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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah

Koordinasi sangat erat kaitannya terhadap manajemen karena dalam 

manajemen terdapat langkah-langkah koordinasi seperti yang telah dijelaskan 

oleh James AF Stoner yakni Manajemen merupakan Proses dalam membuat 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan 

anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan19.  

Dalam mengatasi setiap permasalahan perkotaan maka diperlukan 

adanya koordinasi yang dimana merupakan turunan dari manajemen sehingga 

koordinasi dilakukan dengan berbagai tahapan yang terdapat dalam 

manajemen dengan adanya koordinasi memungkinkan permasalahan suatu 

perkotaan dapat dengan segara untuk ditangani, koordinasi sangat diperlukan 

dalam wilayah pemerinthan hal ini agar unit-unit ataupun lembga pemerintah 

dapat bekerja dengan sebaik-baiknya demi melayani masyarakat, koordinasi 

juga dilakukan untuk dapat meminimalisir resiko bencana yang kerap terjadi 

19 Arifin Imamul, Hadi Giana. 2007. Membuka cakrawala ekonomi. Bandung : PT setia purna 

inves. Hal 64 
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a) Koordinasi Lembaga Pemerintah 

 

Handoko mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses 

pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang 

terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efisien.20 

Koordinasi juga merupakan suatu kegiatan bersama yang 

melibatkan beberapa bagian, komponen, kelompok atau organisasi diperlukan 

koordinasi guna untuk menyempurnakan usaha bersama untuk mencapai 

suatu tujuan yang efektif. Koordinasi adalah perihal mengatur suatu 

organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-

tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. 

Koordinasi dapat diartikan sebagai pengaturan yang tertib dari 

kumpulan atau gabungan usaha, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam 

mencapai tujuan bersama.21  Permasalahan kerjasama dan koordinasi antara 

aparatur pemerintah dan pertaliannya satu sama lain merupakan masalah 

koordinasi pemerintah. Kerjasama dibutuhkan guna menjamin keterpaduan 

dalam tujuan dan bekerjanya semua aparatur pemerintah yang ada dalam 

hidup bersama.22 dimana setiap kepentingan dibutuhkan organisasi tersendiri 

yang dapat bekerja lancar, serasi dan kuat. 

 

                                                           
20Handoko, 2003, Manajemen, BPFE Yogyakarta, hal : 195 
21Prof. Dr. Ateng Syafruding, SH, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, 1993, Bandung, 

Citra Aditya Bakti, Hal : 10  
22Ibid, Ateng Syafruding, Hal : 11 
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Sehingga dapat dikatakan masalah koordinasi adalah salah satu 

dari masalah-masalah pemerintahan yang terpenting. Masalah kerjasama antar 

aparatur pemerintah dinyatakan sebagai masalah koordinasi pemerintah yang 

besar artinya bagi kehidupan Negara. 

Sehingga koordinasi perlu digunakan untuk dapat memperbaiki 

hasil dari pekerjaan pemerintahan yang dirasakan perlu adanya suatu 

koordinasi antar lembaga pemerintah daerah. Hal ini diharapkan dapat 

menjamin kerjasama antar dinas-dinas di lingkup daerah. Hubungan kerja, 

koordinasi dan komunikasi dari sudut pandang teknis pelaksanaan 

pemerintahan. 

Disamping itu pula praktek untuk memecahkan masalah ada 

kalanya hanya diadakan secara insidentil atau ketika sedang terjadi 

permasalahan. Melalui rapat atau musyawarah sebagai salah satu cara untuk 

menyelenggarakan koordinasi. Akan tetapi kelemahannya adalah cara 

demikian banyak bergantung pada kebijaksanaan atau selera pembawaan dan 

kemampuan pribadi seseorang yang berwenang sebagai koordinator. 

Akan tetapi jika pejabat itu diganti, maka berubah pula pegangan atau 

kriteria kebijaksanaanya.Hubungan kerja dalam rangka koordinasi 

pemerintahan, suksesnya pembangunan mutlak memerlukan kebijaksanaan 

yang sebagai keseluruhan yang konsisten satu dan yang lainnya.Pada dasarnya 

tidak satupun kegiatan pembangunan yang seluruhnya dapat diselesaikan oleh 

satu instansi saja, diperlukan hubungan kerja antar instansi yang 

multifungsional dan multi disiplin. 
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Keseluruhannya jelas menunjukan bahwa koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi pemikiran, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan masih 

merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya. 

Mekanisme koordinasi meliputi antara lain: kebijaksanaan, yaitu 

sebagai arah tujuan, rencana, yaitu tertuang cara melaksanakan, waktu 

pelaksanan, orang yang melaksanakan, prosedur dan tata kerja yaitu berisi 

siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan dengan siapa harus 

berhubungan yang dibuat dalam bentuk petunjuk pelaksanaan. 23 

Manfaat dari koordinasi, menurut Sutarto sebagai berikut24 : 

a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara 

satua-satuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam organisasi. 

b. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa 

satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting. 

c. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya 

pertentangan antar satuan organisasi atau antar pejabat. 

d. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas 

e. .Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu 

menunggu yang memakan waktu lama. 

f. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kekembaran 

pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau 

kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat. 

                                                           
23 Syafruddin, Ateng. 1993. Pengaturan Koordinasi di Pemerintahan Daerah. Bandung: Cipta, hlm 

: 13 
24 Sotarto, 1993.  Dasar-Dasar Organisasi, cet 16, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 

hlm : 74. 
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g. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan 

pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau 

kekosongan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat. 

h. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara pejabat untuk 

saling bantu satu sama lain terutama di antara pejabat yang ada dalam 

satuan organisasi yang sama. 

i. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara para pejabat 

untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat 

dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan 

bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan antara sesama pejabat lainnya. 

j. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antar pejabat. 

k. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar 

pejabat. 

l. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar para 

pejabat. 

m. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa koordinasi adalah suatu 

penyesuaian diri dari bagian-bagian dalam memberikan sumbangan untuk 

menyelesaikan suatu masalah agar didapatkan hasil yang maksimum 

secara keseluruhan. 

Pada dasarnya pengertian mengenai koordinasi yang dipaparkan 

oleh beberapa para ahli diatas memang sangat erat kaitannya terhadap 

pembahasan dalam penelitian ini sehingga peneliti akan memfokuskan 

pembahasan ini pada pendapat Handoko yang mendefinisikan koordinasi 
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(coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-

kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang 

fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara 

efisien. Melalui teori ini penulis akan menjadikan referensi ini sebagai 

acuan atau landasan dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran yang 

berbasis kerjasama pemerintah dalam penangganan kebakaran. 

Kerjasama pemerintah juga 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 koordinasi 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.25 

Koordinasi pada dasarnya merupakan salah satu fungsi dari 

manajemen yang bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas-tugas 

organisasi yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja seperti divisi-divisi, 

departemen, unit atau bagian-bagian yang ada dalam organisasi. 

Keselarasan dalam menyelenggarakan tugas dan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab masing-masing unit. 

Koordinasi dan pelaksanaan hubungan kerja instansi merupakan 

kegiatan yang harus tercapai sebaik-baiknya, dengan adanya hubungan 

                                                           
25Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan 

Penanggulangan Bencana Daerah, pasal 13 point A, hlm 11 
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kerja yang efektif. Hubungan kerja yang berupa bentuk administrasi akan 

menciptakan tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa 

hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya 

koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan 

efisien). Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-

kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi instansi 

pemerintah, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat 

guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Dalam hal ini pula koordinasi sangat penting untuk diterapkan 

dalam pelaksaannya terhadap pelayanan masyarakat, koordinasi dalam 

kaitannya mencagu pada penangganan kebakaran yang kerap terjadi di 

Kota Malang, sehingga berdasarkan denga adanya teori-teori maka dapat 

dijabarkan bahwa untuk dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan 

(Kebakaran) Kota Malang maka perlu melakukan hubungan kerja, tidak 

hanya itu koordinasi juga digunakan untuk meningkatkan kerjasama 

pemerintah yang berkaitan perlindungan dan penyelamatan kepada korban 

kebakaran yaitu keselamatan terhadap hidup manusia juga harta benda.  

Melalui pengertian di atas jelas bahwa koordinasi adalah 

tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, 

antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian 

yang satu dengan bagian yang lain. Dengan demikian koordinasi dapat 

diartikan sebagai suatu usaha yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama 

antara lembaga instansi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi 

seluruh masyarakat. 
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b) Implementasi Kebijakan Lembaga Pemerintah 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan rangkaian 

kegiatan kebijakan yang dapat diamati mulai dari program, ke proyek dan 

ke kegiatan. Implementasi tersebut lebih mengacu pada adaptasi 

mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor 

publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian 

diturunkan menjadi proyek-proyek, dan  akhirnya berwujud pada kegiatan-

kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun 

kerjasama pemerintah dengan masyarakat. akhirnya berwujud pada 

kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat 

maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. 

Teori George C.Edward berpandangan bahwa implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu26: 

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi. 

b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas 

dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber 

                                                           
26 Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi .Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hlm : 27 
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daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi 

implementor dan sumber daya finansial. 

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, sifatdemokratis. Apabila implementor 

memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif 

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi 

adalahStandard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur 

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan 

dan menimbulkanred-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 

kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan 

Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul 

Wahab27 mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni 

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatanyang timbul sesudah disahkannya 

pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-

                                                           
27 Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm : 65 
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usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 

akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Menurut Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut 

Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan 

(content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation). Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan 

kelompok sasaran atau target grouptermuat dalam isi kebijakan, jenis 

manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang 

diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah 

tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya 

dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang 

memadai28. 

Dengan adanya berbagai teori mengenai implementasi yang 

dipaparkan oleh beberapa para ahli diatas memang sangat erat kaitannya 

terhadap pembahasan dalam penelitian ini sehingga peneliti akan 

memfokuskan pembahasan ini pada teori Merilee S. Grindle29 maksud dari 

penjelasan teori terdebut ialah implementasi kebijakan tidak akan dimulai 

sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi 

oleh keputusan-keputusan kebijakan.  

Keputusan kebijakan juga dapat dibuat dengan melihat 

permasalahan-permasalahan yang ada dalam sebuah daerah maupun 

lingkungan sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi juga merupakan 

                                                           
28 Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi .Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hlm : 30 
29 Ibid, Subarsono, hlm : 45 
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sebuah proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah 

dan nantinya akan menciptakan suatu hasil yaitu pelayanan kepada 

masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar operasioanl prosedur. 

c) Teori pelayanan publik 

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. 

Moenir30, mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana 

tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani 

atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam 

memenuhi harapan pengguna”. Pelayanan pada hakikatnya adalah 

serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin 

dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam 

masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan 

saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. 

Selanjutnya A.S. Moenir,31 menyatakan bahwa proses pemenuhan 

kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang 

dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan 

yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang 

diperlukan orang lain.32 

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pelayanan adalah 

aktivitas yangdapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan 

                                                           
30  Moenir. 2002. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara, hlm 26-27  
31 Ibid, Moenir, hlm : 16 
32Noviyanti W.D, “E-Journal Pemerintahan Integratif”. Koordinasi Antara Dinas Kesejahteraan 
Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Masyarakat dengan Gangguan 
Jiwa di Kabupaten Kutai Timur.Vol 5 (2017) No. 1 Tahun 2017.ISSN : 2337-8670. hlm : 43 
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pemberi pelayanan yang menggunakan organisasi atau badan 

pemerintahana sebagai perantara pemberian pelayanan. 

Bahaya kebakaran telah menjadi ancaman yang serius bagi tataran 

kaum masyarakat, ancaman dan resiko yang diakibatkan oleh bahaya 

kebakaran ini akan semakin besar ketika tidak segera dicegah, dalam 

pelayanan terhadap korban bencana, maka terdapat beberapa upaya yang 

berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai lembaga 

atau instansi terkait yang melakukan kegiatan berdasarkan SOP (Standar 

Operasional Prosedur). Pelayanan juga harus dilakukan berdasarkan hak 

dan kewajiban atas perlindungan masyarakat hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan berbagai pelayanan baik fisik maupun non fisik tergantung 

pada jens bencana yang terjadi. Adapun bantuan yang berupa non fisik 

seperti bantuan yang dialirkan dari Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) yakni membantu anak-anak korban bencana untuk dapat 

menghilangkan trauma (psikis terhadap anak usia dini) dan lain 

sebagainya.  

Sedangkan bantuan yang berupa fisik meliputi pemadaman api 

yang dilakukan Pemadam Kebakaran (PMK), perbaikan bangunan atau 

rehabilitas dan rekontruksi yang dinaungi oleh wewengan Dinas Pekerjaan 

Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota (DPUPPB) dan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan pengadaan 

basecame atau rumah penginapan, logitsik dan lain sebagainya juga 

menjadi tanggung jawab dari bagian BPBD terkhusus pada bidang 

kedaruratan dan logistik, dan Dinas Sosial juga memiliki peran dalam 



35 

 

melakukan pelayanan terhadap korban bencana dimana adanya bantuan-

bantuan yang berupa donasi seperti alat tulis kebutuhan, pakaian, mainan 

untuk anak-anak dan lain-lain. 

B. Pencegahan Kebakaran 

bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis33. 

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.34 

Pencegahan kebakaran adalah segala daya upaya atau tindakan 

secaraterencana untuk mencegah dan meniadakan sejauh mungkin 

timbulnya kebakaran.Karena itu pencegahan kebakaran dan pemadaman 

dalam tahap awal penyalaan sangat penting untuk dilakukan, baik dengan 

jalan meningkatkan ilmu pengetahuan maupun ketrampilan khususnya 

tentang kebakaran.35 

 

 

                                                           
33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 

Pasal 1 point 1 Hal : 2 
34Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Alat Pemadam 

Kebakaran Pasal 1 Point 6 Hal : 5 
35Sulaksmono, 1997. Mekanisme Penanganan Kebakaran Dalam Keadaan Darurat. Bandung : 

Departement Biologi FMIPA IPB. 
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a). Koordinasi Damkar dalam Pencegahan bahaya kebakaran  

1) Perencanaan darurat kebakaran. 

Pencegahan kebakaran dimulai sejak perencanaan perusahaan dan 

pengaturan proses produksi. Suatu prinsip penting pada semua 

perencanaan adalah tidak meluasnya kebakaran yang terjadi dan 

dimungkinkan untuk penanggulangan kebakaran yang efektif. 

Pendekatannya dilakukan dengan penelahan secara cermat atas 

bangunan menurut kegunaannya dan penentuan lokasi yang 

diperlukannya. Bangunan-bangunan tersebut harus diatur letaknya 

sedemikian, sehingga aman dari kebakaran, dan cukup jarak diantara 

satu dengan yang lainnya. Perlengkapan penanggulangan kebakaran 

termasuk alat-alat pemadam kebakaran harus tersedia dengan 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.36 

Rencana keadaan darurat harus praktis, sederhana dan mudah 

dimengerti. Rencana harus sudah mengantisipasi berbagai skenario 

keadaan darurat, meliputi bencana karena kesalahan operasi, bencana 

alam dan kemungkinan sabotase. Bila hal ini tidak diantisipasi dan tidak 

diambil langkah penanggulangan yang memadai akan dapat 

menimbulkan kerugian total, karena musnahnya seluruh asset 

perusahaan. Karena itu persiapan keadaan darurat kebakaran perlu 

                                                           
36Suma’mur, 1996 Keselamatan Kerja dan pencegahan Kecelakaan.Jakarta, Haji Masagung, hlm : 
18 
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dilakukan untuk mencegah kerugian yang besar baik harta, benda 

maupun jiwa manusia.37 

2) Organisasi/Unit Penanggulangan Kebakaran. 

Unit penanggulangan kebakaran ialah unit kerja yang dibentuk dan 

ditugasi untuk menangani masalah penanggulangan kebakaran di 

tempat kerja yang meliputi kegiatan administratif, identifikasi sumber-

sumber bahaya, pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan sistem 

proteksi kebakaran.(Kepmenaker RI, No: KEP-186/MEN/1999 Bab 1, 

Point B ) 

Unit penanggulangan kebakaran terdiri dari : 

A. Petugas peran penanggulangan kebakaran.  

Petugas peran penanggulangan kebakaran adalah petugas yang 

ditunjuk dan diserahi tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber 

bahaya dan melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran di unit 

kerjanya. (Kepmenaker RI, No: KEP-186/MEN/1999, Bab 1, Point E ). 

Tugas dari petugas peran kebakaran adalah : 

1) Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat  

menimbulkan bahaya kebakaran. 

2) Memadamkan kebakaran pada tahap awal. 

3) Mengarahkan evakuasi orang dan barang. 

4) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. 

5) Mengamankan lokasi kebakaran. 

(Kepmenaker RI, No: KEP 186/MEN/1999, Pasal 7, Ayat 1). 

                                                           
37Syukri Sahab, 1997. Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta :PT Bina 
Sumber Daya Manusia, hlm : 30 
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B) Regu penangggulangan kebakaran. 

Regu penangggulangan kebakaran ialah satuan satgas yang 

mempunyaitugas khusus fungsional di bidang penanggulangan kebakaran. 

Tugas dari regu penanggulangan kebakaran adalah38 : 

1. Mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat 

menimbulkan bahaya kebakaran. 

2. Melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran. 

3. Memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada 

tahapawal. 

4. Membantu menyusun buku rencana tanggap darurat penanggulangan 

kebakaran. 

5. Memadamkan kebakaran. 

6. Mengarahkan evakuasi orang dan barang. 

7. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. 

8. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. 

9. Mengamankan seluruh lokasi tempat kerja. 

10. Melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran. (Kepmenaker RI, 

No: KEP-186/MEN/1999, Pasal 8, Ayat 1, Point A-J ). 

C) Koordinator unit penanggulangan kebakaran. 

Koordinator unit penanggulangan kebakaran ialah orang yang 

mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya 

yang berdiri sendiri. 

Tugas dari koordinator unit penanggulangan kebakaran : 

                                                           
38Kepmenaker RI, No: KEP-186/MEN/1999, Pasal 8, Ayat  1, Hal : 5 



39 

 

1. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat dari instansi 

yang berwenang. 

2. Menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan 

kebakaran. 

3. Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan 

kebakaran kepadapengurus. (Kepmenaker RI, No: KEP-

186/MEN/1999, Pasal 9, Ayat 1 ) 

D) Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab 

teknis. 

Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran adalah tenaga teknis 

yang berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang telah 

ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. 

Tugas dari Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran adalah : 

1. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang undangan 

bidang penanggulangan kebakaran. 

2. Memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai 

dengan peraturan perundangan berlaku. 

3. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi 

yangdi dapat berhubungan dengan jabatannya. 

4. Memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari 

instansi yang berwenang. 

5. Menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan kebakaran. 

6. Mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kepada 

pengurus. 
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7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. (Kepmenaker RI, No: KEP-

186/MEN/1999, Pasal 10, Ayat 1, Point A-F ) 

3) Jalur/Tempat Evakuasi. 

Secara ideal, semua bangunan harus memiliki sekurang-kurangnya 

dua jalan penyelamat diri pada dua arah yang bertentangan terhadap setiap 

kebakaranyang terjadi pada sembarangan tempat dalam bangunan tersebut, 

sehingga tak seorangpun bergerak kearah api untuk menyelamatkan diri. 

Jalan-jalan penyelamatan demikian harus dipelihara bersih, tidak terhalang 

oleh barang-barang, mudah terlihat dan di beri tanda tanda yang jelas. 

(Suma’mur, 1996)39 

Jauh maksimum jalan penyelamatan yang pada umumnya diterima 

adalah sekitar 40 m, sekalipun pada bangunan-bangunan yang resiko 

kebakarannya kecilatas dasar sifat tahan api jarak tersebut dapat diperbesar 

menjadi 50 m. Sebaliknya, manakala bahaya perembetan api sangat cepat, 

jarak tersebut harus dikurangi, katakanlah menjadi menjad 30 m atau 

kurang dari 30m. Jarak tersebut harus diperhitungkan menurut keadaan 

sebenarnya dan tidak menurut garis lurus sebagai akibat barang-barang 

atau hadangan yang ada. (Suma’mur, 1996)40 

Peta evakuasi yang terbaru harus dipersiapkan dan ditempatkan 

dibeberapa lokasi pada tiap-tiap fasilitas di lokasi pabrik.Peta-peta ini 

harusmenunjukkan pintu keluar terdekat, pintu keluar cadangan dan titik 

pertemuan.Disarankan bahwa peta evakuasi juga menunjukkan lokasi 

                                                           
39Suma’mur, 1996, Keselamatan Kerja dan pencegahan Kecelakaan.Jakarta, Haji Masagung, hal : 

22 
40Kuhre,W.L, 1996. Sertifikasi ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan, Jakarta Bina Sumber 
Daya Manusia, hlm : 15 
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rencana gawat darurat, meja resepsionis, alat pemadaman kebakaran, 

pencuci mata, pancuran air, peralatan untuk menangani tumpahan bahan 

kimia, P3K dan elemen-elemen penting lainnya. Para pekerja harus 

diberitahu untuk mengingat rute utama dan rute cadangan bila jalan keluar 

utama tertup.41 

4). Fasilitas dan Peralatan Dalam Kebakaran. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2005 

Tentang Pengaturan Alat Pemadam Kebakaran pasal 1 point 6alat 

Pemadam Kebakaran adalah alat - alat teknis yang dipergunakan untuk 

mencegah dan memadamkan kebakaran, yang berisi cairan atau serbuk 

yang berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, Hidran, springkler, 

otomatik gas, mobil pompa dan motor pompa. 

Adapun Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini 

meliputi pemasangan,pengujian dan perijinan Alat Pemadam Kebakaran :  

Bangunan/gedung yang banyak dikunjungi orang, Bangunan 

pabrik/industry, Bangunan Tempat Khusus Parkir, Bangunan 

Pertokoan/Supermarket/Pasar, Bangunan Terminal atau Stasiun Kereta 

Api, Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Bangunan 

Perumahan, Bangunan Campuran. 

1. Bangunan Gedung 

(1) Setiap bangunan atau gedung umum dan sejenisnya harus dilindungi dari 

ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran 

                                                           
41Ibid, Kuhre, hlm : 18 
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ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B-5B dan ditempatkan 

dengan jarak jangkau maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat. 

(2) Setiap bangunan tempat beribadah, tempat pendidikan dan tempat 

perawatan yang melayani kepentingan umum, harus dilindungi dari 

ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran 

ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B-5B dan ditempatkan dengan 

jarak jangkau maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat. 

2. Bangunan Pabrik/Industri 

(1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran 

yangjenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya 

kebakaran danjarak jangkaunya. 

(2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan, harus 

dilindungidengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya 

padam minimum2A, 5B - 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat 

dengan jarak jangkaunyamaksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap 

tempat. 

(3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, 

harusdilindungi dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang 

berdaya padam minimum 2A, 10B - 20B dan ditempatkan pada tempat-

tempat dengan jarak jangkaunya maksimum 20 (dua puluh) meter dari 

setiap tempat. 

(4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi, harus 

dilindungidengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang berdaya 

padam minimum2A, 10B - 20B dan ditempatkan pada tempat-tempat 
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dengan jarak jangkaunyamaksimum 15 (lima belas) meter dari setiap 

tempat. 

3. Bangunan Tempat Khusus Parkir 

(1) Setiap Bangunan Tempat Khusus Parkir harus dilindungi dari bahaya 

kebakarandengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas 

atau jenis kimiakering serbaguna dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga 

ratus) m2, harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam kebakaran 

ringan dari jenis gasatau jenis kimia kering serbaguna, yang berukuran 2A, 

10B – 20B, dipasang ditempat yang mudah dilihat dan mudah diambil 

untuk dipergunakan. 

(3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) m²seperti tersebut 

pada ayat (2), harus ditambah dengan 1 (satu) alat pemadam kebakaran. 

(4) Setiap pelataran parkir terbuka termasuk pula kendaraan harus dilindungi 

dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran 

jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berdaya padam minimum 

3A, 5B – 10B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkau 

maksimum 30 (tiga puluh)meter. 

4. Bangunan Pertokoan/Supermarket/Pasar 

Setiap bangunan pertokoan/supermarket atau pasar harus dilindungi 

dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran 

ringan yang berdaya padam minimum 3A, 5B – 10B dan ditempatkan 

dengan jarak jangkau maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat. 
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5. Bangunan Terminal atau Stasiun Kereta Api 

(1)  Setiap Bangunan Terminal angkutan umum darat atau Stasiun Kereta Api 

harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam 

kebakaran ringandari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna dengan 

ketentuan yang berlaku. 

(2)  Setiap bangunan pada lahan terminal angkutan umum darat atau Stasiun 

Kereta Apiyang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m2, harus 

ditempatkan minimum 2(dua) alat pemadam kebakaran ringan dari jenis 

gas atau jenis kimia keringserbaguna, yang berukuran 2A, 10B – 20B, 

dipasang di tempat yang mudah dilihatdan mudah diambil untuk 

dipergunakan. 

(3)   Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) m²seperti tersebut 

padaayat (2), harus ditambah dengan sebuah alat pemadam kebakaran. 

(4)  Setiap kendaraan dalam terminal angkutan umum darat harus dilindungi 

dariancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat pemadam 

kebakaran jenis gasatau jenis kimia kering serbaguna, yamg berdaya 

padam minimum 3A, 5B – 10Bdan ditempatkan pada setiap tempat 

dalam jarak jangkau maksimum 30 (tiga puluh)meter. 

6. Bangunan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 

(1)  Setiap bangunan SPBU harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan 

dipasangalat pemadam kebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia 

kering serbagunadengan ketentuan yang berlaku. 

(2)  Setiap bangunan SPBU harus ditempatkan minimum 2 (dua) unit alat 

pemadamkebakaran ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering 
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serbaguna, yang berukuranminimal 3A, 5B – 10B, dipasang di tempat 

yang mudah dilihat dan mudah diambiluntuk dipergunakan. 

(3)  Setiap bangunan kantor dalam areal SPBU harus dilindungi dari ancaman 

bahayakebakaran dengan dipasang alat pemadam kebakaran ringan yang 

berdaya padamminimum 2A, 2B-5B dan ditempatkan dengan jarak 

jangkau maksimum 15 (limabelas) meter dari setiap tempat. 

7.  Bangunan Perumahan/Pemukiman 

Setiap bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan 

harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan dipasang alat 

pemadam kebakaran ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan 

ditempatkan setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan. 

Adapun pengertian lain dari peralatan dalam kebaran yakni : 

a. Sarana Komunikasi 

Sarana komunikasi yang perlu dipersiapkan antara lain : alarm, 

radio panggil, telepon genggam dengan satuan khusus dan lain-lain. 

Karena fungsinya sangat penting maka sarana komunikasi harus selalu 

dirawat dan dijaga agar senantiasa berfungsi dengan baik dan dapat 

dipakai secara terus menerus dengan efektif.42 

b. Alat pelindung diri 

Alat pelindung diri harus ditempatkan di lokasi yang strategis bagi 

tim emergency, tergantung pada bahan kimia yang ada tempat kerja sesuai 

dengan jenis kecelakaannya. Alat pelindung meliputi alat bantu pernafasan 

dan saluran oksigen, baju tahan bahan kimia dan tahan api,sarung tangan 

                                                           
42Syukri Sahab, 1997. Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta :PT Bina 

Sumber Daya Manusia, hlm : 31 
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tahan api, sepatu boot. Alat pilindung tersebut selalu diperiksa dan di uji 

coba secara rutin sehingga dapat pada saat dibutuhkan selalu siap. 

Sebelum digunakan perlu dilakukan pengujian untuk mencoba peralatan 

tersebut sebelum keadaan darurat yang sebenarnya terjadi.43 

c. Peralatan Pemadam Kebakaran 

Peralatan pemadam kebakaran seperti fire extinguiser (Alat 

Pemadam Api Ringan/APAR), hidran, sprinkler, dan lain sebagainya harus 

tersedia di seluruh bagian pabrik dan harus dicek secara teratur.(Kuhre, 

1996) Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus 

ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai 

dan diambil serta di lengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.  

Pemberian tanda pemasangan yaitu segitiga sama sisi dengan 

warna dasar merah, ukuran sisi 35 cm, tinggi huruf 3 cm dan bewarna 

putih, serta tinggi tanda panah 7,5 cm warna putih. Tinggipemberian tanda 

pemasangan adalah 125 cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau 

kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan. Penempatan harus 

sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakarannya serta pemasangan 

antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau kelompok satu 

dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali telah ditetapkan 

pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.(Permenakertrans No: Per-

04/Men/1980, Pasal 4, Point 1-6)  

                                                           
43Kuhre, W.L, 1996. Sertifikat ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan, Jakarta: Bina Sumber 

daya Manusia, hlm : 20 
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Instalasi alarm kebakaran otomatik adalah sistem atau rangkaian 

alarm kebakaran yang menggunakan detektor panas, detektor asap, 

detektor nyala api dan titik panggil secara manual serta perlengkapan 

lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran. Setiap perusahaan 

harus memiliki sistem alarm kebakaran baik secara otomatis maupun 

manual untuk memperingatkan semua tenaga kerja .(Permenaker No: 

PER/02/MEN/1983, Pasal 1, Point A) 

d. Peralatan medis, Tim emergencyharus dilengkapi dengan peralatan medik 

untuk pertolongan darurat seperti oksigen, alat resusitasi jantung dan paru, 

pembalut dan obat-obatan.44 

e. Alat transportasi 

Jika terdapat suatu keadaan darurat maka peralatan transportasi 

jugamemegang peranan tidak kalah pentingnya. Alat transportasi 

dibutuhkan untuk memindahkan pekerja keluar dari lokasi, mengangkut 

bantuan yang diperlukan dan membawa korban yang ada. Untuk itu 

ambulans, mobil, bus, truk dan lainlainharus tersedia untuk keperluan 

evakuasi. (Kuhre,1996)45 

Kebakaran merupakan hal yang dapat mengakibatkan suatu bahaya 

dan kerugian bagi keselamatan maupun harta benda manusia, di Kota 

Malang sendiri kebakaran merupakan suatu bencana yang kerap terjadi 

didaerah-daerah pemukiman dan pertokoan, hal ini menunjukkan betapa 

                                                           
44Syukri Sahab, 1997. Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta :PT Bina 

Sumber Daya Manusia, hlm : 31 
45Kuhre, W.L, 1996. Sertifikat ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan, Jakarta: Bina Sumber 

daya Manusia, hlm : 22 
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perlunya kewaspadaan pencegahan terhadap kebakaran harus ditingkatkan. 

Kebakaran perlu dilakukan dengan pencegahan dimana upaya pencegahan 

dan penanggulangan kebakaran dapat dimulai dari perencanaan darurat 

kebakaran, organisasi atau unit penanggulangan kebakaran, penyediaan 

jalur evakuasi, penyediaan sarana dan fasilitas dalam menghadapi 

kebakaran. 

C) Koordinasi Badan Penanggulangan bencana daerah dalam Pencegahan 

bahaya kebakaran 

1) Disisi lain dalam menjalankan koordinasi tugas dan fungsi dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah juga harus melaksanakan tugas 

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, 

mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan tindakan 

pembimbingan pada masyarakat yakni pembinaan (sosialisasi) dan 

pelatihan-pelatihan kepadarelawan dalam mengsosialisasikan ataupun 

memberi pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahan bencana yaitu 

kebakaran. 

Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 

menyebutkan bahwa : Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta 

penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam, maupun non-alam 

yaitu bersumber dari ulah manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 



49 

 

dampak psikologis. Dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa 

kebakaran termasuk ke dalam salah satu bencana.  

Berdasarkan penyebab kejadiannya, kebakaran adalah bencana 

yang dikategorikan sebagai bencana alam (natural disasters) diakibatkan 

oleh kelalaian manusia (man-made disasters). Sumber bencana oleh alam 

yang menyebabkan terjadinya kebakaran adalah petir, gempa bumi, 

letusan gunung api, kekeringan dan lain sebagainya. Sementara itu, 

sedangkan sumber bencana oleh manusia yang menyebabkan terjadinya 

kebakaran diantaranya adalah kebocoran gas lpg yang mudah terbakar, 

hubungan arus pendek listrik, puntung rokok, kurangnya pengamanan 

konstruksi bangunan terhadap kebakaran, dan lain-lain. 

Permasalahan kebakaran tersebut merupakan tanggung jawab 

Pemerintah Daerah karena hal penting dalam menjalankan tugas pokok 

dan fungsi pemerintah ialah dengan memberikan pelayanan dengan sebaik 

mungkin kepada masyarakat salah satunya penyelamatan dan 

perlindungan terhadap korban bencana kebakaran untuk dapat memberikan 

pelayanan khusus demi keselamatan manusia dan juga keamanan harta 

benda.Keselamatan dan perlindungan juga dilakukan melalui 

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang merupakan serangkaian 

upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko 
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timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 

rehabilitasi.46 

D.    Partisipasi Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran 

Partisipasi merupakan suatu kesadaran (awareness) yang bermula 

dari unsur manusia dalam mahami realitas dan bagaimana cara bertindak 

atau menyikapi suatu realitas.47 Refleksi merupakan bentuk dari 

pengungkapan kesadaran, dimana ia dapat memberikan atau bertahan 

dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan. Sebuah bagan yang 

dibuat Fishbein:1967 yang menggambarkan keterkaitan antara kesadaran 

terhadap bahaya kebakaran (fireawareness) dengan perubahan sikap dari 

individu. Keyakinan akan bahaya kebakaran menimbulkan munculnya 

kesadaran yang mengarahkan seseorang untuk bersikap, dimana dia akan 

memiliki kecenderungan untuk berpikir proaktif tentang bagaimana untuk 

menghindari, mengantisipasi bahaya kebakaran tersebut.  

Dengan intensitas yang berkelanjutan, sikap sikap proaktif ini akan 

mengarahkan kepada perubahan perilaku yang responsif terhadap bahaya 

kebakaran seperti bagaimana mengantisipasi dan meminimalisir resiko 

dari bahaya kebakaran apabila harus terjadi. 

Adapun Teori penunjang lain tentang pentingnya program 

pelatihan manajemen bahaya kebakaran dinukil dari presentasi (Applied 

                                                           
46Peraturan Walikota Malang  Nomor 44 Tahun 2014  Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan 

Tata Kerja  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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Course by MJu from training ofinstructors/teachers in more than 40 

countriesbetween 1965-2007). Pelatihan kebakaran yang terencana dengan 

baik dan berkelanjutan akan mengarahkan pesertanya kepada perubahan 

sikap dengan ditandai dengan pendewasaan emosi dan respon kognitif 

berupa penguasaan pengetahuan tentang bahaya api yang menggerakkan 

seseorang untuk merubah perilakunya sehingga selalu responsive terhadap 

bahaya yang mungkin timbul dari sebuah kebakaran. Perubahan perilaku 

merupakan factor yang penting yang bisa euntuk selalu  menggerakkan 

seseorang  siaga dengan berbagai ancaman kebakaran.48 

Sehingga bentuk partisipasi masyarakat dalam menyikapi bencana 

yang terjadi ialah selalu memperhatikan dan menjaga keamanan agar 

becana yang sifatnya Non alam (Kebakaran) tidak mudah terjadi lagi. 

Dengan demikian perlunya kerjasama antar instansi terkait dan juga 

masyarakat agar dapat bersama-sama menanamkan kesadaran bahwa 

keamanan dan keselamatan itu sangat perlu dan sangat berpengaruh dalam 

hidup kita, sehingga berdasarkan dengan masalah tersebut masyarakat 

harus lebih berhati-hati.  
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