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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang meningkat secara alamiah dan arus 

migrasi yang tidak terkendali khususnya wilayah perkotaan seringkali 

menyebabkan peningkatan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat, dan munculnya permasalahan perkotaan Salah satunya 

permasalahan perkotaan yaitu membludaknya pemukiman penduduk tanpa 

disertai adanya jaminan keamanan dan keselamatan. Permasalahan perkotaan 

yang sering terjadi di perkotaan pada lingkungan padat penduduk salah 

satunya yaitu kebakaran permukiman dan pusat pertokoan.  

Kebakaran merupakan kejadian timbulnya api yang tidak kita 

inginkan dan tidak pada tempatnya. Di Kota Malang sendiri kejadian 

kebakaran merupakan kejadian yang sering terjadi khususnya di kawasan 

permukiman dan pertokoan dengan penduduk yang padat. Kejadian 

kebakaran terkadang juga disebabkan oleh kelalaian manusia yang dapat 

merugikan manusia dan lingkungannya. 

Sepanjang tahun 2015-2016 kebakaran kerap terjadi di berbagai 

lingkungan penduduk Kota Malang. Dalam hal ini terdapat beberapa kasus 

kebakaran yang telah terjadi di Kota Malang : 
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Pada tanggal 2 November 2015 hari senin tepat pukul 19:42 dalam 

sehari kebakaran terjadi dua kali di Kota Malang, kebakaran pertama terjadi 

di rumah milik Kasbi umur 60 tahun, warga Jl. Candi Panggung Barat, 

Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kebakaran 

tersebut diperkirakan berlangsung sekitar pukul 03.00 Semula, Kasbi yang 

bekerja sebagai pekerja serabutan sedang membakar kayu di dapur rumah. 

Aktivitas ini biasa ia lakukan tiap hari untuk kepentingan memasak. Walau 

demikian, Kasbi menyempatkan diri untuk tidur lagi setelah api menyala. 

Tanpa disadari Kasbi, api ternyata merembet ke pakaian yang berada di 

sekitar dapur. Dalam sekejap pula, api membesar sehingga nyaris membakar 

rumah Kasbi yang kala itu tinggal seorang diri, Beruntung, warga sekitar dan 

petugas pemadam kebakaran sigap menangani bencana ini, sehingga tidak 

ada korban jiwa.1  

Berselang delapan jam berikutnya, rumpun bambu dekat 

pemukiman warga di Jalan Vinolia, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang juga dilaporkan terbakar. Laporan ini membuat 

warga panik, bahkan lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. Meski 

demikian, api yang diduga berasal dari aktivitas warga membuang puntung 

rokok itu berhasil dipadamkan oleh tiga mobil pemadam kebakaran. 

Peristiwa inis tak menimbulkan korban jiwa karena kebakaran hanya 

berlangsung sekitar 15 menit.2 

                                                           
1 http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/02/dalam-sehari-terjadi-2-kebakaran-di-kota-
malang.html (diakses pada tanggal 21 februari 2017) 
2 http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/02/dalam-sehari-terjadi-2-kebakaran-di-kota-
malang.html (diakses pada tanggal 21 februari 2017) 

http://surabaya.tribunnews.com/tag/kota-malang
http://surabaya.tribunnews.com/tag/kebakaran
http://surabaya.tribunnews.com/tag/kota-malang
http://surabaya.tribunnews.com/tag/kebakaran
http://surabaya.tribunnews.com/tag/kebakaran
http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/02/dalam-sehari-terjadi-2-kebakaran-di-kota-malang.html
http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/02/dalam-sehari-terjadi-2-kebakaran-di-kota-malang.html
http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/02/dalam-sehari-terjadi-2-kebakaran-di-kota-malang.html
http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/02/dalam-sehari-terjadi-2-kebakaran-di-kota-malang.html
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Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 terjadi 

kebakaran di Pasar Besar Jl Pecinan Besar, Pasar Besar Kelurahan Sukoharjo 

Kecamatan Klojen Kota Malang, kejadian kebakaran diduga berasal dari 

lantai dasar sekitar pukul 03.00 wib, ada petugas pasar melihat titik api di sisi 

tengah utara, di situlah awalnya titik api. Petugas berusaha memadamkan api. 

Namun api tidak berhasil dipadamkan dan terus membesar. Pukul 03.30 

WIB, mobil pemadam kebakaran datang. lima jam berlalu, pemadaman 

belum selesai untuk kebakaran Pasar Besar Kota Malang.3  

Pada hari kamis 8 September 2016 kejadian kebakaran di JL I.R 

Rais gang V RT 07 RW II Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota 

Malang, diakibatkan oleh kompor yang terbakar. Pada pukul 07.30 WIB 

Sdr.Tono Subroto memasak di atas penggorengan, tidak lama kemudian Sdr 

Tono Subroto meninggalkan penggorengan dengan api kompor yang masih 

menyala. Tiba tiba api membesar menyambar penggorengan dan menjalar ke 

bangunan rumah yang bersangkutan dan merembet ke rumah Sdr Muhammad 

Risky dan Sdr. Deni Widianto yang ada di sebelahnya.4 

Pada tanggal 12 Maret 2016 pukul 23:17 Kebakaran di Matos 

Sabtu Malam diduga, kebakaran terjadi berawal dari salah satu mobil Nizan 

X-trail terbakar. kebakaran bermula pada sebuah mobil Nissan X-Trail 

bernomor pelat N 1995 GC terbakar di Malang Town Squere  sekitar pukul 

19.40 WIB. Bagian mobil yang pertama terbakar, yaitu sisi kiri lampu mobil 

                                                           
3 http://breaking news - ini titik pemicu kebakaran di pasar besar kota malang - surya 
malang.html (diakses pada tanggal 21 februari 2017) 
4(Sumber : wawancara Badan Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Malang : 2016) 

 

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/kebakaran
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/pasar-besar
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/malang
http://surabaya.tribunnews.com/tag/malang
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yang mengakibatkan asap mengepul di sekitar lokasi. Untungnya, api dari 

mobil yang diparkir di lantai P4 itu tidak merembet ke mobil lain di samping-

sampingnya. lima belas menit sudah padam. Sudah bisa diatasi oleh petugas 

menggunakan selang yang dihubungkan dengan hindran. Berdasarkan 

informasi kebakaran diduga berasal dari konsleting lampu atau accu.5 

Kemarau panjang menyebabkan angka kebakaran di Kota Malang 

meningkat drastis. Berdasar data PMK Kota Malang, sudah ada 64 peristiwa 

kebakaran sepanjang Januari hingga Oktober 2015. Jumlah ini meningkat 

tujuh peristiwa dari tahun sebelumnya.6 Dengan adanya masalah tersebut 

maka dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dan koordinasi (Government 

Cooperation) antara organisasi perangkat daerah kota malang dalam 

mengatasi permasalahan kebakaran.  

Koordinasi merupakan bagian dari manajemen menurut George R 

Terry7 dan James AF Stoner yang meliputi kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. pengarahan, dan 

pengendalian kegiatan anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.8 

Permasalahan kebakaran tersebut merupakan tanggung jawab 

Pemerintah Daerah karena hal penting dalam menjalankan tugas pokok dan 

                                                           
5 http://Mobil Parkir Terbakar di Matos Sabtu Malam - Surya.html (diakses pada tanggal 21 
februari 2017) 
6http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/02/dalam-sehari-terjadi-2-kebakaran-di-kota-
malang.html (diakses pada tanggal 21 februari 2017) 
7 Harlinda Della. “ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara”. Manajemen Operasional Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pencegahan kebakaran pemukiman penduduk di 
kota Pontianak. Vol. 5 (2016) No. 1 tahun 2016. ISSN : 2442-546X. Hal : 4 

8 Arifin Imamul, Hadi Giana. 2007. Membuka cakrawala ekonomi. Bandung : PT setia purna inves. 
Hal 64 

http://surabaya.tribunnews.com/tag/kebakaran
http://surabaya.tribunnews.com/tag/kota-malang
http://surabaya.tribunnews.com/tag/kota-malang
http://surabaya.tribunnews.com/tag/kebakaran
http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/02/dalam-sehari-terjadi-2-kebakaran-di-kota-malang.html
http://surabaya.tribunnews.com/2015/11/02/dalam-sehari-terjadi-2-kebakaran-di-kota-malang.html
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fungsi pemerintah ialah dengan memberikan pelayanan dengan sebaik 

mungkin kepada masyarakat yakni penyelamatan dan perlindungan terhadap 

korban kebakaran untuk dapat memberikan pelayanan khusus demi 

keselamatan manusia dan juga keamanan harta benda. Keselamatan dan 

perlindungan juga dilakukan melalui penyelenggaraan penanggulangan yang 

merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang beresiko, kegiatan pencegahan dan rehabilitasi9.  

 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 

Tahun 2010 Point A tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa 

Timur bahwa Pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta 

Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab melindungi segenap 

warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan 

penghidupan termasuk perlindungan terhadap manusia, dalam rangka 

terwujudnya kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Point B bahwa wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki kondisi 

geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang 

disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan 

manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat 

menghambat pembangunan nasional. 

                                                           
9Peraturan Walikota Malang  Nomor 44 Tahun 2014  Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan 

Tata Kerja  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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Pemerintah sebagai alat negara sangat perlu untuk melakukan suatu 

penangganan terhadap bahaya yakni pemerintah memiliki tanggung jawab 

sepenuhnya terhadap pelayanan publik. Maka salah satu tugas Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang beserta dinas terkait 

melakukan tanggap darurat bencana dimana serangkaian kegiatan dilakukan 

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk 

yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi 

korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 

Koordinasi sangat perlu dilakukan karena mengingat permasalahan 

kebakaran kian kompleks dari setiap tahunnya maka diperlukannya 

kerjasama antar instansi dan badan dalam menyelenggarakan ataupun 

mengatasi masalah kebakaran tersebut, koordinasi ini perlu dilakukan agar 

instansi ataupun badan dapat saling melengkapi dalam berbagai aspek 

terkhususnya mengacu pada pelayanan, dalam koordinasi terdapat beberapa 

gabungan kerja antar instansi dan badan yaitu, Badan penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran (PMK), Dinas Pekerjaan 

Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota (DPUPPB), dan Dinas 

Sosial.  

Dengan demikian pemerintah perlu melakukan fungsi koordinasi 

antar satuan kerja dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota 

Malang  Nomor 44 Tahun 2014  Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan 

Tata Kerja  Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Pasal 8 ayat (3)  huruf 

a, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, 
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instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang 

diperlukan.  

Adapun hal lain yang perlu kita ketahui bahwa setiap permasalahan 

mengenai kebakaran tidak semua instansi maupun badan pemerintah ikut 

terlibat dalam koordinasi karena setiap permasalahan kebakaran harus dilihat 

berdasarkan kasusnya sehingga dalam  pembahasan  ini penulis akan 

menelaah secara mendalam tentang bagaimana  kerjasama pemerintah 

(Government Cooperation) dalam penangganan kebakaran perumahan di 

Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang yang dimana  

terdapat jalinan koordinasi antara Badan penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD), Pemadam Kebakaran (PMK), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan 

dan Pengawasan Bangunan Kota (DPUPPB), dan Dinas Sosial dalam 

mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan kebakaran di Kota Malang.  

 

B.   Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola penangganan kebakaran pemukiman di Kelurahan 

Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang  yang berbasis Government 

Cooperation ? 

2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi kendala penangganan kebakaran 

Pemukiman di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun  Kota Malang 

yang berbasis Government Cooperation? 
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C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui Bagaimana pola penangganan kebakaran pemukiman 

di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun di Kota Malang yang 

berbasis Government Cooperation. 

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menjadi kendala 

penangganan kebakaran pemukiman di Kelurahan Tanjungrejo 

Kecamatan Sukun di Kota Malang.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik yang bersifat teoritis  maupun  praktis. 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literature untuk 

pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya 

mengenai upaya manajemen penangganan kebakaran yang berbasis pada 

Cooperation Government. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam hal 

meningkatan berbagai fasilitas maupun hal-hal lain yang dapat 

menunjang kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan dalam Kota 

Malang terkhususnya pada masalah kebakaran tersebut. 
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b. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi 

masyarakat Indonesia, agar dapat lebih berhati-hati dalam menjaga 

keamanan dan keselamatan bersama.  

 

E. Definisi Konseptual dan Defenisi Operasional 

a. Defenisi konseptual 

Defenisi konseptual adalah pengembangan secara umum tentang 

konsep atau istilah tertentu yang berkaitan dengan penelitian, yaitu : 

1. Penanganan 

Penanganan merupakan kegiatan pencegahan dan penanggulanagan 

kebakaran dimana terdapat tindakan yang berhubungan dengan sebuah 

pencegahan, pengamatan dan pemadaman kebakaran yang meliputi 

perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan harta 

kekayaan, pencegahan kebakaran lebih ditekankan pada usaha-usaha yang 

memindahkan atau mengurangi terjadinya kebakaran. Sedangkan 

penanggulangan lebih ditekankan pada tindakan-tindakan terhadap 

kejadian kebakaran, agar korban menjadi sedikit mungkin. 10 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 

2007 tentang penanggulangan bencana pasal 3 point 10 penangganan 

tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk 

yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi 

                                                           
10 Sama’mur,1981.Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan.Jakarta: Cv. Hj Masagung 
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korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 

Berkaitan dengan hal ini kebakaran merupakan sebuah bencana, 

berdasarkan undang-undang diatas badan tersebut juga memiliki 

tanggungjawab atas permasalahan ini sehingga dapat dikatakan bahwa 

Penangganan merupakan hal-hal yang artinya mengatasi berbagai masalah 

dalam segala kehidupan yang cenderung dapat disamai dengan antisipasi 

maupun pencegahan. sehingga penangganan sangat penting untuk dilakukan 

agar dapat membawa dampak baik bagi perubahan untuk meminimalisir 

resiko kebakaran.  

2. Kebakaran 

Menurut Depertemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, kebakaran 

adalah api yang tidak dikehendaki. api tersebut dapat berupa api yang kecil 

maupun besar, selama keberadaannya tidak dikehendaki, maka api tersebut 

disebut kebakaran. 

Kebakaran juga merupakan suatu kejadian dari berbagai faktor 

penyebab yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, kebakaran juga 

merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya api. Namun pada 

dasarnya kebakaran merupakan kejadian yang sifatnya dapat dicegah 

melalui berbagai tindakan pencegahan seperti menjaga keselamatan 

aktivitas lingkungan dari ancaman kebakaran dan lain sebagainya.  
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3. Government Cooperation 

Government Cooperation, ialah untuk mendorong dan 

meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam 

penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, diperlukan pengaturan guna 

melindungi dan menjaga kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan 

usaha secara berkeadilan.11 

Kerjasama pemerintah merupakan kegiatan yang terorganisir antar 

lembaga instansi dan masyarakat. Kebakaran di Kota Malang merupakan 

tanggung jawab dari tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah selaku badan coordinator maka dalam prinsip kerjasama 

pemerintah fungsi koordinasi menjadi landasan untuk meningkatkan 

hubungan kerjasama melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah, instansi vertical yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak 

lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.12 

b. Defenisi Operasional  

Defenisi operasional adalah pendefenisian variabel secara 

oprasional yang berdasarkan sifat atau karakteristik terhadap suatu 

fenomena yang diamati dengan menggunakan parameter yang jelas. 

Adapun variable yang akan didefenisikan secara operasional dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                                           
11 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah 
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Poin C, Hal. 1 
12 peraturan daerah kota malang nomor 11 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja badan 

penanggulangan bencana daerah pasal 13 point A, Hal 11 
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1. Koordinasi dan implementasi Lembaga Pemerintah 

 

A. Koordinasi Lembaga Pemerintah 

 

Koordinasi dalam mengatasi permasalahan kebakaran dilakukan 

melalui beberapa tahapan diantaranya pra-kebakaran, saat berlangsungnya 

kebakaran dan pasca kebakaran adapun Organisasi Perangkat Daerah yang 

dimaksudkan yaitu : 

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku 

koordinator yang berperan dalam membangun kerjasama antar 

instansi terkait.  

2) Pemadam Kebakaran (PMK) berfungsi sebagai tim penyelematan 

dan perlindungan korban terhadap pemadaman api (Kebakaran) 

3) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan 

Kota (DPUPPB) yang berkoordinasi kepada BPBD terhadap 

rehabilitas dan rekontruksi pembangunan masyarakat yang terkena 

bencana.  

4) Dinas Sosial merupakan dinas yang terkait dalam penaganan 

bencana kebakaran tentang yang berkaitan dengan penyediaan 

logistik. 

Dengan demikian adapun tindakan yang dilakukan 

organisasi perangkat daerah pada saat pra kebakaran ialah :  

A. Pra Kebakaran  

Pada kegiatan ini para lembaga organisasi perangkat daerah 

membangun kerjasama melalui koordinasi antar berbagai pihak, hal 

ini dilakukan untuk dapat membangun pola kinerja yang didasari 
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dengan aturan yang ada. Kegiatan yang dilakukan pada pra 

kebakaran salah satunya pemantuan atau evaluasi, pembuatan 

kebijakan dan lain sebagainya.  

B. Saat terjadinya Kebakaran  

Pada saat terjadinya kebakaran organisasi perangkat daerah 

baik badan maupun SKPD perlu menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya berdasarkan aturan ataupun kebijakan yang telah ada, 

kegiatan yang dilakukan pada saat ini mencakup pada tahapan 

pembantuan, evakuasi, donasi dan lain-lain. 

C.  Pasca Kebakaran  

Kegiatan yang dimaksudkan dalam pasca kebakaran 

menyangkut akan hal-hal yang perlu dipaparkan oleh organisasi 

perangkat daerah kepada masyarakat akan pentingnya menjaga 

keselamatan dan keamanan bersama agar tidak mudah mengundang 

datangnya api (Kebakaran). Adapun hal yang perlu di lakukan yaitu  

a) Pencegahan Terhadap Terjadinya Kebakaran 

Pencegahan adalah tindakan preventif untuk mengupayakan 

agar kebakaran tidak terjadi yang salah satu pencegahannya dengan 

cara pemasangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan 

pelayanan lain secara akurat dan benar.13  

Pencegahan kebakaran adalah segala daya upaya atau 

tindakan secara terencana untuk mencegah dan meniadakan sejauh 

mungkin timbulnya kebakaran. Karena itu pencegahan kebakaran 

                                                           
13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Alat Pemadam 

Kebakaran Pasal 1 Point 6 Hal : 5 



14 

 

dan pemadaman dalam tahap awal penyalaan sangat penting untuk 

dilakukan, baik dengan jalan meningkatkan ilmu pengetahuan 

maupun ketrampilan khususnya tentang kebakaran. (Sulaksmono : 

1997).14 

Pasca kebakaran ini pula perlu diterapkankannya kegiatan-

kegiatan yang sifatnya dapat membangun pola pikir masyarakat 

dalam menjaga keamanan dan keselamatan manusia yakni :  

1) Sosialisai 

Sosialisasi dilakukan demi terciptanya inovasi maupun 

perubahan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga 

keamanan dan keselamatan bersama guna terhindar dari hal yang 

tidak diinginkan. Sosialisasi juga dilakukan oleh berbagai instansi 

sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab 

terhadap keselamatan masyarakat Kota Malang. 

2) Pelatihan 

Pemerintah daerah perlu melakukan pelatihan untuk para 

relawan, dimana relawan nantinya akan dilatih untuk dapat 

membantu berbagai instansi terkhusus pada pemadam kebakaran, 

pelatihan juga merupakan kegiatan-kegiatan untuk dapat mencegah 

terjadinya kebakaran.  

 

 

 

                                                           
14 Sulaksmono, 1997. Mekanisme Penanganan Kebakaran Dalam Keadaan Darurat. Bandung : 

Departement Biologi FMIPA IPB. 
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3) Partisipasi Masyarakat dalam menyikapi kebakaran 

Partisipasi sangat penting dalam menjaga keselamatan 

masyarakat, sehingga masyarakat perlu melakukan berbagai 

tahapan - tahapan dibawa ini yakni :  

1. Menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah 

sembarangan, dapat menjaga keamanan yang terhindar dari 

bahaya api dan  selalu memperhatikan kompor LPJ pada saat 

memasak. 

2. Masyarakat perlu menanamkan kesadaran untuk dapat menjaga 

keamanan dan keselamatan harta benda dan juga jiwa manusia 

agar dapat terhindar dari kebakaran yang dapat merugikan 

masyarakat. 

3. Mengantisipasi terjadinya bencana artinya ketika bencana kecil 

terjadi masyarakat harus segera menanggani dengan melakukan 

kegiatan-kegiatan yang dianggap dapat terhindar dari ancaman 

kebakaran. 

 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Hidayat syah 

penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menemukan pengetahuan yang sekuas-luasnya terhadap objek penelitian 

pada suatu masa tertentu. 
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1. Jenis penelitian  

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

dengan variabel yang lain.15  

2. Sumber data  

      Sumber data dalam penelitian deskriptif ada dua yaitu : 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama atau data 

yang di peroleh langsung oleh peneliti sumber penelitian. Data 

tersebut dapat berupa data ( catatan ) penelitian dari hasil observasi 

dan data hasil wawancara langsung dengan subyek penelitian. 

b.  Data skunder  

Data skunder merupakan data yang di peroleh dari pihak kedua 

atau data yang diperoleh secara tidak langsung yang sifatnya 

melengkapi data primer seperti perda, perwali, buku, Koran dan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 

1. Tehnik pengumpulan data  

Dalam suatu penelitian, data menjadi hal yang sangat penting 

untuk menjawab permasalahan penelitian. Data di peroleh dengan 

menggukan metode pengumpulan data yang akan di olah dan dianalisis 

                                                           
15 Widisudharta, http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html, ( diakses pada 

tanggal 14 april 2016 ) 

http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html
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dengan metode tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Pengamatan ( observasi ) 

Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data 

dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana 

yang mereka saksikan selama penelitian. 

b. Wawancara  

Wawancara biasanya dilakukan dalam hubungan langsung atau 

bentuk tatap muka antara pewawancara dan responden, mengajukan 

pertanyaan,meminta tanggapan,dan melaporkan tanggapan itu secara 

tertulis. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa pada waktu yang lalu.16 Dokumentasi juga dapat diartikan 

sebagai bukti nyata kegiatan lapangan terhadap penelitian yang telah 

dilakukan. 

2. Subyek penelitian  

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian. karena sebagai subyek yang mampu memberikan informasi, 

maka dalam penelitian harus memperhatikan dalam menentukan informasi 

agar di dapatkan informasi yang lengkap dan mendalam.17 

                                                           
16 Gulo.w, 2010, metodologi  penelitian, yokjakarta, cv andi, hlm 110 
17 koentjaranningrat,1993. Metode penelitian,jakarta,pt.gramedia pustaka utama.hal 269. 
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a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.  

b. Kepala UPT Pemadam Kebakaran 

c. Kepala Dinas Sosial 

d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan 

Bangunan Kota (DPUPPB) 

e. Kepala Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang 

f. Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota 

Malang 

3. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di Badan penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran (PMK), Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota (DPUPPB), dan Dinas Sosial. 

Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Malang merupakan daerah yang 

rawan akan masalah-masalah dalam lingkungan salah satunya ialah 

kebakaran. Sehingga locus penelitian tersebutlah yang menjadi kunci 

jawaban seorang peneliti untuk dapat mengetahui sejauhmana 

keberhasilan dari government cooperation ini. 

4.    Analisis data  

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Bogdan & 

Biklen, 1982). Analisis adalah penelaahan untuk mencari pola (paterns). 
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 proses analisis data dilakukan melalui tahapan; reduksi data, penyajian 

ataudisplay data dan kesimpulan atau Verifikasi. 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan 

melakukan abstrakasi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman 

yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga 

tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data 

ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan 

penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang 

diperoleh dari hasil penggalian data. 

b. Penyajian data 

Menurut Miles dan Hubermen yang dikutip oleh Muhammad Idrus 

bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini 

dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini 

dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses 

penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan 

penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. 

c. Kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa 

data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data 
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yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna 

data yang di kumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau 

perbedaan. Penariakan kesimpulan bisa di lakukan dengan jalan 

membandingakan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan 

makna yang terkandung dengan konsep- konsep dasar dalam penelitian 

tersebut.18 

d. Alur Pikir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Pada kondisi awal, pemerintah perlu melakukan kegiatan 

penanganan yang didasari dengan berbagai aturan dan SOP masing-

masing instansi, kegiatan pada tahap ini merupakan aturan yang akan 

melandasi tugas pembantuan dalam menyelesaikan kebaran yang telah 

                                                           
18 Sangadji, Etta Mamang, 2010, Metodologi Penelitian Praktis Dalam Penelitian, Yogyakarta, cv 

Andi, hlm 199-200.  
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terjadi adapun tahapan-tapannya yakni Peta Potensi Bencana, Analisis 

Resiko Bencana, Kalkulasi Resiko Bencana, Penetapan Rencana Aksi, 

Implementasi Lembaga Pemerintah.  

Tahap kedua yaitu tindakan, hal ini dimaksudkan bahwa dalam 

proses tindakan penanganan telah dilaksanan, ketika kebakaran telah 

berlangsung pemerintah dengan sigap menjalankan tugas dan fungsi 

masing-masing sesuai dengan adanya instruksi koordinasi, dalam tahapan 

ini pula adanya pengevakuasian bagi korban kebakaran, penyelamatan 

harta benda, pemadaman api, pembersihan sisa kebakaran dan sebagainya.  

Tahap Ketiga yaitu, berdasarkan dengan adanya analisis resiko 

bencana, kalkulasi, dan penetapan aksi maka dengan ini pemerintah atau 

instansi terkait dapat melakukan implementasi secara keseluruhan seperti 

pemulihan terhadap rumah korban, pembantuan atas kerugian terkait 

dengan kebutuhan masyarakat dan kegiatan pembantuan yang lainnya.  

  Dengan adanya koordinasi maka hal ini dipercaya bahwa dapat 

melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat secara baik, dalam kegiatan 

ini kita dapat menilai sejauhmana  Tingkat keberhasilan koordinasi dalam 

melakukan penanganan kebakaran tersebut, dengan demikian masyarakat 

juga merasa bahwa adanya kepedulian terhadap ereka yang diberikan oleh 

pemerintah malalui dapat dinilai bahwa kepuasan layanan kepada 

masyarakat akan hasil kerja dari pemerintah dapat dinilai berdasarkan 

dengan adanya koordinasi yang terjalin dalam kasus kebakaran tersbut. 

Tidak hanya itu melihat kebakaran kian marak di kota malang 

maka pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi akan pentingnya 
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menjaga keamanan dan keselamatan bersama demi terhindar dari bahaya 

maupun ancaman kebakaran, disamping itu untuk mendukung kegiatan 

tersebut partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan guna dapat 

memahami hal-hal yang dapat menghindari ataupun mencegah bahaya 

kebakaran tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


