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Upaya penanggulangan kebakaran adalah salah satu upaya pengontrolan kerugian di tempat 
kerja. Kebakaran sering menimbulkan akibat yang tidak diinginkan baik yang menyangkut 
kegiatan material, terhentinya kegiatan usaha, kerusakan lingkungan maupun menimbulkan 
ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia. Dalam Kepmen PU No: 441/ KPTS/ 1998 tentang 
Persyaratan Teknis Bangunan menyebutkan bahwa pasar merupakan salah satu bangunan yang 
diwajibkan menerapkan rencana tindak darurat kebakaran. Tujuan penelitian ini adalah membuat 
prosedur Emergency Planning kebakaran di Pasar X berdasar standar upaya penanggulangan 
kebakaran.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode survei dengan pendekatan 
observational cross sectional dilakukan dalam penggalian data yang kemudian dibandingkan 
dengan standar untuk selanjutnya dilakukan pembuatan usulan Emergency Planning sesuain 
standar. Subyek penelitian ini adalah penanggung jawab kegiatan operasional Pasar X, 
penanggung jawab keamanan Pasar X, pedagang di area PAsar X, Staf Sub Bagian Umum Dinas 
Pengelola Pasar Surakarta, dan Seksi Manajemen Penanggulangan Kebakaran Dinas Pekerjaan 
Umum Kota Surakarta. Obyek penelitian ini adalah rencana tindak darurat kejadian kebakaran, 
risiko kebakaran dan upaya pengendalian risiko kebakaran yang diterapkan di Pasar X yang 
meliputi, sarana pemadaman kebakaran, unit penanggulangan kebakaran, saran aevakuasi dan 
pelatihan penanggulangan kebakaran. Sumber data primer diperoleh mealui wawancara 
mendalam, Focus Group Discussion dan menggunakan lembar observasi. Analisis data 
menggunakan deskriptif isi (content analysis) selanjutnya disajikan dalam gambaran deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kebakaran yang dapat muncul mulai dari tingkat 
sedang (medium) sampai dengan tinggi (high) dengan risiko kebakaran tertinggi diakibatkan 
oleh belum adanya sisem pennggulangan kebakaran sesuai standar. Pembuatan usulan 
disesuaikan dengan standar dan juga berdasar atas kemampuan manajemen pasar, kemudian 
disusun suatu prosedur Emergency Planning kebakaran di Pasar X Surakarta. Usulan tersebut 
antara lain usulan denah peletakan dan penempatan APAR pada tiap lantai, peletakan Titik 
Panggil Manual (TPM), usulan rancangan prosedur rencana tindakan tanggap darurat kebakaran, 
jalur evakuasi, usulan pengadaan buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, dan 
usulan pembentukan unit penanggulangan bahaya kebakaran.  
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