
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai Ibukota Negara dan pusat pemerintahan Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta menjadi titik sentral aktivitas pembangunan di 

Negara Indonesia dimana semua kebijakan-kebijakan strategis dibuat dan 

dikeluarkan serta menjadi tempat dimana sebagian besar kegiatan bisnis 

dan perekonomian dipusatkan dan dikendalikan. Undang Undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang digantikan oleh 

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang Undang No. 34 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta yang memberikan otonomi luas dan kewenangan yang besar bagi 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengatur dirinya sendiri 

dan mengembangkan potensi-potensi daerahnya, telah memungkinkan 

bagi pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini dapat terlihat dari maraknya 

pembangunan gedung-gedung bertingkat, pasar/pertokoan dan 

perkantoran serta tumbuhnya pemukiman padat penduduk di Jakarta. 

Di sisi lain, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

pembangunan yang pesat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

tersebut telah menjadikan Jakarta memiliki daya tarik yang luar biasa bagi 

penduduk di daerah lain. Bagi umumnya penduduk daerah lain terutama 

angkatan kerja baru yang ingin memperbaiki nasibnya, Jakarta menjadi 

tempat yang menjanjikan sejuta peluang yang harus diraih. Sebagai 
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akibatnya adalah terjadinya urbanisasi besar-besaran yang terus menerus 

dari dahulu hingga sekarang yang tidak bisa terbendung oleh kebijakan 

apapun yang sudah pernah diambil oleh Pemerintah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta,  

Dampak dari fenomena urbanisasi tersebut adalah tingginya 

kepadatan penduduk di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

yang membawa kepada rumitnya penataan wilayah kota serta berbagai 

masalah perkotaan lainnya yang sangat kompleks. Bangunan-bangunan 

liar di pinggir kali, tumbuhnya pemukiman-pemukiman padat penduduk, 

masalah-masalah sosial hingga tingkat kemacetan lalu lintas yang parah 

yang dapat kita lihat sehari-hari menjadi gambaran sekilas dari sekian 

banyaknya masalah perkotaan di Jakarta. 

Di tengah berbagai kerumitan masalah perkotaan tersebut bahaya 

kebakaran selalu mengancam karena setiap saat dapat saja terjadi dan 

tidak seorangpun dapat meramalkan kapan datangnya. Tingkat kepadatan 

penduduk di wilayah perkotaan, budaya masyarakat perkotaan, 

persaingan bisnis yang tidak sehat, dan aktivitas ekonomi yang tinggi 

serta tingkat kepedulian masyarakat kota terhadap bahaya kebakaran 

yang rendah menjadi faktor pemicu yang mendukung potensi bahaya 

kebakaran di wilayah Jakarta.  Data statistik yang ada di Dinas Pemadam 

Kebakaran menunjukkan keadaan yang kurang menguntungkan di mana 

angka kebakaran di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

tergolong tinggi dan terdapat kecenderungan peningkatan frekuensi dari 

tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari data frekuensi kebakaran selama 
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periode lima tahun terakhir seperti dalam Tabel 1 berikut, di mana setiap 

tahunnya frekuensi kebakaran berada di atas angka tujuh ratus, yang 

berarti juga bahwa rata-rata setiap hari terjadi lebih dari dua kali kasus 

kebakaran di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Suatu 

kenyataan yang patut menjadi keprihatinan semua pihak yang 

menunjukkan indikasi seolah-olah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta tiada hari tanpa kebakaran. 

Tabel 1.  Frekuensi kebakaran dan jumlah kerugian akibat kebakaran di 

wilayah Provinsi DKI Jakarta periode 2000 s/d 2004 

TAHUN 
FREKUENSI 
KEBAKARAN 

(kasus) 

JUMLAH KERUGIAN 
(miliar rupiah) 

2000 791 191,88 

2001 772 130,95 

2002 869 109,85 

2003 888 59,72 

2004 805 92,81 

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta (2005) 

 

Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa kasus kebakaran 

yang sama selalu terulang lagi dari waktu ke waktu. Dari data yang ada 

selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus kebakaran yang 

paling banyak terjadi adalah kasus kebakaran pada rumah tinggal dan 

bangunan umum yang termasuk dalamnya pertokoan dan perkantoran. 

Seperti kita ketahui bersama bahwa bangunan rumah tinggal dan 

bangunan umum adalah tempat di mana orang hidup dan beraktivitas 
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sehingga tingginya angka kebakaran pada jenis bangunan ini membawa 

kepada risiko kerugian harta benda maupun korban jiwa yang sangat 

besar, di samping risiko-risiko sampingan yang merupakan dampak dari 

peristiwa kebakaran tersebut seperti kerugian pada ekonomi secara 

keseluruhan, kerugian sosial, dan dampak negatif lainnya.  

Grafik berikut ini memberikan gambaran objek yang terbakar pada 

kurun waktu 5 tahun terakhir. Di mana dari grafik tersebut dapat di lihat 

bahwa rata-rata 60 persen dari keseluruhan kasus kebakaran terjadi pada 

rumah tinggal dan rata-rata 24 persen dari keseluruhan kasus kebakaran 

terjadi pada bangunan umum. 
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Frekuensi 791 772 869 888 724
Rumah 451 481 506 578 436
Umum 213 182 189 157 207
Industri 57 32 47 44 17
Kendaraan 27 45 75 82 19
Lain-lain 43 32 52 27 45

2000 2001 2002 2003 2004

 
      Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI  Jakarta (2005) 

 Gambar 1.  Grafik jenis obyek yang terbakar pada kasus kebakaran yang 

terjadi dari tahun 2000 s/d 2004 
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Kenyataan bahwa kasus kebakaran yang sama selalu terulang lagi 

dari tahun ke tahun menunjukkan indikasi seolah-olah kita tidak pernah 

belajar dari satu kasus kebakaran ke satu kasus kebakaran yang lain. 

Kelalaian kita dalam menganalisis setiap kasus kebakaran yang terjadi 

harus dibayar mahal dengan jumlah kerugian yang harus ditanggung 

sebagai akibat dari kebakaran tersebut.  

Selama periode waktu lima tahun terakhir telah didata bahwa 

jumlah kerugian baik kerugian harta benda maupun korban jiwa akibat dari 

kasus kebakaran yang terjadi sangat tinggi. Berikut ini adalah kerugian 

akibat kebakaran di DKI Jakarta selama lima tahun terakhir. 
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Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI  Jakarta (2005)  
 

Gambar 2.  Grafik korban jiwa dan kerugian harta benda (dalam miliar 

rupiah) akibat kebakaran dari tahun 2000 s/d 2004 
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Evaluasi terhadap setiap kasus kebakaran yang terjadi merupakan 

kata kunci untuk menjawab berbagai permasalahan kebakaran tersebut. 

Artinya terhadap setiap kasus kebakaran harus kita lakukan evaluasi 

terhadap proses penanggulangan atau pemadaman kebakaran itu sendiri 

sehingga dapat dilakukan upaya-upaya penanggulangan kebakaran yang 

lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang. Di samping itu tidak 

kalah pentingnya dilakukan evaluasi terhadap upaya-upaya pencegahan 

kebakaran itu sendiri. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Dinas Pemadam 

Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tercantum 

dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 9 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam 

Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu melaksanakan 

usaha–usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta 

pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain.  

Terkait dengan masalah evaluasi terhadap proses penanggulangan 

atau pemadaman kebakaran, maka salah satu faktor penentu dalam hal 

suksesnya operasi penanggulangan dan pemadaman kebakaran adalah 

response time atau waktu tanggap Dinas Pemadam Kebakaran dalam 

memadamkan kebakaran. Menurut Burklin (1980) response time adalah 

waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran untuk sampai 

ke lokasi kebakaran dan memulai operasi pemadaman kebakaran. 

Termasuk dalam response time ini adalah  waktu terima berita dan 

berangkat (dispatching time), waktu perjalanan (travel time), waktu 

kedatangan (turnout time), dan waktu pengaturan (set up time).  
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Dalam Rencana Stratejik Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002–2007 (Lampiran 1) 

ditetapkan sebagai tujuan organisasi adalah meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat di bidang pencegahan, pemadaman dan 

penyelamatan dengan indikator kinerja organisasi yaitu meningkatnya 

kecepatan pelayanan dan pertolongan. Selanjutnya ditetapkan empat 

program utama yang harus dilakukan untuk pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan tersebut yaitu peningkatan sarana dan prasarana pencegahan, 

pemadaman dan penyelamatan; peningkatan keterampilan dan 

kemampuan aparat pemadam kebakaran; peningkataan kualitas dan 

kuantitas penanggulangan kebakaran dan bencana; serta peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.  

Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta sebagai institusi terdepan dalam penanggulangan masalah 

kebakaran di Jakarta harus terus menerus memperbaiki diri dan 

meningkatkan kemampuannya untuk dapat meningkatkan response time-

nya dalam rangka meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran 

bagi masyarakat. Secara teoritis makin cepat kebakaran dipadamkan akan 

makin mudah proses pemadamannya karena areal yang terbakar belum 

bagitu luas serta suhu panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran 

tersebut masih rendah. Oleh sebab itu, makin bagus response time 

petugas pemadam kebakaran maka akan makin bagus efektivitas operasi 

pemadamannya sehingga kebakaran bisa dipadamkan dalam waktu 
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singkat dan kerugian harta benda maupun jiwa yang lebih besar bisa 

dihindari. 

Dilihat dari teori perkembangan api, waktu sepuluh menit pertama 

proses pembakaran adalah waktu terbaik untuk melakukan operasi 

pemadaman kebakaran. Karena dalam sepuluh menit pertama proses 

pembakaran tersebut suhu yang dihasilkan oleh proses pembakaran 

masih rendah dan belum dihasilkan gas-gas berbahaya dan beracun yang 

merupakan hasil dari proses pembakaran (Walker,1979). Oleh sebab itu 

sebagian besar negara-negara di dunia menetapkan waktu sepuluh menit 

atau kurang dari itu sebagai response time organisasi pemadam 

kebakarannya.    

Akan tetapi kondisi riel yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran 

Provinsi DKI Jakarta sekarang ini masih jauh dari kondisi ideal yang 

diharapkan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya keluhan 

masyarakat bahwa kinerja organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih rendah karena mereka selalu 

datang terlambat ke lokasi kebakaran yang mengakibatkan operasi 

penanggulangan kebakarannya menjadi tidak efektif dan tingkat kerugian 

yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut menjadi tinggi. Sebagai contoh 

adalah kasus kebakaran yang terjadi di belum lama ini di daerah 

Jembatan Lima, Jakarta Barat yang menghanguskan sedikitnya 150 

rumah dan mengakibatkan sebanyak 608 jiwa kehilangan tempat tinggal. 

Dalam kasus kebakaran tersebut petugas pemadam kebakaran yang 

sampai di lokasi kebakaran lebih dari setengah jam setelah kebakaran 
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terjadi mendapat makian dan cemoohan dari warga yang tidak dapat 

menahan emosinya (www.poskota.online.com). Terlambatnya petugas 

pemadam kebakaran datang ke lokasi kebakaran tersebut seringkali 

menjadi bumerang bagi petugas pemadam kebakaran sendiri karena 

sikap masyarakat di lokasi kebakaran menjadi tidak bersahabat bahkan 

cenderung anarkis dengan melakukan perusakan terhadap mobil unit 

pemadam kebakaran dan penganiayaan terhadap petugas pemadam 

kebakaran. Hal ini sudah tentu menjadi faktor penghambat bagi lancarnya 

operasi pemdaman kebakaran.  

Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta telah menetapkan response time terhadap pelayanan pemadaman 

kebakaran adalah 15 menit (www.jakartafire.com) dengan rincian:  

• Waktu sejak diterimanya pemberitahuan kebakaran di suatu 

tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan 

pasukan serta sarana pemadaman selama 5 menit;  

• Waktu tempuh/perjalanan dari pos kebakaran menuju lokasi 

kebakaran selama 5 menit;  

• Waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi 

pemadaman (penyemprotan) 5 menit. 

  Yang perlu dipahami sehubungan dengan penentuan response 

time 15 menit ini adalah bahwa berawal dari response time ini maka 

direncanakan penentuan lokasi sarana/ prasarana pemadaman (termasuk 

pos kebakaran) untuk dapat menjangkau satu area dengan response time 

15 menit tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti 



 10

response time ditentukan kurang dari 15 menit, tentunya apabila secara 

keseluruhan sara/prasarana penanggulangan kebakaran telah memadai.  

Dari hasil observasi pendahuluan yang telah penulis lakukan, 

tenyata dalam Laporan Kebakaran (Lampiran 2) yang selalu dibuat untuk 

setiap kasus kebakaran yang terjadi tidak dicantumkan data yang bisa 

digunakan untuk mengukur tingkat response time Dinas Pemadam 

Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Laporan 

Kebakaran tersebut tidak dimuat data jam berapa berita terjadinya 

kebakaran diterima. Yang ada hanyalah data waktu awal dan akhir 

operasi pemadaman kebakaran. Hanya sebagian kecil dari laporan 

kebakaran yang ada yang memuat data waktu diterimanya berita kejadian 

kebakaran yang ditulis di kolom keterangan. Sehingga yang tertinggal 

hanyalah kenyataan riel yang ada di lapangan di mana masih banyak 

keluhan masyarakat bahwa petugas pemadam kebakaran sering 

terlambat datang ke lokasi kebakaran untuk memulai operasi pemadaman 

kebakaran dan waktu 15 menit sebagai response time yang ditetapkan 

oleh Dinas Pemdamam Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta.  

Dari kenyataan tersebut di atas maka perlu kiranya dilakukan 

penelitian untuk mengetahui berapa persisnya tingkat response time 

Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

dalam menanggulangi bencana kebakaran. Di samping itu juga perlu 

dilakukan analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat response time khususnya dan kinerja Dinas 
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Pemadam Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam 

memberikan pelayanan pemadaman kebakaran umumnya. Selanjutnya 

untuk pengembangan ke depan perlu dirumuskan strategi untuk 

meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam 

Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanggulangan 

kebakaran di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat 

beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Faktor-faktor strategis apa saja baik faktor eksternal maupun faktor 

internal yang mempengaruhi organisasi Dinas Pemadam 

Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka 

meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran kepada 

masyarakat.  

b. Bagaimana posisi organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menghadapi faktor internal 

dan eksternal yang mempengaruhi peningkatan pelayanan 

pemadaman kebakaran tersebut.  

c. Bagaimana memformulasikan strategi-strategi yang diperlukan 

untuk meningkatkan pelayanan pemadamanan kebakaran oleh 
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Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta.  

d. Strategi apa yang menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan 

pelayanan pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam 

Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

1.3. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi peningkatan pelayanan pemadaman 

kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. 

2. Merumuskan alternatif strategi yang diperlukan dalam kaitannya 

dengan faktor-faktor strategis internal dan eksternal yang ada 

dalam rangka meningkatkan pelayanan pemadaman oleh Dinas 

Pemadam Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

3. Menetapkan prioritas strategi di antara alternatif strategi yang ada 

untuk meningkatkan pelayanan pemadaman oleh Dinas Pemadam 

Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

1.4. Manfaat 

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Menjadi bahan masukan bagi organisasi Dinas Pemadam 

Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk 
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meningkatkan response time dalam rangka meningkatkan 

pelayanan pemadaman kebakaran kepada masyarakat  

2. Untuk memenuhi persyaratan bagi penyelesaian kuliah di Program 

Studi Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor bagi 

penulis. 

3. Menjadi bahan referensi untuk kepentingan penelitian lebih lanjut 

bagi peneliti berikutnya. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup peningkatan pelayanan 

pemadaman kebakaran kepada masyarakat oleh Dinas Pemadam 

Kebakaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kajian yang akan 

dibuat berada dalam ruang lingkup perumusan upaya-upaya yang 

diperlukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam menanggulangi 

kebakaran di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara umum. 




