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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari manusia sering kali 

membutuhkan api. Api dalam kondisi tertentu dapat dimanfaatkan oleh 

manusia sebagai bagian dari kegiatan, tetapi dalam kondisi tertentu juga 

api merupakan suatu ancaman yang dapat memusnahkan harta benda 

maupun merenggut nyawa manusia. Untuk dapat mengendalikan api, 

manusia perlu memahami perilaku api dengan baik. Melalui Unit 

Pelaksana Teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran, Dinas 

Pemadam Kebakaran DKI Jakarta membentuk petugas yang trampil dan 

ahli dalam bidang kebakaran serta masyarakat yang peduli terhadap 

ancaman bahaya kebakaran. 

Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota  

Jakarta adalah perangkat pelaksana Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

dalam bidang pelaksanaan usaha pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran serta perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda 

dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya di wilayah Ibukota Jakarta 

(Perda No. 3 Tahun 1992). Dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta memiliki kewenangan 

dan tanggung jawab diantaranya adalah tentang sumberdaya manusia 

yang memerlukan keahlian dan keterampilan yang memadahi sebagai 

bekal melaksanakan tugas operasional sehari-hari. 
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Apabila dibandingkan dengan kota-kota lain di negara yang sudah 

maju, DKI Jakarta mempunyai jumlah kebakaran yang lebih sedikit setiap 

tahunnya, tetapi dalam jumlah kerugian mereka jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan DKI Jakarta. Data kebakaran Singapura misalnya, 

tahun 2003, terjadi 4.540 kali panggilan kebakaran (Annual Report 

Singapore Civil Defence Force. Singapore Civil Defence Force, 2004).  

Apabila memperhatikan data frekuensi kebakaran dan tingkat 

kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran lima tahun terakhir, maka 

kinerja Dinas Pemadam Kebakaran mengalami naik turun seperti dapat 

dilihat pada tabel 1, berikut ini;  

Tabel 1. Frekuensi & Jumlah Kerugian Akibat Kebakaran 
 

Tahun Frekuensi Kebakaran Jumlah Kerugian 
2000 748 Rp. 67.715.535.000 
2001 733 Rp. 215.525.505.000 
2002 837 Rp. 143.499.825.000 
2003 854 Rp. 103.513.225.000 
2004 803 Rp. 116.290.700.000 

Sumber : Subdinas Operasional Dinas Pemadam Kebakaran  
   Provinsi DKI Jakarta, 2004 
 

Berdasarkan gambaran tersebut diatas, tantangan bagi Unit 

Pelaksana Teknis Pusdiklat Kebakaran untuk dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia baik bagi petugas pemadam kebakaran sendiri 

maupun masyarakat. Upaya mencegah dan menanggulangi bahaya 

kebakaran khususnya di wilayah DKI Jakarta, dapat ditempuh melalui 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kebakaran yang sesuai 

dengan kebutuhan. Tuntutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia baik bagi petugas operasional maupun unsur pimpinan di 
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lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan bagi masyarakat tidak hanya 

datang dari dalam instansi pemerintah tetapi dari luar juga ada, 

diantaranya kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. 

Kemajuan teknologi membawa tingkat perubahan pada aktivitas 

manusia. Semakin banyak teknologi digunakan oleh masyarakat dalam 

beraktivitas semakin tinggi juga resiko kebakaran pada masyarakat 

tersebut. Kemajuan teknologi membawa konsekuensi  bertambahnya 

tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kebakaran. Sementara disisi lain 

kemajuan teknologi menuntut petugas Dinas Pemadam Kebakaran dapat 

mengikuti dan mengaplikasikan teknologi kebakaran yang berkembang 

saat ini. Keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran mengikuti 

perkembangan teknologi merupakan langkah awal untuk memberikan 

pelayanan yang baik terhadap masyarakat. 

Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, Unit 

Pelaksana Teknis Pusdiklat Kebakaran lebih banyak pada diklat dasar, 

sedangkan diklat tingkat pimpinan kebakaran masih kurang. Dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kebakaran Unit 

Pelaksana Teknis Pusdiklat Kebakaran telah menjalin kerjasama dengan: 

konsultan PT. Victram Gilang Lestari, PT. Gapura Madya, Badan Search 

And Rescue Nasional, Puslitbangkim Bandung dan Pusat Laboratorium 

dan Forensik Mabes Polri. Balai Latihan Kerja Pasar Rebo. Namun 

demikian hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Banyaknya 

jenis diklat dan seringnya penyelenggaraan ternyata belum mampu 

menjawab tuntutan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan masyarakat 
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untuk meminimalkan kerugian akibat bencana kebakaran. Sangat sulit 

untuk mengukur produktivitas petugas pemadam kebakaran, karena 

sistem kerja yang digunakan adalah sistem tim, dimana tim tersebut selalu 

berubah-ubah baik jumlah maupun petugasnya. Wilayah kerja bahkan 

bukan suatu hambatan untuk dapat melaksanakan tugas pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran. Oleh karena itu peneliti memfokuskan pada 

evaluasi kesesuaian program dan kebutuhan diklat pemadam kebakaran 

tingkat I dengan petugas pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam 

Kebakaran Propinsi DKI Jakarta. 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI Jakarta dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari menghadapi banyak masalah, salah satu 

contoh adalah masalah sumber daya manusia yang belum professional 

dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya. 

Kondisi ini menyebabkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran belum 

memuaskan banyak pihak, diantaranya masyarakat dan pemerintah. 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dan tuntutan perubahan 

kebutuhan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, dapat 

diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 

pengembangan pendidikan dan pelatihan kebakaran tingkat I program 100 

jam pelajaran yang dilaksanakan selama 10 hari kerja atau 2 minggu oleh 

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran. 

Sebagai bahan perbandingan diklat pemadam kebakaran tingkat dasar 
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(basic fire training) di Malaysia dan Jepang dilaksanakan selama 1 tahun 

dengan mengikuti hari kerja nasionnal di negara bersangkutan. 

Permasalahan di Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta yang 

dapat teridentifikasi adalah: 

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tidak diawali dengan 

analisis kebutuhan diklat, hal ini terjadi karena kemajuan 

pembangunan dan tehnologi lebih cepat dibandingkan kemajuan 

pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Unit 

Pelaksana teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran.  

2. Belum adanya standarisasi setiap jenis diklat, hal ini menyebakan 

penyelenggaran pendidikan dan pelatihan kebakaran seringkali 

berubah-ubah, baik dari jumlah jam pelajarana atau lamanya diklat 

maupun materi diklat yang diberikan kepada setiap peserta pendidikan 

dan pelatihan. 

3. Belum dimanfaatkannya diklat kedinasan sebagai bagian dari karier 

petugas pemadam kebakaran, sehingga setiap penyelenggaran 

pendidikan dan pelatihan kebakaran peserta dapat dipastikan lulus 

semua. 

4. Belum pernah dilaksanakannya penilaian kembali paska pendidikan 

dan pelatihan oleh Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan 

dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Kebakaran. Penilaian yang dimaksud untuk mengetahui tingkat 

efektivitas suatu diklat yang telah dilaksanakan.  
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5. Adanya perbedaan persepsi antara penyelenggara dan pengguna 

diklat  dalam menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan kebakaran yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana 

Teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran. 

1.2.2  Rumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang ada peneliti akan mefokuskan 

penelitian pada evaluasi paska pendidikan dan pelatihan kebakaran 

tingkat I program 100 jam pelajaran yang baru dilaksanakan pertama kali 

yaitu pada tahun 2003. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Kebakaran sebagai lembaga pelaksana pendidikan dan 

pelatihan kebakaran berkewajiban meningkatkan sumberdaya manusia, 

baik untuk memenuhi kebutuhan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran 

sendiri maupun untuk meningkatkan peran serta masyarakat  dalam 

mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bencana lainnya. 

Bersama masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran menciptakan 

ketahanan lingkungan yang handal dalam menghadapi ancaman bahaya 

kebakaran. Dengan pelaksanaan diklat kebakaran yang baik dan tingkat 

keberhasilan yang tinggi diharapkan mampu menjawab tantangan yang 

dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran.  Dari batasan tersebut dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh petugas pemadam 

kebakaran untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 
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b. Bagaimana Ketrampilan yang dimiliki oleh petugas pemadam 

kebakaran untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

c. Bagaimana sikap petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan 

tugas operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

d. Jenis program diklat bagaimana yang dibutuhkan oleh petugas 

pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas penanggulangan 

kebakaran.  

1.3.   Tujuan 

Sehubungan dengan permasalahan pokok di atas maka penelitian 

ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :  

a. Mengkaji pengetahuan kebakaran yang dimiliki oleh petugas pemadam 

kebakaran sebelum dan setelah mengikuti diklat pemadam kebakaran 

tingkat I di  Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Kebakaran. 

b. Mengkaji ketrampilan pemadaman kebakaran yang dimiliki oleh 

petugas pemadam kebakaran sebelum dan setelah mengikuti diklat 

pemadam kebakaran tingkat I di Unit Pelaksana Teknis Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran. 

c. Mengkaji sikap petugas pemadam kebakaran sebelum dan setelah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat I di 

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran. 
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d. Merekomendasikan pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran 

tingkat I yang sesuai bagi kebutuhan petugas pemadam kebakaran 

Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. 

1.4.   Manfaat 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  Unit Pelaksana 

Teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengembangkan program pendidikan dan pelatihan 

pemadam kebakaran tingkat I, bagi petugas pemadam kebakaran Dinas 

Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. 

1.5.   Ruang Lingkup 

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kesesuaian program 

pendidikan dan pelatihan kebakaran tingkat I yang diselenggarakan 

program pendidikan dan pelatihan kebakaran di Unit Pelaksana Teknis 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran. Penyelenggaraan program 

pendidikan dan pelatihan kebakaran merupakan upaya meningkatkan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap Pegawai Tidak Tetap sebagai bekal 

dalam melaksanakan tugas operasional pemadaman di lapangan. Selain 

itu penelitian juga diarahkan kepada penyelenggaraan diklat pemadam 

kebakaran tingkat I untuk  melengkapi data penelitian pada kelompok 

pencapaian sasaran.  

 

 

 

 




