
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) memiliki luas 650 KM2 dengan jumlah penduduk tercatat 7.458.564 

jiwa. Bila dibandingkan antara  jumlah penduduk dan luas wilayah berarti 

DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk + 11.330 jiwa/KM2, dengan 

catatan yang perlu diingat bahwa jumlah penduduk yang tercantum adalah 

jumlah penduduk yang resmi tercatat. Dengan arus masuk masyarakat 

urban yang tidak kurang dari 8.500 orang pertahun (Rauf, 2003) maka 

dapat dibayangkan beban yang harus dipikul oleh kota ini. 

Permasalahan kebakaran berhubungan langsung dengan 

pertambahan jumlah penduduk atau kepadatan penduduk suatu daerah, 

(Dinas Pemadam Kebakaran, 2002). Semakin padat suatu daerah maka 

permasalahan kebakaran juga akan semakin tinggi. Oleh karenanya, 

dengan kepadatan penduduk DKI Jakarta yang sedemikian ini maka 

permasalahan kebakaran di kota ini juga tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 

tingginya tingkat kejadian kebakaran pertahun di DKI Jakarta lima tahun 

belakangan yang berkisar antara 700 - 800 kali kebakaran.  

Menurut data yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran penyebab 

kebakaran yang paling menonjol di masyarakat DKI Jakarta adalah akibat 

faktor kelalaian manusia dimana termasuk di dalamnya antara lain: akibat 

hubungan pendek arus listrik, puntung rokok, kompor minyak, lilin dan 



 2

lampu minyak. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi di negara maju, 

sebagai contoh di Jepang, di mana penyebab kebakaran tertinggi adalah 

akibat kesengajaan (atau diduga ada unsur kesengajaan) baru berikutnya 

faktor kelalaian manusia (Tokyo Fire Department, 2002). Hal ini tentunya 

mengindikasikan bahwa pengetahuan dan atau kesadaran masyarakat 

permukiman dalam hal yang berhubungan dengan kebakaran masih 

kurang. 

Dalam konteks ini sangat jelas tanggung jawab yang harus 

diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas 

pokoknya, yaitu berdasarkan Perda No. 3 tahun 2001 tentang bentuk 

susunan organisasi dan tatakerja Perangkat Daerah dan Sekretariat 

DPRD Provinsi DKI Jakarta serta Keputusan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta No. 9  tahun 2002 tentang organisasi dan tatakerja Dinas 

Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta “Tugas Pokok Dinas 

Pemadam Kebakaran adalah melaksanakan usaha-usaha pencegahan 

dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau 

penyelamatan terhadap bencana lain, serta perlindungan keselamatan 

jiwa termasuk harta jiwa dari bahaya kebakaran”.  

Akan tetapi permasalahan kebakaran bukanlah hanya tanggung 

jawab Dinas Pemadam Kebakaran saja akan tetapi merupakan tanggung 

jawab kolektif seluruh komponen masyarakat DKI Jakarta, sebagaimana 

telah digariskan dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 1992 tentang 

penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta yang menyatakan “kegiatan penanggulangan bahaya 
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kebakaran bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga 

menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran 

serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan 

bahaya kebakaran secara preventif maupun represif”. Pernyataan tersebut 

sudah mengisyarakatkan kesadaran dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI 

Jakarta bahwasanya penanggulangan bahaya kebakaran tanpa adanya 

peran serta masyarakat akan mengalami kegagalan ataupun hambatan 

dalam pelaksanaannya.  

Selain itu peran aktif masyarakat DKI Jakarta dalam permasalahan 

kebakaran, terutama dalam pencegahan kebakaran, adalah hal yang 

sangat masuk akal karena sekali terjadi kebakaran berarti akan 

mengakibatkan kerugian baik materi atau non materi serta jiwa. Menurut 

data Dinas Pemadam Kebakaran sampai bulan Agustus 2004 kerugian 

materil mencapai sekitar 561 miliar rupiah dan korban jiwa 165 orang, 

tentunya bukan suatu nilai yang kecil. Selain itu hal lain yang perlu 

perhatian adalah bahwa dari jumlah kejadian kebakaran tersebut ternyata 

sebagian besar, lebih dari 90%, terjadi pada daerah 

perumahan/permukiman. Sehingga dapat dikatakan permasalahan 

terbesar Dinas Pemadam Kebakaran, dalam konteks kebakaran, adalah 

pada daerah atau wilayah permukiman. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Saat ini pengembangan masyarakat (community development) 

sedang menjadi topik yang hangat dalam berbagai program pemerintah 
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yang berhubungan dengan peri kehidupan masyarakat, dan segala 

permasalahannya. Demikian juga halnya dalam upaya penanggulangan 

kebakaran di DKI Jakarta, yang sangat disadari oleh Pemerintah Daerah 

bahwa tanpa partisipasi masyarakat maka permasalahan kebakaran tidak 

akan dapat terpecahkan. 

Untuk dapat menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan 

berperan aktif dalam penanggulangan kebakaran diperlukan perubahan 

perilaku masyarakat. Untuk itu dibutuhkan suatu strategi untuk bagaimana 

mengubah perilaku masyarakat, dalam hal ini maka perlu dilakukan 

program pemasaran sosial. Pada kenyataannya selama ini Dinas 

Pemadam Kebakaran telah melakukan berbagai pemasaran sosial, walau 

dengan segala keterbatasannya.  

Pemasaran sosial, dengan berbagai bentuknya, seharusnya 

menghasilkan perubahan perilaku masyarakat kearah yang sesuai dengan 

target yang ingin dicapai. Dalam konteks penanggulangan kebakaran 

tampaknya, walau tidak dinyatakan secara eksplisit, Dinas Pemadam 

Kebakaran mengharapkan adanya perubahan sikap/perilaku masyarakat 

untuk menjadi lebih peduli dan berpartisipasi aktif dan pada akhirnya akan 

menurunkan tingkat kejadian kebakaran yang sangat merugikan baik bagi 

Pemerintah Daerah ataupun masyarakat itu sendiri. Akan tetapi kenyataan 

yang terjadi adalah bahwa kasus kejadian kebakaran dari tahun ketahun 

tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan terlihat adanya 

kecenderungan meningkat. 
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Menyikapi kenyataan tersebut di atas maka perlu di lakukan 

penelitian untuk permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang penanggulangan 

kebakaran di lingkungan permukiman? 

b. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan 

kebakaran, khususnya upaya pencegahan kebakaran dan pemadaman 

dini di lingkungannya? 

c. Faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan persepsi dan tingkat 

partisipasi masyarakat permukiman dalam penanggulangan 

kebakaran? 

d. Apa dan bagaimanakah program pengembangan masyarakat untuk 

penanggulangan kebakaran yang diharapkan masyarakat permukiman? 

 

1.3. Tujuan  

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah 

disampaikan, penelitian ini memiliki tujuan: 

a. Mengetahui persepsi masyarakat tentang penanggulangan kebakaran 

di lingkungan permukiman. 

b. Menganalisa tingkat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan 

kebakaran, khususnya upaya pencegahan kebakaran di lingkungannya. 

c. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi 

masyarakat permukiman dalam penanggulangan kebakaran. 
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d. Menyusun program pengembangan masyarakat yang sesuai dengan 

harapan masyarakat permukiman untuk penanggulangan kebakaran. 

 

1.4. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk: 

a. Peneliti pribadi sebagai wahana melatih diri dalam menganalisa suatu 

permasalahan yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan 

tugas sehari-hari dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah DKI Jakarta khususnya Dinas 

Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta dalam hubungannya dengan 

program pemasaran sosial dan pengembangan masyarakat dalam 

penanggulangan kebakaran. 

c. Memberikan gambaran tentang kondisi perilaku masyarakat secara 

umum dalam penanggulangan kebakaran, khususnya pencegahan dan 

pemadaman dini kebakaran. 

d. Sebagai bahan kajian bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik dengan 

topik partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang penanggulangan 

kebakaran. 

 

 




