

APAR 37 buah yang harus terproteksi di PT PTG dengan 

tambahan 1 APAR khusus yang berada pada area kantin 

yaitu APAR berjenis Wet Chemical dan yang 1 APAR dry 

chemical powder untuk diletakkan di pos security. Jarak 

antar APAR di bawah 15 m seperti pada tabel 4.11. 

Beberapa APAR yang telah tersedia pada saat observasi  

terutama area pabrikasi I dan II perlu penataan ulang agar 

sesuai dengan Gambar 4.15 dan jarak APAR sesuai 

PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980, karena APAR 

banyak yang terhalang dan jarak APAR yang terlalu jauh 

yang telah dijelaskan pada tabel 4.2. Berikut penjelasan dan 

identifikasi masing- masing APAR. 

APAR A1 yang berada pada pos security berjenis dry 

chemical powder karena terdapat bahaya kelas A dan C 

yaitu kayu,kertas,kain dan listrik dengan pemasangan APAR 

dengan ketinggian 100 cm dimana disesuaikan dengan 

peraturan PERMENAKERTRANS 04 Tahun 1980 yaitu 

ketinggian APAR maksimal yaitu 120 cm . 

 APAR A2 berada pada pintu masuk penerimaan 

barang yaitu APAR yang berjenis dry chemical powder 

karena sesuai dengan identifikasi  kelas kebakaran A dan C 

yaitu kayu dan listrik.  

APAR A3 berada pada warehouse I di area pabrikasi 

1 dengan jenis APAR dry chemical powder karena hasil 

identifikasi melalui observasi bahan mudah terbakar yang 

berada di dalam warehouse adalah kayu, kertas dan listrik 

yaitu kelas kebakaran A dan C, di dalam warehouse terdapat 

karbon steel tidak termasuk bahan mudah terbakar 
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walaupun dapat menghantarkan panas ke komponen lain ini 

karena titik didih karbon steel yaitu 1550o C sehingga 

perletakannya perlu jarak dengan bahan lain.  

APAR A4 dan A5 berada pada area cutting pada 

pabrikasi I yaitu berjenis dry chemical powder karena 

terdapat jenis kebakaran A dan C yaitu kayu berbentuk 

pallete dan listrik yang digunakan untuk mesin pemotong. 

APAR A6 dan A7 berada di area rolling and machining 

dimana terdapat jenis kelas kebakaran A dan C yaitu kayu 

pallete dan listrik maka diletakkan APAR berjens dry 

chemical powder. Ketinggian APAR 100 cm dari dasar. 

APAR A8,A9 dan A10 berada di tiang bangunan 

antara area pabrikasi I dan II tepatnya area cutting yang 

berjenis dry chemical powder, identifikasi bahan mudah 

terbakar di area tersebut adalah kayu pallete dan bahaya 

listrik untuk mesin pemotong dengan ketinggian APAR dari 

lantai 100cm. 

APAR A11 dan A12 berada pada area fitting di antara 

tiang bangunan pabrikasi area I dan II yaitu berjenis dry 

chemical powder karena terdapat kelas kebakaran A dan C. 

Bahan mudah terbakar adalah kayu pallete dan listrik. 

Ketinggian APAR diletakkan 100 cm dari dasar. 

APAR A13 dan A14 berada di antara pabrikasi I dan II 

tepatnya berada pada area welding yang terdapat bahaya 

kelas B dan C yaitu gas acetylene dan gas oksigen. Gas 

acetylene mudah terbakar bila bertemu sumber api (seperti 

dari pengerjaan pengelasan, percikan api, dan rokok) dan 

udara. Jika ketiganya bertemu akan menghasilkan ledakan. 

Sebelum menggunakan APAR, baiknya menggunakan 

hirarki pengendalian salah satunya adalah engineering 

control yaitu tabung gas acetylene menggunakan safety 
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valve yang akan membantu untuk melepaskan gas saat 

tekanan tabung tersebut naik ketika terbakar. Apabila ada 

kebocoran pada gas acetylene dapat dikenali dengan 

baunya yang menusuk dan menyengat, dan ketika hal 

tersebut terjadi maka semua nyala api dipadamkan, dan 

carilah sumber kebocoran gas acetylene tersebut 

(katup,pipa saluran yang tidak rapat, selang-selang yang 

bocor) sehingga kemungkinan meledak dapat di hilangkan. 

Diperlukan mainetenance untuk pengecekan tabung gas 

acetylene setiap hari. Sebelum ledakan terjadi akan 

menimbulkan percikan maka APAR berjenis dry chemical 

powder diletakkan di dekat area welding. 

APAR A15, A16 dan A17 diletakkan diantara area 

pabrikasi II dan III, APAR tersebut berjenis dry chemical 

powder, karena letaknya yang berada di antara area 

welding, fitting dan gas compressor area maka APAR 

tersebut dapat digunakan secara umum karena di area 

tersebut terdapat bahaya kayu,gas acetylene, gas oksigen 

dan listrik yaitu kelas kebakaran A,B dan C. 

APAR A18,A19,A20 dan A21 terletak di area gas 

compressor pabrikasi area III berjenis dry chemical powder 

karena di area tersebut terdapat kebakaran di akibatkan 

listrik (kelas C). Ketinggian APAR dari dasar adalah 100 cm. 

APAR A22 terletak di area sandblasting. Melihat 

bahaya percikan api saat biji besi steel grit dan aluminium 

oxide ditembakkan ke tangki agar menjadi kasar dan bersih 

maka diletakkan APAR khusus untuk kelas D yaitu berjenis 

L2 Powder yang mempunyai roda agar dapat  berpindah 

menyesuaikan dengan pekerja yang mengerjakan 

sandblasting. L2 Powder dapat melindungi kebakaran akibat 
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kebakaran logam khusus seperti magnesium,lithium, sodium 

dan aluminium. 

APAR A23 terletak di dekat pintu area sandblasting 

berjenis dry chemical powder untuk melindungi area karena 

bahaya listrik (kelas C) disekitarnya. Ketinggian APAR 

menggantung  dari dasar 100 cm.  

APAR A24 terletak di dekat pintu area painting  

dengan jenis dry chemical powder karena terdapat bahan 

mudah terbakar yaitu cat dan listrik. Ketinggian APAR dari 

dasar 100 cm. APAR A25 dan A26 terdapat pada area 

finishing berjenis dry chemical powder terdapat bahaya listrik 

di sekitarnya. Ketinggian APAR menggantung 100 cm dari 

dasar. 

APAR A27 terletak di dekat pintu area gas oksigen 

berjenis Carbon Dioxide karena termasuk bahaya kebakaran 

kelas B yaitu oksigen. Ketinggian APAR diletakkan 

menggantung dari dasar 80 cm. 

APAR A28, A29 dan A30 berada di area warehouse II 

dimana terdapat bahan mudah terbakar seperti kayu, cat, 

solar dan listrik yaitu kelas A, B dan C maka APAR yang 

cocok adalah berjenis dry chemical powder. Ketinggian 

APAR diletakkan menggantung 100 cm dari dasar 

bangunan. 

APAR A31 diletakkan menggantung 100 cm dari 

dasar bangunan da berada pada area dust collector karena 

terdapat bahaya listrik dari mesin maka APAR berjenis dry 

chemical powder cocok untuk di area tersebut. 

APAR A32 dan A33 berjenis carbon dioxide berada 

pada area genset dan ruang panel dikarenakan bahaya listrik 

(kelas C), khususnya di ruang panel listrik sangat cocok 
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APAR berjenis carbon dioxide. Ketinggian APAR diletakkan 

menggantung 80 cm dari dasar bangunan. 

APAR A34 berada pada area musholla berjenis dry 

chemical powder karena terdapat bahan mudah terbakar 

seperti kertas,kayu,kain dan listrik (kelas A dan C) dan 

diletakkan menggantung 100 cm dari dasar bangunan. 

APAR A35 berjenis wet chemical untuk kebakaran 

kelas K yaitu kebakaran yang diakibatkan minyak masak. 

APAR ini diletakkan menggantung di area dekat dapur kantin 

dengan ketinggian 100 cm dari dasar bangunan. 

APAR 36 berada di dekat pintu masuk kantin dengan 

ketinggian 100 cm dari dasar lantai dan berjenis dry chemical 

powder karena di dalam kantin terdapat bahan mudah 

terbakar seperti kayu, kertas, kain, gas lpg dan listrik. 

APAB A37 berada di sebelah pintu masuk site office 

dari arah workshop. APAB ini berjenis liquid foam yang 

sudah tersedia ketika observasi. Karena APAB ini beroda 

maka dapat dipindahkan sesuai kebutuhan pemakaian untuk 

kelas kebakaran A dan B seperti kayu,kain,kertas, gas dan 

cairan kimia. 

APAR 38 berada pada ruang workshop manager, 

Quality Control manager dan administrasi dikarenakan ke 

ruangan ini memerlukan akses dan terdapat mesin fotocopy 

dan computer serta dokumen-dokumen dan kursi yang 

terbuat dari plastik dan bahan kain (kelas A,B dan C) maka 

APAR berjenis dry chemical powder sangat cocok untuk 

ruangan ini. APAR ini diletakkan 100 cm dari dasar lantai di 

dekat pintu masuk dari arah dalam. 

APAR 39 berada didekat pintu ruang tunggu atau 

receptionist karena terdapat bahaya kebakaran kelas A dan 
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C yaitu kertas,kayu,plastik, kain dan listrik atau alat 

elektronik. 

37 APAR yang diletakkan menggantung dilakukan 

pemasangan tanda pemasangan label APAR seperti yang 

dijelaskan pada gambar dibawah ini serta menggunakan 

lembar checklist sebagai pedoman kesesuaian dengan 

peraturan PerMenakertrans No. PER. 04/MEN/1980: 

 

Gambar 4.16 Teknik Pemasangan APAR 

Sumber: Teknik Pemasangan APAR. Midiatama. 2016 

 

 

Gambar 4.17 Label Pemasangan APAR 

Sumber: Teknik Pemasangan APAR. Midiatama. 2016 

 

4.2.2 Pembahasan Penggunaan APAR 

4.2.4.1 Petunjuk Penggunaan APAR  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

bahwa petunjuk penggunaan APAR berada pada 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9guvFq6fhAhUO2o8KHW4TAdcQjRx6BAgBEAU&url=https://midiatama.co.id/cara-pemasangan-apar/&psig=AOvVaw00H12dzL35w_hgwvktKMf5&ust=1553948510209715
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setiap tabung APAR. Hasil observasi ditemukan 

bahwa petunjuk penggunaan APAR berada pada 

pada tubuh tabung APAR tetapi pada tabung APAR 

bertuliskan APAR 03 dan APAR 08 terlihat goresan 

pada petunjuk penggunaan sehingga perlu 

penggantian label di tabung APAR dan 

menggunakan tanda petunjuk penggunaan APAR 

seperti APAR 01, sehingga pekerja yang ingin 

menggunakan APAR tidak harus memutar tabung 

untuk melihat cara penggunaan seperti pada gambar 

4.16 dan petunjuk cara-cara pemakaian alat 

pemadam api ringan harus dapat dibaca dengan 

jelas sesuai dengan PERMENAKERTRANS 04 

Tahun 1980. 

 

Gambar 4.18 Petunjuk Penggunaan APAR  

  Sumber: DK3N Indonesia 

 

Checklist inspeksi pemeriksaan APAR pada 

tabung APAR juga harus dibuat dan dilaksanakan 

oleh perusahaan yaitu pemeriksaan jangka 6 bulan 



87 
 

dan 12 bulan sebagaimana pada peraturan 

PERMENAKERTRANS 04 Tahun 1980 terdapat 

pada pasal 12 dan 13. 

Pemeriksaan jangka 6 (enam) bulan seperti 

tersebut pasal 11 ayat (1) meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Berisi atau tidaknya tabung, berkurang atau 

tidaknya tekanan dalam tabung, rusak atau 

tidaknya segi pengaman cartridge atau tabung 

bertekanan dan mekanik penembus segel; 

2) Bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat 

termasuk handel dan label harus selalu dalam 

keadaan baik 

3) Mulut pancar tidak boleh tersumbat dan pipa 

pancar yang terpasang tidak boleh retak atau 

menunjukan tanda-tanda rusak. 

4) Untuk alat pemadam api ringan cairan atau asam 

soda, diperiksa dengan cara mencampur sedikit 

larutan sodium bicarbonat dan asam keras diluar 

tabung,apabila reaksinya cukup kuat, maka alat 

pemadam api ringan tersebut dapat dipasang 

kembali 

5)  Untuk alat pemadam api ringan jenis busa 

diperiksa dengan cara mencampur sedikit larutan 

sodium bicarbonat dan aluminium sulfat diluar 

tabung, apabila cukup kuat, maka alat pemadam 

api ringan tersebut dapat dipasang kembali; 

6) Untuk alat pemadam api ringan hydrocarbon 

berhalogen kecuali jenis tetrachloride diperiksa 

dengan cara menimbang, jika beratnya sesuai 

dengan aslinya dapat dipasang kembali 
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7)  Untuk alat pemadam api jenis carbon 

tetrachlorida diperiksa dengan cara melihat isi 

cairan didalam tabung dan jika memenuhi syarat 

dapat dipasang kembali. 

8) Untuk alat pemadam api jenis carbon dioxida 

(CO2) harus diperiksa dengan cara menimbang 

serta mencocokkan beratnya dengan berat yang 

tertera pada alat pemadam api tersebut, apabila 

terdapat kekurangan berat sebesar 10% tabung 

pemadam api itu harus diisi kembali sesuai 

dengan berat yang ditentukan.  

 

Pemeriksaan jangka 12 bulan sama dengan 

pemeriksaan jangka 6 bulan dengan pemeriksaan 

lanjutan yaitu sebagai berikut. 

Untuk alat pemadam api jenis cairan dan busa 

dilakukan pemeriksaan dengan membuka tutup 

kepala secara hati-hati dan dijaga supaya tabung 

dalam posisi berdiri tegak, kemudian diteliti sebagai 

berikut. 

1) Isi alat pemadam api harus sampai batas 

permukaan yang telah ditentukan; 

2) Pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan 

saringan tidak boleh tersumbat atau buntu; 

3) Ulir tutup kepala tidak boleh cacat atau rusak, 

dan saluran penyemprotan tidak boleh 

tersumbat. 

4) Peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, 

dapat bergerak dengan bebas, mempunyai rusuk 

atau sisi yang tajam dan bak gesket atau paking 

harus masih dalam keadaan baik; 
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5) Gelang tutup kepala harus masih dalam keadaan 

baik; 

6) Bagian dalam dan alat pemadam api tidak boleh 

berlubang atau cacat karena karat; 

7) Untuk jenis cairan busa yang dicampur sebelum 

dimasukkan larutannya harus dalam keadaan 

baik; 

8) Untuk jenis cairan busa dalam tabung yang dilak, 

tabung harus masih dilak dengan baik; 

9) Lapisan pelindung dan tabung gas bertekanan, 

harus dalam keadaan baik; 

10) Tabung gas bertekanan harus terisi penuh 

sesuai dengan kapasitasnya. 

 

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: 

1) Isi tabung harus sesuai dengan berat yang 

telah ditentukan dan tepung keringnya dalam 

keadaan tercurah bebas tidak berbutir; 

2) Ulir tutup kepala tidak boleh rusak dan saluran 

keluar tidak boleh buntu atau tersumbat 

3) peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, 

dapat bergerak dengan bebas, mempunyai 

rusuk dan sisi yang tajam; 

4) Gelang tutup kepala harus dalam keadaan 

baik; 

5) Bagian dalam dan tabung tidak boleh 

berlubang-lubang atau cacat karena karat; 
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6) Lapisan pelindung dari tabung gas bertekanan 

harus dalam keadaan baik; 

7) Tabung gas bertekanan harus terisi penuh, 

sesuai dengan kapasitasnya yang diperiksa 

dengan cara menimbang. 

 

Untuk alat pemadam api ringan jenis 

pompa tangan CTC (Carbon Tetrachiorida) 

harus diadakan pemeriksaan lebih lanjut 

sebagai benikut: 

1) Peralatan pompa harus diteliti untuk 

memastikan bahwa pompa tersebut dapat 

bekerja dengan baik. 

2) Tuas pompa hendaklah dikembalikan lagi pada 

kedudukan terkunci sebagai semula. 

3) Setelah pemeriksaan selesai, bila dianggap 

perlu segel diperbaharui.  

 

4.2.4.2 Pengetahuan Penggunaan APAR 

  Berdasarkan  hasil observasi dan wawancara 

bahwa semua pekerja paham akan penggunaan 

APAR, jenis kebakaran yang terjadi, tetapi tidak 

semua pekerja di PT PTG dapat menggunakan 

APAR apabila terjadi kebakaran, beberapa pekerja 

yang sudah lama bekerja di PT PTG sebanyak 10 

orang telah ditunjuk untuk menggunakan APAR. 

Karena pelatihan APAR sudah lama tidak dijalankan 

maka rekomendasi dari peneliti adalah agar 

pelatihan atau tranining penanggulangan kebakaran 

dengan APAR dijalankan kembali setiap 3 bulan 

sekali, karena setiap bulannya pekerja di PT PTG 

bertambah, hal ini bertujuan agar pekerja dapat 
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membiasakan diri dengan prinsip pemadaman 

kebakaran, bahaya kebakaran dan penggunaan alat 

yang sesuai. OSHA menjelaskan bahwa perusahaan 

harus memberikan pelatihan di awal pekerjaan dan 

mengulangi kembali setidaknya setahun sekali agar 

selalu ingat bagaimana menanggulangi bahaya 

kebakaran baik dengan APAR dan bahan disekitar, 

  Di dalam training tersebut pekerja harus 

paham terlebih dahulu kegunaan APAR dan jenis-

jenis APAR yang sesuai dengan media yang 

terbakar serta peraturan Indonesia yang mengatur 

tentang APAR yaitu PERMENAKERTRANS 04 

Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan 

pemeliharaan APAR. Pekerja atau karyawan harus 

memahami juga kapan harus membunyikan alarm 

kebakaran, semua hal itu dibahas didalam pelatihan 

rutin 3 bulan sekali tersebut.  

  Membuat unit khusus penanggulangan 

kebakaran di PT PTG dan siapa yang bertanggung 

jawab di setiap harinya. Seluruh pekerja diwajibkan 

memiliki rasa tanggung jawab terhadap perusahaan. 

 

4.3 Hasil Kesesuaian APAR PT PTG 

 

Tabel 4.12 Hasil Kesesuaian APAR PT PTG 

Variabel APAR Hasil Kesesuaian 

Pemilihan Jenis APAR 88,8% 

Kebutuhan Jumlah APAR 24,3% 

Tata letak APAR 59,4% 

Rata-rata Hasil 57,5% 
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Berdasarkan tabel 4.12 di atas hasil kesesuaian APAR di PT 

PTG yaitu  57,5% hal ini dapat diketahui dengan tata letak APAR 

lebih dari 15 m dan kebutuhan jumlah APAR yang minim tidak 

memproteksi seluruh area perusahaan, hal itu dikarenakan jarak 

dan pemasangan APAR kurang sesuai dengan peraturan 

PERMENAKERTRANS 04 tahun 1980 dan beberapa area masih 

dalam tahap pengembangan. Pemilihan jenis mendapatkan 

persentase 88,8% karena hanya ada 1 APAR yang kurang sesuai. 

Kebutuhan jumlah APAR yang baru terpenuhi sebanyak 24,3% 

yaitu 9 APAR yang seharusnya 37 APAR dengan penambahan 2 

APAR untuk APAR khusus di kantin dan area pos security. Tata 

letak APAR mendapatkan persentase 59,4% terhadap 9 APAR 

yang dinilai kesesuaiannya karena pemasangannya kurang sesuai 

dengan PERMENAKERTRANS 04 Tahun 1980 yang sudah 

dijabarkan pada tabel 4.2. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari telaah dokumen, observasi 

secara langsung melalui lembar checklist berdasarkan 

PERMENAKERTRANS RI 04 Tahun 1980 perhitungan, pengukuran 

dan wawancara terhadap 4 karyawan PT ProMATCON Tepatguna 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1) Pemilihan jenis APAR di PT ProMATCON Tepatguna 

mendapatkan persentase kesesuaian 88,8% dengan penilaian 9 

APAR yang telah tersedia pada saat pengambilan data. Hanya 1 

APAR yang tidak sesuai yaitu APAR carbon dioxide yang berada 

di warehouse I karena APAR tersebut untuk klasifikasi kebakaran 

kelas B dan C sedangkan hasil observasi menunjukkan bahwa di 

area warehouse I terdapat kebakaran kelas A,B dan C. 

2) Kebutuhan jumlah APAR di PT ProMATCON Tepatguna 

mendapatkan persentase 24,3% karena untuk bangunan PT 

ProMATCON Tepatguna dengan luas 6.505,5 m menurut 

PERMENAKERTRANS RI 04 Tahun 1980 dengan jarak antar 

APAR 15 M yaitu minimal APAR 37 buah dan yang telah tersedia 

9 pada saat observasi 9 APAR. Ini dikarenakan juga oleh area 

yang masih tahap pengembangan atau masih dalam tahap 

pembangunan. 

3) Tata letak APAR di PT ProMATCON Tepatguna mendapatkan 

persentase kesesuaian 59,4% menurut peraturan 

PERMENAKERTRANS 04 Tahun 1980 dengan 9 APAR yang 

telah tersedia menjadi sampel karena ketinggian APAR, jarak 

APAR dan APAR yang terhalang menjadi perhatian yang utama 

oleh karena itu terdapat rekomendasi dari peneliti berbentuk 
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denah 37 APAR yang telah disesuaikan jenis kebakarannya 

dengan area kerja masing-masing dan penambahan 2 APAR yaitu 

1 APAR khusus kelas K wet chemical untuk area dapur kantin 

karena terdapat bahaya minya goreng dan 1 APAR untuk area 

pos security berjenis dry chemical powder. 

4) Penggunaan APAR di PT ProMATCON Tepatguna, di tubuh 

APAR terdapat petunjuk penggunaan APAR tetapi 2 tabung yang 

telah tersedia terdapat goresan sehingga tulisan tidak dapat 

terlihat jelas. Berdasarkan hasil wawancara tentang pengetahuan 

penggunaan APAR karyawan bahwa tahun terakhir diadakan 

pelatihan pada tahun 2017, biasanya diadakan pelatihan 

penggunaan APAR 3 bulan sekali sehingga semua karyawan 

dapat mengerti dan paham cara menggunakan APAR dan memilih 

jenis APAR yang sesuai ketika kebakaran terjadi, walaupun APAR 

telah disesuaikan jenisnya dengan klasifikasi area tersebut. 

 

5.2 Saran 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa rata-

rata kesesuaian pada pemilihan jenis APAR,kebutuhan jumlah 

APAR dan tata letak APAR adalah 57,5% dan penggunaan APAR 

yang didapatkan melalui wawancara, maka diperoleh saran bagi 

perusahaan PT ProMATCON Tepatguna ataupun mahasiswa 

Universitas Binawan yang ingin melakukan penelitian Kesesuaian 

Alat Pemadam Api Ringan sebagai Upaya Penanggulangan 

Kebakaran berdasarkan PERMENAKERTRANS RI 04 Tahun 

1980. 

1) Pemilihan jenis APAR harus disesuaikan dengan klasifikasi 

bahan yang mudah terbakar di setiap area agar 

penanggulangan kebakaran pertama dapat di tangani dengan 

tepat sehingga kebakaran tidak merambat ataupun bertambah 

besar. 
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2) Kebutuhan jumlah APAR disesuaikan dengan luas area yang 

ingin diproteksi dimana terdapat karyawan yang melakukan 

pekerjaan. 

3) Tata letak APAR mengikuti pedoman PERMENAKERTRANS 

04 Tahun 1980 sehingga APAR di area kerja dapat terproteksi 

dan memperhatikan jarak antar APAR sehingga tidak terlalu 

jauh pada saat dibutuhkan. Tata letak APAR juga harus mudah 

dilihat, dijangkau dan diambil sesuai dengan 

PERMENAKERTRANS 04 Tahun 1980 dan NFPA 10) agar 

tidak terhalang seperti yang ditemukan pada hasil observasi. 

4) Penggunaan APAR sebaiknya terdapat petunjuk penggunaan 

diatas tabung APAR ketika digantung sehingga ketika bahaya 

kebakaran terjadi terdapat panduan yang mudah dilihat. 

Checklist APAR juga harus dibuat dan dilaksanakan secara 

berkala dalam jangka 6 bulan atau 12 bulan yang sesuai 

dengan peraturan PERMENAKERTRANS 04 Tahun 1980 agar 

APAR bisa digunakan dengan baik apabila diperlukan. 

Pembentukan kepengurusan panitia penanggulangan 

kebakaran juga sebaiknya diterapkan mengingat area 

workshop seperti PT ProMATCON Tepatguna termasuk dalam 

kelas kebakaran bahaya berat menurut  Kepmen No. 

KEP.186/MEN/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di 

tempat kerja. Pelatihan penggunaan APAR dan 

penanggulangan kebakaran juga sebaiknya diterapkan 3 bulan 

sekali atau paling minimal menurut OSHA 1 tahun sekali agar 

karyawan dapat mengingatnya kembali sehingga bahaya 

kebakaran dengan penanggulangan menggunakan APAR 

dapat diatanggulangi dengan baik.
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