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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manajemen berkaitan dengan usaha, kegiatan atau program yang 

diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk merencanakan, 

mengarahkan dan mengandalkan prestasi karyawan. Jadi seluruh kegiatan 

yang dilakukan dalam sebuah proses manajemen harus terjadi, dimulai dengan 

menetapkan tujuan an sasaran yang inginj hendak dicapai, kemudian tahap 

pembuatan rencana, pengorganisasian, penggerakan atau pengarahan dan 

akhirnya evaluasi atas hasilnya.  

Perkembangan kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 

setiap tahunnya mengalami pertambahan penduduk diperkirakan mencapai 

40%. Perkembangan dan pertumbuhan kecamatan Bagan seinembah yang 

demikian pesat akan memicu kecamatan ini menjadi salah satu kabupaten 

berkembangyang baru diwilayah Republik Indonesia. Potensi kecamatan 

Bagan Sinembah merupakan ancaman sangat tinggi kemungkinan akan 

timbulnya bencana alam khususnya kebakaran. 

Hal ini ditandai dengan timbul dan berkembangnya bangunan-

bangunan besar dan bertingkat, baik itu perkantoran, rumah sakit swasta 

maupun pemerintah, hotel-hotel, serta pusat-pusat perbelanjaan. Namun tidak 

meutup kemungkinan akan bertambahnya kawasan-kawasan perumahan dan 

pemukiman pada hunian. 

Namun suatu hal yang menarik, pembangunan gedung yang besar dan 

bertingkat belum semuanya terstruktur dengan baik. Salah satu yang tertinggal 



 
 

2 

atau kurang terpikirkan perkembangan di sektor penanganan, pencegahan, dan 

penanggulangan terhadap bahaya kebakaran. Khususnya bagi pemilik, 

pengelola, pemakai gedung-gedung besar dan bertingkat. Penanggulangan 

bahaya kebakaran pada hakekatnya merupakan kewajiban setiap warga 

masyarakat baik kepentingan individu maupun kepentingan umum serta 

pemerintah kecamatan bagan sinembah dilaksanakan secara preventif dan 

represif 

Untuk mencapai kehidupan aman dan tentram bebas dari ketakutan dan 

bahaya yang mengancam manusia, tidak ada yang dapat memastikan yang 

terjadi esok hari dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak apa yang 

diberikan Tuhan kepada umat Nya. Kita sebagai umat-Nya hanya dapat 

mensyukuri dan menjalani kehidupan ini. Dalam kehidupan ini tidak ada yang 

menduga kapan atau dimana suatu bencana terjadi. Salah satu bencana yang 

harus kita waspadai adalah bencana kebakaran. Kebakaran merupakan 

musibah yang sangat merugikan. Selain harta benda yang lenyap dimakan api, 

tidak jarang juga merugikan kehidupan manusia. Banyak masyarakat yang 

harus kehilangan sanak saudara, rekan, maupun sahabat mereka ketika 

musibah ini datang. Musibah ini bukan saja hanya merugikan tetapi membawa 

kesedihan yang mendalam bagi masyarakat. 

Kantor Pemadam Kebakaran kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten 

Rokan Hilir merupakan instansi pemerintah yang khusus masalah 

penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Ini bertujuan untuk memberikan 

pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang padat hunian dalam hal 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran, tetapi dari hasil pengamatan kali 
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ini tidak diimbang dengan dukungan dan partisipasi baik dari masyarakat 

maupun pemerinah, sehingga misi dari Kantor Pemadam Kebakaran tidak 

dapat terealisasi dengan baik. Hal ini bisa kita lihat dari tabel 1.1: 

Tabel 1.1 Sarana Penanggulangan Kebakaran Menurut Jenisnya 

PadaKantor Pemadam Kebakaran Kecamatan bagan 

Sinembah Kabupaten  Hilir 

 

No Jenis sarana Penanggulangan Jumlah 

1 Mobil pemadam kebakaran 1 bh 

2 Mesin pompa 2 bh 

3 Selang kebakaran 10 bh 

4 Baju anti panas 12 bh 

5 Tabung oksigen 0 bh 

6 Racun api tepung kering 2 bh 

7 Helm personil 12 bh 

8 Kampak personil 1 bh 

9 Sarung tangan 12 bh 

10 Hydrant pillar 0 bh 

11 Hydrant 0 unit 

12 Tali luncur 0 roll 

 Sumber: Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah 2016 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang ada 

pada kantor Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari : 1 buah mobil pemadam 

kebakaran, 2 buah mesin pompa, 10 buah selang kebakaran, 12 buah batu anti 

panas, 0 tabung oksigen, 2 buah racun api tepung kering, 12 buah helm 
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personil, 1 buah kampak personil, 12 buah sarung tangan, 0 buah hydrant 

pillar, hydrant 0 unit, dan tali luncur 0 roll. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana 

yang ada di Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir masih terbilang minim. sehingga apabila terjadi 

kebakaran, perlengkapan yang dibutuhkan kurang memadai yang dapat 

mengakibatkan terhambatnya aktivitas kerja sehari-hari. Selain itu jumlah 

pegawai yang masih sedikit,hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1.2:  Jumlah Pegawai Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan   

Bagan sinembah Kabupaten Rokan Hilir  

 

No Jabatan Jumlah 

1 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran 1 

2 Komandan Regu 1 

3 Wakil Komanda 1 

4 Anggota 9 

Jumlah 12 orang 

Sumber: kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah 2016 

   Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah pegawai yang ada di 

Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah sedikit sehingga 

kurang memberikan pelayanan yang maksimal. Belum lagi kurangnya fasilitas 

yang dibutuhkan, yang mengakibatkan terhambatnya  aktivitas kerja pegawai 

kantor pemadam kebakaran di Kecamatan Bagan Sinembah dalam 

memberikan pelayanan berupa pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

kepada masyarakat. 
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Tabel 1.3 :  Frekuensi Kebakaran dan Penyebab Terjadinya Kebakaran di 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dari 

Tahun 2014-2016 

 

 

No 

 

Tahun  

Penyebab Frekuensi 

Kebakaran Arus pendek Lilin / Kompor Kelalaian  

1 2014 4 kali 4 kali 3 kali 11kali 

2 2015 6 kali 3 kali 3 kali 12 kali 

3 2016 3 kali 3 kali 12 kali 18 kali 

Jumlah 13 kali 10 kali 18 kali 41 kali 

Sumber: BPBD Rohil 2016 

Meningkat dibanding dari tahun-tahun seblumnya, dengan frekuensi 

kebakaran di tahun 2016 sebanyak 18 kali. Penyebab kebakaran Kecamatan 

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir di tahun 2016 antara lain adalah arus 

pendek yakni 3 kali, akibat kelalaian 12 kali, dan akibat kompor atau lilin 3 

kali. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyebab terjadinya 

kebakaran di kecamatan Bagan Sinembah adalah adalah arus pendek sebanyak 

13 kali kasus kebakaran dari tahun 2014-2016 akibat kelalaian sebanyak 18 

kali kasus kebakaran dari tahun 2014-2016,  dan akibat lilin/kompr sebanyak 

10 kali kasus kebakaran dari tahun 2014-2016. 

Daftar banyaknya kebakaran menurut jenis kebakaran di Kecamatan 

Bagan Sinembah tahun 2016 bisa dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1.4 :  Banyaknya Kebakaran Menurut Jenis yang Terbakar di 

Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2016 

 

No Jenis yang terbakar Kejadian kebakaran 

1 Rumah penduduk 8 

2 Perkebunan masyarakat 9 

3 Lain-lain 1 

Jumlah 18 kali 

Sumber: Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah 2016  

  Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2016  jumlah kebakaran 

 semakin meningkat dan jenis yang terbakar yang paling banyak terdapat 

pada perkebunan masyarakat, jadi Kantor pemadam kebakaran Kecamatan Bagan 

 Sinembah harus mampu mengatasi hal ini dengan mengadakan 

penyuluhan lebih sering lagi tentang dampak bahaya pembakaran perkebunan agar 

tercapainya visi dan misi dari Kantor Pemadam Kebakaran itu sendiri. 

Penilaian kinerja merupakan faktor yang penting untuk melihat 

seberapa baik kinerja seorang karyawan dimasa lalu dan sebagai umpan balik 

agar karyawan tersebut dapat meningkatkan kerjanya dimasa yang akan 

datang. Umpan balik dari penilaian kinerja akan memotivasi karyawan untuk 

bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan kemampuan 

dimasa yang akan datang. Agar penilaian kinerja tersebut efektif maka 

pelaksanaan penilaian kinerja harus sesuai dengan proses dan prosedur yang 

baku agar memberi dampak yang positif bagi peningkatan kinerja karyawan 

yang pada akhirnya memiliki dampak pada organisasi secara keseluruhan. 

 Pemadam Kebakaran selalu mendapat pertanyaan dari masyarakat, 

sebenarnya apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja dalam 
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rangka menciptakan profesionalisme setiap pegawai kantor Pemadam 

Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

Langkah langkah yang telah dilaksanakan dalam menanggulangi 

bencana musibah kebakaran antara lain sosialisasi melalui media cetak dan 

media elektronik dan pelatihan bantuan sukarela kebakaran (balakar) pada 

hunian penduduk, peran kebakaran, penyuluhan langsung kepada ruko-ruko 

dan badan usaha, melakukan pelatihan terhadap karyawan hotel berbintang, 

perusahaan terbatas, industry, dan lain-lain. Kantor Pemadam Kebakaran 

yakin  semua ini dapt diatasi apabila kita berpedoman pada tiga pilar kunci 

keberhasilan dalam penanggulangan kebakaran yaitu Kantor Pemadam 

Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah, Instansi terkait dan masyarakat. 

Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten 

Rokan Hilir merupakan instansi pemerintah yang kerjanya memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dalam menangani masalah kebakaran untuk 

daerah Kecamatan Bagan Sinembah. Unit ini juga mempunyai tugas yaitu : 

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penanggulangan kebakaran 

khususnya operasional pemadam kebakaran bangunan gedung, lingkungan, 

dan pertolongan akibat bencana alam. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang telah dijelaskan 

diatas KantorPemadam Kebakaran juga mempunyai tujuan pokok dan fungsi 

yaitu: 

1. Pelaksanaan pemadaman, penanggulangan dan penyelamatan jiwa/ harta 

benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain 
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2. Pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pemadam 

kebakaran 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Selain itu kantor pemadam kebakaran juga memiliki SOP sebagai 

berikut: 

1. Petgas yang pertama kali melihat api/ asap memeriksa asal api dan 

memriksa adanya proses pembakaran 

2. Bila api besar segera beritahu dan minta pertolongan 

3. Bila api kecil segera dipadamkan  dengan kain yang dibasahi, api harus 

padam dalam waktu 1 menit 

4. Petugas terdekat segera mengambil APAR dan memadamkan api, api 

harus padam dalam waktu 3 menit 

5. Bila sumber api meluas pemadam kebakaran segera mengaktifkan 

penanggulangan kebakaran RS  

6. Setelah api padam, ruangan yang bersangkutan harus diberitahu dan kami 

mencatat kerusakan yang trjadi dan dilaporkan. 

 

Berdasarkan tugas yang telah dibepankan kepada pegawai Kantor 

Pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 

diharapkan kepada pegawai yang ada pada kantor tersebut dapat 

memanfaatkan segala potesi yang ada untuk mencapai hasil yang optimal atau 

dengan kata lain agar dapat bekerja seefektif mungkin dalam meningkatkan 
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pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan 

kebakaran. 

Namun langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Kantor 

Pemadam Kebakaran dalam menanggulangi bahaya kebakaran belum 

mendapatkan hasil yang maksimal, karena pada kenyataannya masih ada 

kejadian-kejadian musibah kebakaran di Kecamatan  Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir kerugian materi dan non materi tidak dapat dihindari.  

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja 

dalam rangka menciptakan profesionalisme pegawai Kantor Pemadam 

Kebakaran yang sesuai dengan motonya yaitu mewujudkan kecamatan bagan 

sinembah kabupaten rokan hilir sebagai rumah yang aman dan nyaman dari 

musibah kebakaran dan bencana alam. Serta berusaha meminimalisir 

pembakaran yang mengakibatkakn kerugian material, untuk itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Kantor 

Pemadam Kebakaran di Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hiliir” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka untuk 

mempermudah pembahasan penulisan merumuskannya kedalam suatu 

perumusan maslah, yakni : 

1 Bagaimanakah kinerja Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir? 

2 Apa saja factor penghambat Kantor Pemadam kebakaran di Kecamatan 

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugasnya? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

 Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Kinerja serta 

faktor-faktor yang penghambat kinerja kantor Pemadam Kebakaran di 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dalam 

melaksanakan tugasnya. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Guna teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memacu 

perkembangan ilmu administrasi negara, minimal dapat 

memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu 

Administrasi Negara. Guna akademis, yakni penelitian ini 

diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi 

kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam 

khusus yang sama. 

b. Guna praktis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

masukan dan bahan pertimbangan untuk Kantor Pemadam 

Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 

dalam meningkatkan kinerja pegawai. 
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1.4 Sistematika Penulisan. 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  : Telaah Pustaka 

Pada bab ini akan mengemukakan teori – teori yang melandasi 

pembahasan    skripsi diantaranya berupa konsep Organisasi, 

konsep Administrasi, Konsep Kinerja, kinerja menurut pandangan 

islam, definisi konsep, konsep oprasional, penelitian terdahulu 

dan kerangka berfikir. 

 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang populasi, sampel penelitian, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

 

BAB IV : Diskripsi Lokasi Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang Lokasi Penelitian yang terdiri dari 

Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bagan 

Sinembah, Struktur Organisasi Kantor Pemadam kebakaran 

kecamatan Bagan Sinembah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan Bagan Sinembah. 

BAB V : Pembahasan dan Hasil 

Didalam Bab ini menguraikan hasil pembahasan dan penelitia 

yang berupa; menganalisis, mengungkapkan dan membahas hasil-

hasil yang ditemukan melalui metode yang telah ditentukan. 
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BAB VI : Penutup  

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 


