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KETENTUAN UMUM CAPTAIN FLOOR
a. Captain Floor adalah orang yang ditunjuk oleh Tenant pada masing-masing

Lantai.
b. Captain Floor tidak mudah panik.
c. Captain Floor mengetahui jumlah Karyawan / Penghuni lantainya.
d. Mengetahui posisi tangga darurat (sisi utara & sisi selatan), dan jalur evakuasi

gedung.
e. Mengetahui titik kumpul di Lobby luar sisi kiri dan sisi kanan gedung, lalu 

mengarahkan ke titik aman di area parkir tiang bendera.
f. Memahami Prosedur Keadaan Darurat Gedung.
g. Penghubung antara Pengelola dan Penghuni pada saat Keadaan Darurat.
h. Mengetahui nomer-nomer telepon keadaan darurat.
i. Mempunyai Tas Darurat P3K (senter, obat-obatan, air mineral, dll) dicek setiap 6 

bulan sekali.
j. Captain Floor memprioritaskan keselamatan karyawan / penghuni lebih dahulu.



PROSEDUR SAAT GEMPA
a. Captain Floor menerapkan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat untuk Lantai 

dibawah Pengawasannya
b. Bagi yang berada di lantai atas segera mencari zona aman (dekat tiang-tiang utama 

(pondasi), lobby lift atau di bawah meja atau kusen pintu yang kokoh) sambil menunduk
dan melindungi kepala

c. Hindari berlindung di dekat benda yang mudah jatuh, roboh, pecah (kaca), 
d. Tidak menggunakan lift, jika didalam lift segera keluar di lantai terdekat dan

berlindung
e. Tidak tergesa-gesa atau berlari menuju tangga darurat, dan tidak menggunakan

sepatu hak tinggi saat menuruni tangga darurat
f. Captain Floor membantu mengarahkan para penghuni untuk keluar melalui tangga 

darurat
g. Captain Floor mengatur para penghuni agar tidak panik dan rebutan untuk keluar atau 

masuk tangga darurat
h. Utamakan ibu-ibu yang sedang hamil, orang sakit, orang yang sudah tua
i. Memberi petunjuk kepada para tenant ke arah Assembly Point (titik kumpul)



JALUR EVAKUASI



JALUR EVAKUASI
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