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KATA   PENGANTAR 

Penyelamatan jiwa manusia dari bahaya kebakaran di laut merupakan suatu 

pengetahuan praktis bagi pelaut sehubungan dengan cara bagaimana 

melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran di atas kapal. 

Program diklat pencegahan dan pemadaman kebakaran di atas kapal 

disusun untuk kepentingan siswa SMK Bidang Keahlian Pelayaran dalam 

mencapai kompetensi sebagaimana dicantumkan dalam kurikulumnya. 

Program diklat ini terdiri atas lima Sub kompetensi dalam proses 

pembelajarannya. Kelima sub kompetensi itu adalah berupa kemampuan 

siswa dalam; 1. menjelaskan klasifikasi kebakaran dan dapat memilih 

dengan benar media pemadamnya (Modul 1),  2. menggunakan alat dan 

perlengkapan pemadam kebakaran (Modul 2), 3. menerapkan prosedur 

penanggulangan kebakaran (Modul 3) 4. menggunakan perlengkapan 

petugas pemadam kebakaran dan (4), 5. mendemonstrasikan 

peran/organisasi pemadam kebakaran (modul 5) 

Semoga Program Diklat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran ini dapat 

digunakan dan bermanfaat untuk mendukung ketercapaian kompetensi 

yang diharapkan kurikulum SMK Bidang Keahlian Pelayaran. 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 

Program diklat ini merupakan salah satu prasyarat utama yang harus 

dimiliki oleh setiap awak kapal/calon awak kapal (baik kapal niaga maupun 

kapal perikanan) sebelum mereka bekerja di atas kapal. Ketentuan 

sebagaimana tersebut diatas untuk awak/calon awak kapal niaga  

ditetapkan pada Bab VI, Peraturan VI/3 STCW Convention 1995, sedangkan 

untuk awak/calon awak kapal  perikanan ditetapkan pada Bab V  poin 5.9  

STCW-F 1995 sebagai kelompok program diklat yang kita kenal sebagai Basic 

Safety Training (BST). 

Kompetensi dan deskripsi pembelajaran dari Modul program diklat 

Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran ini dalam keseluruhan program 

pembelajaran pada Bidang Keahlian Pelayaran. 
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Lingkaran berikut huruf yang berada di dalam diagram di atas menunjukkan 

kompetensi yang harus dimiliki sesuai Program Diklat yang bersangkutan, yaitu:  

A  = Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran 

B  = Teknik Penyelamatan Diri 

C  = Prosedur Darurat dan Sar 

D  = Pelayanan Medis 

E  = Pencegahan Polusi Lingkungan Laut 

F  = Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

G  = Hukum Laut dan Peraturan Perikanan 

H  = Teknologi Bahan dan Teknik Pengukuran 

I  = Menggambar Mesin 

J  = Bangunan dan Stabilitas Kapal Perikanan 

K  = Peralatan Kerja Mesin 

L  = Instalansi dan Peralatan Listrik 

M  = Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab 

N  = Kerja Bengkel 

O  = Otomatisasi dan Sistem Kontrol 

P  = Perawatan Alat Penangkap Ikan 

Q  = Mesin Penggeraka Utama dan Bantu 

R  = Pompa dan Sistem Perpipaan 

S  = Peralatan Pengolahan dan Sistem Pendingin Ikan 

T  = Dinas Jaga 

U  = Penanganan dan Penyimpanan Hasil Tangkap 
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Adapun Metoda pembelajarannya dimulai dari Modul 1 sampai 5, diselesaikan 

dalam 1 paket. Letak kedudukan Modul sebagai berikut. 

 

 

Keterangan : 

A05 = Organisasi Pemadaman Kebakaran,  

Prola    = Praktek Laut 
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PERISTILAHAN / GLOSSARY 

Titik Nyala ; adalah suhu terendah dimana suatu zat (yaitu bahan bakar) 

cukup mengeluarkan uap dan menyala (terbakar sekejap) 

bila dikenai sumber panas yang cukup. 

Titik Bakar; adalah suhu terendah dimana suatu zat (bahan bakar) cukup 

mengeluarkan uap dan terbakar (menyala terus-menerus) 

bila diberi sumber panas. 

Suhu Penyalaan Sendiri ;adalah suhu dimana suatu zat dapat menyala 

dengan sendirinya tanpa adanya sumber panas dari luar. 

LNG; adalah singkatan dari Liquidefied Natural Gas. 

LPG; adalah singkatan dari Liquidefied Petroleum Gas. 

Bobot Mati; adalah berat kapal ditambah dengan berat-berat bahan bakar, 

minyak pelumas, air balas, air tawar, perlengkapan tidak 

tetap dan perbekalan. 

Gross Tonnage/Isi Kotor; adalah jumlah ruangan atau volume kapal yang 

dinyatakan dalam satuan 100 cft atau 2,83 m3. 

Manual; adalah digerakkan, dijalankan dengan tangan. 

Nozzle; adalah alat pemancr, penyembut, penyemprot air/cairan.] 

Halon (halogented hydrocarbon); adalah suatu ikatan methan dan halogen 

(unsur Iodium, Fluor dan Brom). 

Seal; adalah selaput penutup. 

Alat Pelindung Pernafasan (APP); adalah alat yang digunakan semata-

mata untuk melindungi sistem pernafasan saja. 

Alat Perlindungan Pernafasan Berdiri Sendiri; adalah (APPBS) adalah alat 

yang digunakan untuk melindungi pernafasan dimana catu 
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udaranya dari alat yang berdiri sendiri/tidak tergantung 

kepada udara di sekitar pemakai. 

Prosedur; adalah urutan/cara untuk melakukan suatu kegiatan. 

Sijil Awak Kapal; adalah daftar dari semua awak kapal yang harus 

melaksanakan dinas awak kapal dan harus diketahui oleh 

syahbandar. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi Singkat 

Semua pelaut harus mengerti dengan benar alarm keadaan darurat di kapal 

sehingga bila terdengar bunyi alarm keadaan darurat dapar segera bertindak 

sesuai dengan tugas yang telah diberikan. 

Dalam menghadapi keadaan darurat di atas kapal setiap awak kapal 

melaksanakan fungsinya masing-masing sesuai dengan tugas-tugas khusus 

yang diberikan sebagaimana tertuang dalam sijil keadaan darurat di kapal. 

B. Prasyarat 

Untuk mempelajari modul 5 ini siswa tidak dipersyaratkan memiliki 

pengetahuan atau keterampilan khusus tentang pencegahan dan 

pemadaman kebakaran. Hal ini disebabkan materi program diklat ini 

dirancang sebagai suatu paket kompetensi utuh, supaya siswa dapat dengan 

mudah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tentang pencegahan dan 

pemadaman kebakaran dalam pekerjaannya sebagai awak kapal. 

C. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Penjelasan bagi siswa 

Modul ini membahas tentang organisasi pemadam kebakaran di atas kapal. 

Setelah mempelajari modul ini anda dapat memahami tentang organisasi 

pemadam kebakaran yang dapat dirinci dalam bentuk penilaian sebagai 

berikut : 

1. Menjelaskan sijil keadaan darurat. 

2. Menjelaskan tata cara keselamatan perorangan. 

3. Menguraikan peran/roll setiap awak kapal bila terjadi kebakaran. 

4. Latihan berkala dan sistem penjagaan dan menanggulangi bahaya 

kebakaran. 
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a. Langkah-Langkah yang harus ditempuh 

Untuk memberikan kemudahan pada Anda mencapai tujuan-tujuan 

tersebut, pada masing-masing butir bagian, Anda akan selalu menjumpai 

uraian materi, bahan latihan, rangkuman/inti sari dan tes formatif sebagai 

satu kesatuan utuh.  

Oleh karena itu sebaiknya Anda mengetahui seluruh pembahasan itu. 

Sedangkan untuk memperkaya pemahaman dan memperluas wawasan 

Anda mengenai materi, disarankan agar membaca buku rujukan yang sesuai 

dan dicantumkan di bagian akhir Buku Materi Pokok ini. 

b. Perlengkapan yang harus dipersiapkan  : 

Perlengkapan Workshop 

BST/Kapal 

Perlengkapan Ruang 

Kelas 

Bahan 

? Macam-macam klasifikasi 

kebakaran yang berlaku. 

? Peralatan pemadam api tetap 

dan yang dapat dijinjing 

? Perlengkapan pemadam 

kebakaran di atas kapal. 

? Perlengkapan pakaian anti 

api 

? Perlengkapan Breathing 

Aparatus 

? Struktur organisasi 

pemadam 

kebakaran di atas 

kapal. 

? Struktur organisasi 

pemadam 

kebakaran di atas 

kapal. 
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c. Hasil Pelatihan 

Setelah anda mempelajari modul ini diharapkan anda dapat menunjukkan 

kemampuan dalam peran pemadaman kebakaran dengan menggunakant 

perlengkapan pemadam kebakaran sesuai prosedure yang ditetapkan 

seperti sebagai berikut : 

(1). Memadamkan kebakaran  

(2). Menyelamatkan orang pingsan dari ruang yang penuh asap dengan 

menggunakan alat pelindung pernafasan. 

(3). Terbiasa menggunakan peralatan pemadam kebakaran dengan benar. 

(4). Memahami jalur-jalur penyelamatan diri di atas kapal 

d. Prosedur Sertifikasi 

Pada pembelajaran sub kompetensi Perlengkapan pemadam kebakaran 

berarti saudara telah menyelesaikan 4 modul sub kompetensi sebelumnya. 

Pengetahuan lanjutan dari modul 4 ini, secara teknis anda sudah mempunyai 

kualifikasi skill  melakukan pencegahan dan mengatasi bahaya kebakaran. 

Serifikasi dapat diberikan setelah anda dapat menyelesaikan satu paket 

program diklat Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran. Yang menjadi satu 

paket dalam kelompok Basic Savety Trainning (BST). Untuk mendapatkan 

sertifikat BST. Sekolah merekomendasikan siswa untuk mengikuti uji 

kompetensi BST  yang diselenggarakan oleh Panitia Uji Kompetensi dan 

sertifikasi (PUKS) BST. yaitu suatu Lembaga yang mempunyai kewenangan 

untuk mewnyelenggarakan ujiaan/ pelatihan BST. 

2. Peran Guru Antara Lain 

a. Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar 

b. Membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan 

dalam tahap belajar 
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c. Membantu siswa dalam memahami konsep dan praktik baru dan 

menjawab  pertanyaan siswa  mengenai proses belajar siswa. 

d. Membantu siswa untuk menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang  diperlukan dalam   belajar. 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan 

f. Merencanakan seorang ahli/pendamping guru dari tempat kerja 

untuk membantu  jika diperlukan. 

g. Merencanakan proses penilaian dan menyiapkan perangkatnya 

h. Melaksanakan penilaian 

i. Menjelaskan kepada siswa tentang sikap pengetahuan dan 

ketrampilan dari  suatu kompetensi, yang   perlu untuk dibenahi dan 

merundingkan rencana pemelajaran  selanjutnya 

j. Mencatat pencapaian kemajuan siswa. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Siswa menguasai teknik-teknik pemadaman kebakaran sesuai dengan peran 

pemadaman kebakaran, dapat menyelamatkan diri dengan selamat bila 

terjadi kebakaran. 

 

E. Kompetensi  

Kompetensi  :  Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran 

Kode Kompetensi :  BST/A.05 

Sub Kompetensi : Organisasi Pemadam Kebakaran diatas Kapal 
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Materi Pokok Pembelajaran Kriteria Unjuk  

Kerja 

Lingkup Belajar 

Sikap Pengetahuan Ketrampilan 

? Menggunakan 

peralatan 

pemadam  

?  Mendengar alarm 

kebakaran  

? Mengerjakan 

tugas 

kewajibannya 

pada saat terjadi 

kebakaran 

? Memahami jalur-

jalur 

penyelamatan diri 

di atas kapal 

? Menggunakan alat 

pelindung 

pernafasan 

? Ruang BST 

? Ruang elas 

? Kapal 

 

? iMenggunakan 

dan merawat 

perlengkapan 

pemadam 

kebakaran 

dengan suai 

dengan SOP 

? Memahami 

peran dan 

tugas  sesuai 

dengan 

tanggung 

jawabnya 

 

? Menggunakan 

dan merawat 

perlengkapan 

pemadam 

kebakaran  

? Mengenal 

dengan baik 

jenis-jenis 

kode alarm 

? Memahami 

peran dan 

tugas dalam 

tindakan 

pemadaman 

kebakaran 

 

? Memadamkan 

Api sesuai 

dengan SOP 

? Refleks 

mendengar 

alarm 

kebakaran 

benar-benar 

baik 

? Tenang 

mengerjakan 

tugas 

kewajibannya 

sesuai yang 

telah 

ditetapkan.  

? Memahami 

jalur-jalur 

penyelamatan 

diri di atas 

kapal 

? Memahami 

Penggunaan 

alat pelindung 

pernafasan 
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F. Cek Kemampuan 

 Berikut ini adalah daftar beberapa pertanyaan dan tindakan yang harus 

dilakukan siswa untuk mengecek kemampuan  sebagai indikatur 

penguasaan materi yang telah dimiliki: 

1.  Jelaskan dan lakukancara menggunakan Selang Air Pemadam Kebakaran 

dan Penyemprot (Fire Hoses and Nozzle) 

2. Jelaskan dan hitung Kapasitas Pancaran Air  

3. Bagaimana cara menggunakan dan merawat Alat Pernafasan (breathing 

apparatus)  

4. bagaimana menggunakan dan merawat pakaian tahan api dan 

perlengkapannya 

5. Jelaskan dan tunjukkan cara menggunakan selang air pemadam 

kebakaran dan penyemprot (Fire Hoses and Nozzle). 

6. Jelaskan dan tunjukkan cara menggunakan alat bantu pernafasan 

(breathling apparatus) 

7. Jelaskan dan tunjukkan cara menggunakan pakaian tahan api dan 

perlengkapannya 

8. Jelaskan dan tunjukkan cara menggunakan Tali dan sabuk pengaman 

9. Jelaskan dan tunjukkan cara menggunakan Jala-jala pengamanan 

10. Jelaskan dan tunjukkan cara menggunakan Lampu pengaman,Kampak, 

gancu dan gunting berisolasi 
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II. PEMBELAJARAN 

A. Rencana Belajar Siswa 

Kompetensi  : Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran 

Kode Kompetenasi : BST/A.05 

Kode Kompetensi : Organisasi Pemadam Kebakaran Diatas Kapal 

Jenis Kegiatan Tanggal Tempat 

Belajar 

Alasan 

Perubahan 

Tanda 

Tangan 

Guru 

Bagan Pengendalian 

Kebakaran dan Sijil 

Keadaan Darurat 

    

Tata cara Keselamatan 

Perorangan 

    

Latihan berkala Diatas 

kapal 

    

Sistem Penjagaan     

Tata cara Memadamkan 

Kebakaran 
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B. Kegiatan Belajar  

1. Organisasi Peran Pemadam Kebakaran di atas Kapal 

Modul ini merupakan modul kelima dalam Program Diklat Pencegahan 

Pemadaman Kebakaran yang isinya membahas organisasi pemadam 

kebakaran di atas kapal.  

a. Tujuan Pembelajaran  

Setelah anda mempelajari modul ini diharapkan anda dapat menunjukkan 

kemampuan-kemampuan sebagai berikut. 

(1). Menyelamatkan orang pingsan dari ruang yang penuh asap dengan 

menggunakan alat pelindung pernafasan. 

(2). Terbiasa menggunakan peralatan pemadam kebakaran dengan 

benar. 

(3). Memahami jalur-jalur penyelamatan diri di atas kapal 

(4). Dapat menyelamatkan diri dengan selamat bila terjadi kebakaran 

yang   

(5). sebenarnya. 

b. Uraian Materi   

(1). Bagan Pengendalian Kebakaran Dan Sijil Keadaan Darurat 

(a). Bagan Pengendalian Kebakaran. 

Bagan pengendalian kebakaran harus dipasang secara tetap pada semua 

kapal, agar dapat dijadikan petunjuk bagi perwira kapal. Bagan penyusunan 

umum memperhatikan secara jelas stasiun pengendalian setiap geladak, 

macam-macam ruangan yang dibatasi dengan pembagian klas A, B (jika 

ada), serta penjelasan dari alarm kebakaran, sistem pendeteksian, instalasi 

percik (bila ada) alat-alat pemadam kebakaran, jalan untuk menuju ke 

ruangan lain, geladak-geladak serta sistem ventilasi yang di jelaskan juga 
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tentang dimana kedudukannya dan angka pengenal ventilasi untuk setiap 

sektor. 

Penjelasan di atas harus dimasukkan ke dalam buku petunjuk, setiap 

perwira harus diberikan buku ini, serta buku ini harus ada di kapal setiap 

waktu dan di tempat yang mudah dicapai. Bagan pengendalian serta buku 

petunjuk ini harus dipelihara agar tetap mengikuti perubahan-perubahan 

yang dilakukan. Keterangan dalam bagan pengendalian maupun buku 

petunjuk ini ditulis dalam bahasa nasional, bila ditulis bukan dalam bahasa 

Inggris atau bahasa Perancis, maka harus dimasukkan juga terjemahan ke 

dalam bahasa Inggris atau Perancis. 

Petunjuk pengoperasian dan perawatan semua peralatan dan instalasi 

pemadam kebakaran harus disimpan di dalam satu wadah tertutup di 

tempat yang selalu siap dan mudah dicapai.  

(b). Sijil Keadaan Darurat. 

Sijil keadaan darurat harus memuat semua tugas-tugas khusus dan terutama 

harus menunjukkan tempat-tempat dimana tiap anggota harus pergi dan 

tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Bentuk dari sijil keadaan darurat pada 

setiap kapal penumpang harus disetujui administrasi. Sijil keadaan darurat 

harus diletakkan pada tempat-tempat-tempat yag mudah terlihat, terutama 

di ruang-ruang awak kapal sebelum kapal tersebut berlayar. 

Sijil keadaan darurat harus memuat tugas-tugas yang diberikan kepada anak 

buah kapal yang berhubungan dengan : 

1. Penutupan pintu-pintu kedap air, katup-katup dan alat-alat penutup 

dari lubang-lubang pembuangan, pembuangan abu dan pintu-pintu 

kebakaran. 

2. Perlengkapan sekoci penolong (termasuk pesawat radio untuk sekoci 

dan rakit penolong, serta alat penolong lainnya). 

3. Penurunan sekoci-sekoci penolong. 
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4. Pengumpulan dari penumpang-penumpang. 

5. Pemadam kebakaran dengan memperhatikan bagan pengendalian 

kebakaran. 

? Di kapal penimpang 1 minggu sekali bila memungkinkan harus 

dilaksanakan latihan sekoci dan pemadaman kebakaran, latihan ini 

harus diadakan juga bila sebuah kapal penumpang meninggalkan 

pelabuhan pemberangkatan terakhir dalam pelayaran Internasional, 

kecuali pelayaran Internasional jarak pendek. 

? Di kapal barang, untuk latihan sekoci dan pemadaman kebakaran 

harus dijalankan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 bulan, 

dengan ketentuan latihan sekoci dan latihan pemadaman kebakaran 

harus dijalankan dalam waktu 24 jam sesudah meninggalkan 

pelabuhan, apabila lebih dari 25 % dari awak kapal telah diganti di 

pelabuhan tersebut. Latihan-latihan tersebut di atas harus dicatat 

dalam buku harian kapal. 

(2). Tata Cara Keselamatan Perorangan 

Peran/roll bahaya kebakaran adalah suatu sistem pembagian tugas atau 

tanggungjawab setiap anak buah kapal di pos-pos tugas yang telah 

ditentukan, yang bertujuan agar dapat menggunakan peralatan pemadam 

api secara cepat dan tepat. Pada hakekatnya peran/roll sama dengan sistem 

siaga bahaya kebakaran sesuai yang dilaksanakan pada latihan berkala 

dalam memadamkan kebakaran. 

Dengan adanya pengaturan tugas sesuai perannya masing-masing, maka 

setiap awak kapal mengerti setiap tanggungjawabnya bila terjadi bahaya 

kebakaran. Sehingga penanggulangan bahaya dapat dilakukan dengan 

cepat, menghindri korban/kerugian yang lebih besar. 
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Dan setiap anak buah kapal yang baru, sebelum mulai bekerja mengetahui 

tugas-tugasnya dalam peran serta harus segera menyesuaikan diri untuk 

mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut. 

Contoh daftar peran/roll bahaya kebakaran dapat dilihat pada daftar berikut 

ini. 

DAFTAR PERAN / ROLL BAHAYA KEBAKARAN 

No. Tugas Jabatan Pos Tugas Uraian Tugas 

A-1 Nakhoda Anjungan - Pimpinan Umum 

- Mengolah gerak kapal 

A-2 Mualim I Anjungan - Meneruskan instruksi-

instruksi Nakhoda 

- Membantu olah gerak kapal 

A-3 Mualim II Anjungan - Memplot posisi terus-

menerus 

A-4 Juru Mudi Anjungan - Mengemudi kapal 

A-1 Markonis Ruang Radio - Siap mengirim isyarat 

bahaya 

- Menyiapkan radio 

portable/Emergency Radio 

- Mengamankan dokumen 

R-2 Ass. 

Markonis 

Lokasi K - Membantu Serang 

menyiapkan selang air 

D-1 Mualim III Lokasi K - Pemadaman kebakaran 
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dengan air dan busa 

M-1 KKM Lokasi - Pimpinan pemadaman 

kebakaran 

- Memberi perintah alat-alat 

pemadam yang dipakai dan 

sebagainya 

M-2 Masinis I Ruang Mesin - Siap menlajankan pompa 

yang diperlukan 

- Siap mengaktifkan alat 

pemadaman otomatis 

M-3 Masinin II Ruang Mesin - Pemadam CO2 6 Kg 

- Membantu Masinis I 

M-4 Masinis III Lokasi K - Membantu KKM 

- Pemadam CO2 6 Kg 

M-5 Mandor  Lokasi K - Menyiapkan nozzle dan 

membuka kran-kran 

M-6 Juru Motor I Lokasi K - Menyiapkan nozzle dan 

membuka kran-kran 

- Pemadam api Dry Chemical 

M-7 Juru Motor II Lokasi K - Menutup pintu/jendela 

kedap 

M-8 Juru Motor III Lokasi K - Menutup pintu/jendela 

kedap 
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- Pemadam api Dry Chemical 

D-2 Serang Lokasi K - Pemadam api air selang no. 1 

D-3 Juru Mudi II Lokasi K - Pemadam api air selang no. 2 

D-4 Juru Mudi III Lokasi K - Pemadam api air selang no. 2 

D-5 Kelasi I Lokasi K - Pemadam api air selang no. 2 

D-6 Kelasi II Lokasi  - Pemadam api busa 

- Pemadam api air selang no. 2 

D-7 Koki I Lokasi - Pemadam api busa 

- Pemadam CO2 2 Kg 

D-8 Koki II Lokasi - Menutup pintu/jendela 

kedap 

- Pemadam CO2 2 Kg 

 

Setiap awak kapal harus nmengetahui tentang dilarang memasuki daerah 

kebakaran kecuali sudah mendapat perintah dari orang yang bertugas. 

Setiap awak kapal juga harus mengenal daerah lokasi kebakaran di kapal 

dan faham betul mengenai jalur-jalur penyelamatan. 

Untuk memasuki derah yang terbakar, khususnya untuk yang beresiko 

tinggi seperti tidak adanya penerangan dan paketnya asap hasil kebakaran, 

maka petugas pemadam kebakaran harus menggunakan peralatan 

pelindung yang lengkap, seperti : 

a. Alat pelindung pernafasan (B.A) 

b. Senter 
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c. Kampak 

d. Tali keselamatan tahan api dan perlengkapannya. 

Petugas pemadam harus memakai pakaian pelindung yang memadai seperti 

topi keamanan, sarung tangan, sepatu keamanan dan baju pemadam. 

Petugas yang menggunakan tali keselamatan, sudah harus mengerti tentang 

penandaan (signalling) yang sudah disepakati, seperti : 

a. Satu (1) tarikan tali berarti, saya aman dan tolong diulur talinya, saya 

akan masuk lagi. 

b. Dua (2) tarikan berarti, saya aman dan tolong ditarik, saya akan keluar. 

c. Tarikan berulang-ulang berarti saya dalam keadaan berbahaya, tolong 

segera tarik saya keluar. 

Bila masing-masing anggota sudah mengetahui tugas-tugasnya dari peran 

bahaya kebakaran, maka kemampuan penanggulangan bahaya tergantung 

dari sering tidaknya diadakan latihan. Dengan seringnya latihan, maka 

kecepatan gerak dalam menghadapi bahaya menjadi suatu gerakan reflek 

yang tangkas, sehingga pemadaman api dapat dilakukan dengan cepat dan 

tepat. 

(3). Latihan Berkala Di Atas Kapal  

Hal-hal yang penting dalam melaksanakan latihan kebakaran di kapal 

adalah membuat latihan kebakaran seperti kejadian yang sesungguhnya. 

Selama pelaksanaan latihan kebakaran, pompa-pompa harus benar-benar 

dioperasikan, air harus benar mengalir di selang, alat pemadam api ringan 

harus disiapkan untuk dipakai. 

Semua awak kapal harus berpartisipasi dalam latihan pemadam kebakaran, 

karena tujuan dari latihan ini adalah untuk dapat membentuk kelompok 

pemadam kebakaran yang bermutu, dimana harus ditunjang dengan 

keahlian dari masing-masing awak kapal mengenai kemampuan 
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penggunaan alat pemadam kebakaran, penggunaan alat pelindung, teknik 

pemadaman, kerjasama kelompok, memperkirakan bahaya yang akan 

timbul, mengenai jalan penyelamatan diri sesuai dengan konstruksi kapal 

dan penggunaan alat pelindung pernafasan. 

Diharapakan setiap kali latihan pemadam kebakaran, jenis latihannya 

berubah-ubah agar awak kapal dapat mengetahui cara-cara pemadaman 

kebakaran yang mungkin saja terjadi di atas kapal dan tidak membosankan 

bagi para awak kapal. 

Jenis latihan pemadam kebakaran meliputi : 

a. Memadamkan api yang terjadi di bak kecil. 

b. Memasuki ruang tertutup yang terbakar. 

c. Memadamkan kebakaran di geladak utama. 

d. Menyelamatkan orang pingsan dari ruang yang penuh asap dengan 

menggunakan alat pelindung pernafasan. 

Setiap awak kapal harus benar-benar terbiasa menggunakan peralatan 

pemadam kebakaran dengan benar. 

Disamping itu refleks dari para awak kapal begitu mendengar alarm 

kebakaran harus benar-benar baik, sehingga dapat dengan tenang 

mengerjakan tugas kewajibannya sesuai yang telah ditetapkan. Jalur-jalur 

penyelamatan diri di atas kapal sudah harus dipahami oleh setiap awak 

kapal, sehingga bila terjadi keadaan darurat dan secara kebetulan 

penerangan padam, setiap awak kapal dapat menyelamatkan diri dengan 

selamat. 

Penggunaan alat pelindung pernafasan semestinya dipahami dan 

penggunaan sarana perlengkapan lainnya, seperti tali keselamatan beserta 

pengait dan penandaannya harus dimengerti. Begitu juga diharapkan 
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keterampilan dalam penggunaan peralatan penolong pernafasan buatan 

untuk korban yang memerlukan bantuan. 

(4). Sistem Penjagaan  

a. Sistem penjagaan harus diadakan pada semua kapal sehingga timbulnya 

kebakaran dapat segera ditemukan. Alarm kebakaran manual harus 

dipasang diseluruh akomodasi penumpang dan awak kapal, guna 

memungkinkan penjaga memberitahukan ke anjungan atau stasiun 

pengontrol kebakaran bila terjadi kiebakaran. 

b. Selain itu harus disediakan alarm kebakaran atau sistem deteksi 

kebakaran secara otomatis yang dapat menunjukkan adanya gejala 

kebakaran di suatu tempat yang tidak dapat dijangkau dengan sistem 

penjagaan manusia, kecuali sifat pelayaran kapal tersebut jarak pendek. 

c. Semua kapal, baik di laut atau di pelabuhan (kecuali dalam keadaan 

rusak) setiap saat harus diawaki atau diperlengkapi sedemikian rupa, 

sehingga setiap alarm kebakaran awal, dijamin dapat segera diterima 

oleh awak yang bertanggungjawab. 

(5). Tata Cara Memadamkan Kebakaran  

(a). Pengetahuan tentang Penyusunan Keselamatan Kebakaran. 

Alarm kebakaran manual harus dipasang diseluruh akomodasi penumpang 

dan awak kapal, guna memungkinkan penjaga memberitahukan ke 

anjungan atau stasiun pengawas keadaan darurat bila terjadi kebakaran di 

atas kapal tersebut. Selanjutnya stasiun pengawas keadaan darurat  akan 

membunyikan alarm keseluruh kapal untuk memberitahukan kepada 

seluruh pelayar bahwa sudah terjadi kebakaran. Alat-alat pemadam 

kebakaran tetap akan bekerja dengan sendirinya. Bila alat deteksi kebakaran 

menemukan adanya kebakaran di suatu tempat. Begitu juga pintu-pintu 

kedap api dapat ditutup sesuai dengan kebutuhan yang semuanya ini diatur 

pada stasiun pengawasan keadaan darurat. 
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Pada kebakaran yang terjadi, semua orang harus mengerti akan potensi 

kebakaran, seperti radiasi panas dari kebakaran itu sendiri, gas beracun yang 

dihasilkan dari kebakaran dan terperangkap di lokasi kebakaran. 

(b). Alarm-alarm Kebakaran dan Tindakan Awal. 

Bila seorang pelayar menemukan adanya kebakaran maka tindakan awal 

yang dilakukan adalah membunyikan alarm yang berada terdekat dengan 

tempat kebakaran. Kotak alarm yang ada harus dipecahkan kacanya terlebih 

dahulu atau hanya membuka tutupnya saja. Selanjtnya tekan tombol yang 

ada di dalam kotak alarm atau menarik tuas yang ada di dalam kotak alarm. 

Setelah alarm kebakaran terdengar maka bila memungkinkan usahakan 

memadamkan kebakaran dengan alat yang sesuai. Harus diperhitungkan 

tentang membesarnya api, ingat bila kebakaran membesar berarti ada 

kemungkinan terjebak dalam asap dan panas. Bila hal ini terjadi maka 

pelayar harus menyelamatkan diri ke tempat yang aman sambil menunggu 

bantuan datang untuk memadamkan kebakaran. 

Hal yang penting juga adalah bila memungkinkan menutup sistem 

peranginan. Tujuannya adalah agar kebakaran tidak meluas ke bagian lain 

yang dikarenakan berkurangnya oksigen pada ruang yang terbakar. 
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(c). Pemadaman Kebakaran  

Dalam memadamkan kebakaran yang terjadi di kapal, para pelayar harus 

mengetahui cara memadamkan kebakaran secara cepat dan tepat, tentunya 

menggunakan teknik dan taktik yang tepat, sesuai dengan jenis dan tempat 

kebakaran. Hal ini disebabkan karena konstruksi kapal yang memang 

khusus, dan sangat berpengaruh terhadap usaha pemadaman kebakaran di 

atas kapal. Belum lagi akibat dari kebakaran dan akibat dari pemadamannya 

dapat bereaksi dengan muatan yang diangkut kapal tersebut. 

Untuk mencegah keadaan yang tidak diinginkan, maka pimpinan pemadam 

kebakaran harus mengontrol juga tentang stabilitas kapal. Karena konstruksi 

bangunan kapal yang memang khusus, maka petugas pemadam kebakaran 

tidak dapat bertindak dengan leluasa. Perlu diperhatikan mengenai orang-

orang yang tidak bertugas memadamkan kebakaran harus menjauh dari 

lokasi kebakaran dan tidak diperkenankan masuk ke lokasi kebakaran tanpa 

perintah dari petugas pemadam kebakaran. 

Sengat berbeda dengan kejadian di darat, dimana orang yang terancam 

bahaya dapat cepat menyingkir ke tempat yang aman. Pada kebakaran di 

kapal yang terjadi di tengah laut, korban tidak dapat berlindung selain di 

dalam kapal, apalagi bila cuaca/ombak cukup besar. 

Oleh karena itu pimpinan pemedam kebakaran harus dapat memutuskan 

dengan cepat bila memang situasinya sudah  tak dapat di atasi. Agar sekoci 

dan alat-alat penolong dapat diselamatkan, supaya dapat digunakan untuk 

tindakan-tindakan penyelamatan lebih lanjut. 

Bila kebakaran sudah dapat dipadamkan, maka masih diadakan 

pengawasan tentang kemungkinan terjadinya penyalaan kembali yang 

disebabkan karena masih adanya sumber penyalaan yang tersisa atau 

disebabkan bertambahnya kekuatan angin sehingga menambah kadar 

oksigen, yang mana hal ini menunjang terjadi penyalaan. 
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Dari sifat-sifat khusus kebakaran di kapal sesuai yang dibahas di atas, dapat 

diketahui bahwa penanggulangan bahaya kebakaran di kapal adalah lebih 

sulit, dan ancaman bahaya khususnya terhadap jiwa manusia adalah lebih 

besar. Oleh sebab itu usaha pencegahan bahaya kebakaran harus dilakukan 

secara ketat, dan tindakan-tindakan keamanan di masing-masing ruangan 

kapal yang diduga dapat menimbulkan sumber api, harus benar-benar 

ditegakkan. 

Sebagai bagian akhir dari uraian Kegiatan Belajar 1, cobalah anda simak 

rangkuman dibawah ini. 

c. Rangkuman 

1. Setiap awak kapal harus memahami dan dapat menerapkan semua 

petunjuk yang tercantum di dalam bagan pengendalian kebakaran di 

atas kapal. 

2. Selain tugas umum sesuai dengan fungsi masing-masing awak kapal, 

maka setiap awak kapal harus dapat melaksanakan tugas khusus 

sebagaimana tercantum dalam sijil keadaan darurat berupa peran/roll 

bahaya kebakaran. 

3. Untuk memasuki ruangan/daerah yang terbakar di atas kapal, maka 

petugas pemadam kebakaran harus menggunakan peralatan, pelindung 

yang lengkap. 

4. Setiap awak kapal harus benar-benar terbiasa menggunakan peralatan 

pemadam kebakaran.  

a. Kuat menahan tekanan yang tinggi. 

b. Dilapisi oleh bahan yang tahan api. 

c. Tahan gesekan. 

d. Tahan terhadap pengaruh zat-zat kimia. 

e. Kuat, ringan dan elastis. 
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5. Selang air pemadam kebakaran yang dipergunakan di kapal-kapal 

dibuat dalam berbagai ukuran, baik panjang maupun diameternya.  

Umumnya panjang15, 20 dan 30 m dengan diameter berkisar dari 1,5" 

sampai dengan 3". 

6. Selang air pemadam kebakaran yang selesai digunakan perlu 

dibersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat eperti sisa oli, fet dsb. 

d. Tugas  

Untuk mengetahui tingkat pemahaman anda terhadap uraian di atas cobalah 

anda jawab pertanyaan berikut sebagai latihan. 

1. Apakah fungsi bagan pengendalian kebakaran di atas kapal ? 

2. Apa saja isi dari bagan pengendalian kebakaran tersebut ? 

3. Coba jelaskan apa sijil keadaan darurat itu ? 

4. Pada saat melakukan latihan pemadaman kebakaran berkala di atas 

kapal apa saja yang harus dipersiapkan ? 

5. Sebutkan jenis-jenis latihan pemadaman kebakaran ! 

6. Apa manfaat pelaksanaan sistem penjagaan di atas kapal dikaitka 

dengan bahaya kebakaran ? 

e. Tes Formatif (A.05.1)  

 Pilihlah salah satu kemungkinan jawaban yang menurut anda paling 

tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d. 

1. Bagan pengendalian kebakaran harus dipasang secara tetap pada semua 

kapal agar bisa dijadikan 

a. Petunjuk bagi seluruh penumpang 

b. Petunjuk bagi perwira kapal 

c. Petunjuk bagi Anak Buah Kapal (ABK) 

d. Petunjuk bagi setiap orang di atas kapal 
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2. Dari bagan pengendalian kebakaran di kapal berikut ini ada tiga buah 

bagan yaitu 

a. Alarm kebakaran, alat pemadam kebakaran dan sistem 

pendeteksian 

b. Sekoci penolong, rakit penolong dan radio jinjing 

c. Instalasi percik, alat pernafasan dan line throuwing aparatus 

d. Lintas darurat, pusat komando dan tali penolong 

3. Sijil keadaan darurat harus diletakkan pada tempat 

a. Ruang perwira 

b. Ruang ABK 

c. Semua ruang yang mudah dilihat 

d. Ruang yang mudah terbakar 

4. Sijil keadaan darurat memuat tugas-tugas yang diberikan kepada 

a. Seluruh penimpang  

b. Perwira kapal 

c. Penumpang dan anak buah kapal 

d. Anak buah kapal 

5. Untuk memasuki daerah terbakar di kapal, setidak-tidaknya petugas 

memiliki 3 macam alat berikut 

a. Sepatu anti api 

b. Alat pelindung pernafasan, senter dan kapak 

c. Kapak, sarung tangan dan senter 

d. Baju tahan api, alat pelindung pernafasan dan senter 

 



Organisasi Pemadam Kebakaran di Atas Kapal 
 

Kompetensi : Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran II - 16 

6. Petugas yang menggunakan tali keselamatan harus mengerti tentang 

penandaan (signalling) yang sudah disepakati, misalnya satu tarikan 

artinya 

a. Saya aman, jangan khawatir 

b. Saya aman dan tolong diulur talinya saya akan masuk lagi 

c. Saya aman, tolong tarik, saya akan keluar 

d. Saya tidak aman, tolong keluarkan saya 

7. Kemampuan penanggulangan bahaya kebakaran di atas kapal di atas 

kapal tergantung dari 

a. Masing-masing awak kapal mengetahui tugasnya 

b. Setiap awak kapal mengerti peran bahaya kebakaran 

c. Sering tidaknya diadakan latihan bahaya kebakaran 

d. Tersedianya alat pemadam kebakaran 

8. Agar timbulnya kebakaran di atas kapal dapat diketahui segera, maka 

a. Diadakan sitem penjagaan yang ketat dan dipasang alat deteksi 

kebakaran secara otomatis 

b. Kapal diawaki yang cukup 

c. Ada ruang kontrol kebakaran 

d. Setiap awak kapal harus terbiasa menggunakan alat pemadam 

kebakaran yang benar 

9. Bila seorang awak kapal menemukan adanya kebakaran, maka tindakan 

awal yang dilakukan adalah 

a. Berteriak kebakaran 

b. Membunyikan alarm yang berada terdekat dengan kebakaran 

c. Memadamkan kebakaran dengan alat yang sesuai 
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d. Menyelamatkan diri terlebih dahulu 

10. Upaya pencegahan terhadap bahaya kebakaran harus dilakukan secara 

ketat karena 

a. Ruang kapal sempit 

b. Korban tidak dapat berlindung 

c. Penanggulangan kebakaran di kapal sangat sulit 

d. Alat pemadam terbatas 

 

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada 

bagian akhir Buku Materi Pokok ini. Hitunglah jumlah jawaban anda yang 

benar, kemudian gunakanlah rumus di bawah ini untuk megetahui tingkat 

penguasaan anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 

 

Rumus : 

 

Tingkat Penguasaan =
Jumlah Jawaban Anda yang benar

10
100 %X

 

 

Arti tingkat penguasaan yang anda capai : 

 

 90 % - 100 % : Baik sekali 

 80 % - 89 % : Baik 

 70 % - 79 % : Cukup 

 ?  69 %  : Kurang 
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Bila tingkat penguasaan anda mencpai 80 % ke atas, anda dapat meneruskan 

ke kegiatan belajar berikutnya, Bagus, tetapi apabila nilai yang anda capai di 

bawah 80 %, anda harus mengulangi kegiatan belajar 1, terutama pada 

bagian yang belum anda kuasai. 

f. Lembar kerja 

(1). Alat 

? OHP 

? VCD, LCD 

? Modul. 

? Struktur organisasi/jabatan lengkap di atas kapal (crew list). 

? Alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing. 

? Api untuk simulasi kebakaran 

(2). Bahan 

? Modul 

? Bahan bakar jenis A, B, C, D.  

? APAR (bahan padat, cair, busa dan gas) 

(3). Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

? Baju tahan api 

? Sepatu tahan api 

? O2 

? P3 K 

(4). Langkah Kerja 

? Siswa memahami bahan diklat. 

? Siswa memperagakan diklat melalui permainan peran. 
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? Siswa mempraktekkan tata cara keselamatan perorangan. 

? Siswa mempraktekkan tata cara memadamkan kebakaran. 

(5). Kegiatan 

Memadamkan kebaran dengan peralan pemadam yang dapat dijinjing 
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III. EVALUASI 

Kompetensi  : Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran 

Kode Kompetensi : BST/A.05 

Sub Kompetensi : Organisasi Pemadam Kebakaran Diatas Kapal. 

Nama siswa  :  

N0. Induk Siswa : 

Waktu 

Tanggal 

Nilai Kognitif 

Skill 

Psikomotor 

Skill 

Attitude 

skill 

Produk/benda 

kerja sesuai 

standart 

      

      

 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 

? Kode A.03.1 

1. b  6. b 

2. a  7. c 

3. c  8. a 

4. d  9. b 

5. d  10. c 
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IV. PENUTUP 

Dengan meggunakan modul ini diharapkan siswa dapat mencapai 

kompetensi puncak dan dapat menampilkan potensi maksimumnya 

sehingga tujuan pencapaian kompetensi dapat terlaksana. Seperti 

diterangkan dimuka bahwa tujuan akhir dari modul proses pembelajaran 

dengan menggunakan modul ini, diharapkan  siswa memiliki kemampuan 

dalam menerapkan teknik-teknik pemadaman kebakaran sesuai dengan 

peran pemadaman kebakaran, dapat menyelamatkan diri dengan selamat 

bila terjadi kebakaran. Untuk itu kepada para siswa dan pengguna modul ini 

disyarankan untuk membaca literatur lain agar pemahaman materi ini 

menjadi lebih baik dan lengkap.  

Setelah menggunakan modul ini diharapkan siswa dapat melanjutkan di 

modul lain yang terintegrasi dalam kompetensi Pencegahan dan 

Pemadaman Kebakaran.  

Demikian semoga modul ini benar-benar dapat digunakan oleh yang 

memerlukannya.  
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