
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 

2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah dan Sekretariat DPRD Daerah Propinsi DKI Jakarta dan 

Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2002 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI 

Jakarta, Dinas Pemadam Kebakaran merupakan salah satu unit 

Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang pencegahan 

dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan, dituntut pula untuk 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.  

Lebih lanjut Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta 

mempunyai peran penting dalam mewujudkan Kota Jakarta sebagai kota 

yang aman dan nyaman dari ancaman bahaya kebakaran. Oleh karena itu 

sangat diperlukan proses perubahan dan pembaharuan sistem pelayanan 

terhadap masyarakat dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik 

(Good Governance). Bagi Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI 

Jakarta perubahan ke arah perbaikan bukan saja untuk meningkatkan 

efektifitas dan efesiensi kegiatan akan tetapi lebih jauh untuk 

meningkatkan eksistensinya dalam lingkungan perubahan yang cepat dan 

bersinggungan dengan persaingan global yang ketat.  

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

membawa manusia ke arah kehidupan yang baru dan salah satunya 

 



adalah perkembangan teknologi komputer yang telah membawa dunia 

memasuki era globalisasi dimana kebutuhan akan informasi dapat 

diperoleh dengan cepat seakan dunia ini tidak ada batasan lagi. Pada 

masa ini kebutuhan masyarakat akan transparansi pelayanan pemerintah 

sangatlah penting diperhatikan.  Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI 

Jakarta sebagai pelayanan masyarakat di bidang pencegahan dan 

penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya berusaha 

meningkatkan kemampuan dalam segala bidang, khususnya 

memanfaatkan perkembangan teknologi yang tersedia dengan melakukan 

perubahan dan pengembangan sistem secara berkesinambungan baik 

untuk keperluan internal maupun eksternal.  

Sistem informasi manajemen yang ada di Dinas Pemadam 

Kebakaran dikenal dengan nama SIMKAR (Sistem Informasi Manajemen 

Kebakaran) diarahkan pada kebutuhan internal Dinas Pemadam 

Kebakaran. Sistem informasi ini dirancang untuk mendukung fungsi 

manajemen dan juga sebagai kerangka dasar dalam pengambilan 

kebijakan yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta.  

Sistem informasi manajemen kebakaran ini dikelola oleh seksi 

pendataan yang terdapat di Subdinas Bina Program. Berdasarkan 

Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2002 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi DKI 

Jakarta, Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa seksi pendataan 

mempunyai tugas  (a) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data 

yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan Kebakaran dan 
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bencana lain; (b) memelihara kemuktahiran data dan menyajikan untuk 

kepentingan kegiatan penanggulangan Kebakaran dan bencana lain; (c) 

mengelola perangkat sistem informasi manajemen kebakaran; dan (d). 

melakukan pembinaan teknis terhadap kegiatan pendataan data 

penanggulangan kebakaran dan bencana lain. 

Berbagai upaya dilakukan Subdinas Bina Program melalui Seksi 

Pendataan dalam pelayanan dan pengelolaan sistem informasi yang ada 

di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran. Sistem informasi manajemen 

yang ada dikelola dan dikembangkan bekerja sama dengan KPTI dan juga 

fihak konsultan/vendor sebagai stakeholder dalam penyediaan layanan 

sistem informasi berbasis komputer. Kegiatan pengelolaan dan pelayanan 

yang yang dilakukan antara lain : pengadaan perangkat keras dan 

perangkat lunak sistem, peningkatan SDM dalam bentuk pelatihan-

pelatihan terhadap para staf dalam pengoperasian sistem, mekanisme 

kerja berupa prosedur dan operasi sistem, melakukan pengembangan dan 

perbaikan/perawatan sistem.  

Tinggi rendahnya kepuasan pengguna sistem informasi secara 

menyeluruh dapat diukur dari sejauh mana kualitas pelayanan yang 

diberikan dan kepuasan pengguna dalam implementasi Sistem Informasi 

Manajemen Kebakaran (SIMKAR) Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi 

DKI Jakarta. Diharapkan kepuasan dan pelayanan dalam  implementasi 

sistem informasi manajemen kebakaran dapat mendukung terwujudnya 

tujuan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Faktor yang diperhitungkan dapat 

meningkatkan kepuasan secara menyeluruh adalah kualiatas layanan 
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sistem informasi yang diberikan dan kepuasan pengguna sistem informasi. 

Hal ini dapat mencerminkan baik buruknya kualitas layanan yang 

diberikan dan kepuasan dari pengguna sistem itu sendiri.  

Sistem Informasi Manajemen Kebakaran (SIMKAR) Dinas 

Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta mempunyai lima (5) subsistem 

yang terintegrasi dibagi dalam dua bagian yaitu SIMKARWIL dan 

SIMKARDIN. Sub-sub sistem yang terdapat dalam SIMKAR meliputi 

subsistem operasi, subsistem pencegahan, subsistem SDM, subsistem 

sarana operasi dan subsistem pemeliharaan.  

Masing-masing subsistem dalam SIMKAR saling terkait dalam 

kebutuhan pengolahan sumberdaya sehinggga dihasilkan suatu produk 

informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik administrasi 

maupun operasional pada Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI 

Jakarta. Produk-produk informasi yang dimanfaatkan yaitu  a) Informasi 

kebakaran meliputi laporan kebakaran berikut gambar, laporan petugas 

jaga, frekuensi kebakaran secara berkala; b) Informasi pendataan 

terhadap bangunan/gedung menggunakan peta/denah lokasi menyangkut 

sarana pencegahan kebakaran dalam rangka pemeriksaan berkala; c) 

Informasi potensi DPK meliputi sarana dan prasarana yang menyangkut 

aset Dinas Pemadam Kebakaran seperti jumlah personil, kendaraan, 

peralatan operasional, jumlah sumber air, pos pemadam dan sebagainya; 

d) Informasi kepegawaian berupa daftar pegawai/petugas dalam hal 

kedinasan seperti daftar kepangkatan, riwayat pendidikan dan lain-lain. 
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Produk informasi yang dihasilkan melalui sistem informasi ini 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Kebutuhan sistem 

informasi yang terpadu dan handal diperlukan untuk menunjang aktivitas 

administrasi dan operasional penanggulangan kebakaran di Dinas 

Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tentunya menjadi 

tujuan dari pelayanan yang diberikan dalam implementasi Sistem 

Informasi Manajemen Kebakaran (SIMKAR). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Sebuah sistem informasi manajemen bukanlah sekedar 

perkembangan teknologi informasi tetapi juga berhubungan dengan 

organisasi dan SDM pengolahnya. Pemahaman yang utuh terhadap 

sistem informasi manajemen tidak saja berdasarkan komputer semata, 

tetapi harus juga memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan 

informasi, pemakaian informasi dan nilai-nilai informasi.  

Kegiatan pelayanan yang diberikan dalam implementasi sistem 

antara lain pengadaan perangkat keras (hardware) dan jaringan 

komunikasi yang dibutuhkan, perangkat lunak aplikasi dan secara berkala 

melakukan perbaikan/perawatan terhadap sistem. Berdasarkan 

pemantauan sementara dari penulis, pelayanan di bidang sistem informasi  

masih ada kesan dari pengguna sistem bahwa layanan yang diberikan 

belum memuaskan, kurang efektif dan petugas kurang tanggap dalam 

menanggapi permasalahan yang berhubungan dengan implementasi 

sistem.  
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Terdapat beberapa perangkat yang belum terpenuhi sehingga 

jalannya sistem terganggu dan tidak optimal, pengalokasian dan 

pengadaan perangkat yang ada belum diarahkan pada efektifitas dan 

efisiensi penggunaan dan penerapannya. Pelatihan-pelatihan yang 

diberikan dalam upaya meningkatkan SDM dirasakan juga kurang optimal. 

Pemberian pelatihan dilaksanakan dengan waktu pelatihan yang singkat 

dan sarana pelatihan yang tersedia belum memadai. 

Monitoring dan evaluasi terhadap sistem secara keseluruhan belum 

optimal. Menurut Davis (1995), tujuan evaluasi perangkat keras/lunak 

yang masih berlaku adalah untuk menentukan apakah sumberdaya 

diperlukan, apakah ada sumberdaya yang harus diganti dengan perangkat 

keras/lunak yang telah diperbaiki, apakah suatu pengaturan kembali akan 

memperbaiki daya guna, dan apakah tambahan sumberdaya akan 

memperbaiki ketepatgunaan sistem. Pemeliharaan dan perawatan 

perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem belum dilakukan secara 

berkesinambungan dan kontinyu sehingga berdampak pada proses 

pengolahan data dan pengoperasian sistem.  

Dengan berbagai kendala tersebut, kualitas pelayanan sistem 

informasi pada implementasi SIMKAR berdampak pada produk informasi 

yang dihasilkan. Hal ini tentunya akan berimplikasi kepada kepuasan 

pengguna dan kepuasan secara keseluruhan pada implementasi sistem 

informasi manajemen di Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI jakarta.  
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1.3. Batasan Masalah 

Penelitian terhadap semua permasalahan pada identifikasi 

masalah tersebut  tentu banyak memakan waktu dan tenaga disamping 

keterbatasan kemampuan yang ada, oleh karena itu diperlukan 

pembatasan masalah. Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah kepuasan menyeluruh dari implementasi  sistem informasi meliputi 

kualitas layanan dan kepuasan penguna sistem informasi manajemen 

kebakaran (SIMKAR) di Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta 

belum memuaskan.  

Masalah kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna tersebut 

diduga antara lain dipengaruhi oleh pelayanan terhadap pengadaan 

perangkat keras (hardware) dan perangkat jaringan komunikasi, sistem 

belum terintegrasi secara optimal, alokasi terhadap sumberdaya yang ada 

belum optimal, ketersedian sarana dan prasarana yang tidak efektif dan 

efisien serta evaluasi dan monitoring sistem yang belum optimal. 

Beberapa pernyataan masalah tersebut perlu dibatasi yaitu sejauh mana 

pengaruh mutu layanan yang diberikan dan kepuasan pengguna sistem 

informasi terhadap kepuasan secara menyeluruh pada implementasi 

sistem informasi manajemen kebakaran (SIMKAR) di Dinas Pemadam 

Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah-masalah 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna pada 

implementasi Sistem Informasi Manajemen Kebakaran (SIMKAR) di 

Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan menyeluruh 

pada implementasi Sistem Informasi Manajemen Kebakaran 

(SIMKAR) di Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta.  

3. Bagaimana kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna pada 

implementasi Sistem Informasi Manajemen Kebakaran (SIMKAR) yang 

diharapkan mampu memenuhi kepuasan secara menyeluruh sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. 

 

1.5. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah  :  

1. Menganalisis kualitas pelayanan dan kepuasan pengguna pada 

implementasi Sistem Informasi Manajemen Kebakaran (SIMKAR) di 

Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan menyeluruh 

pada implementasi Sistem Informasi Manajemen Kebakaran 

(SIMKAR) di Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. 

3. Merumuskan rekomendasi dalam pelaksanaan implementasi sistem 

informasi manajemen kebakaran (SIMKAR) di Dinas Pemadam 

Kebakaran Provinsi DKI Jakarta. 
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1.6. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna, baik 

secara teoritis maupun praktis, yaitu : 

1. Sebagai sumbangan pikiran dan memperluas wawasan bagi kajian 

ilmu sistem informasi manajemen dalam memanfaatkan dan 

mengelola sistem informasi manajemen sehingga dapat dijadikan 

sebagai rujukan untuk pengembangan penelitian yang akan datang 

khususnya di Dinas Pemadam Kebakaran. 

2. Dapat menambah referensi bagi yang memerlukan dan menjadi 

masukan kepada peneliti lain sebagai pembanding dalam melakukan 

penelitian dengan mengambil topik yang sama. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi pimpinan di 

Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen 

Kebakaran, sehingga dapat merencanakan dan menentukan prioritas 

kebijakan dalam berbagai sektor. 
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