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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam suatu lembaga baik itu dalam perkantoran, perusahaan, maupun

organisasi lainnya, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai haruslah mempunyai sumber daya manusia yang

mampu memberikan peningkatan kontribusi yang baik kedalam organisasi.

Sumber daya manusia sebagai salah satu elemen organisasi harus dikelola

dengan baik. Bahkan bisa dikatakan bahwa pengelolaan organisasi pada dasarnya

adalah proses pengelolaan terhadap manusia. Semua organisasi apapun tujuannya

harus beroperasi dengan melalui manusia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa

sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki oleh suatu

organisasi. Implikasi dari hal itu ialah bahwa investasi terpenting yang mungkin

dilakukan oleh suatu organisasi adalah dibidang sumber daya manusia.

Seringkali efisiensi pelaksanaan organisasi tergantung pada pengelolaan

dan pendayagunaan manusia. Oleh karena itu maka setiap pemimpin dalam

organisasi harus mampu bekerja secara efektif dengan karyawan – karyawannya

serta memecahkan bermacam – macam permasalahan dengan pengelolaan sumber

daya manusia.

Perusahaan atau organisasi mempunyai harapan – harapan kepada setiap

karyawan, dan karyawan yang bekerja juga mempunyai harapan pada organisasi.

Harapan dari perusahaan atau organisasi antara lain menginginkan organisasinya

mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Maka salah satu yang harus



2

diperhatikan adalah masalah pengembangan karyawan atau pegawai. Karena

pengembangan karyawan mempunyai arti yang penting sekali bagi suatu

perusahaan atau organisasi, karena hal itu berhubungan dengan prestasi kerja

karyawan tersebut.

Prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam

melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas

kecakapan, pengalaman, dan kesanggupan serta ketepatan waktu. Keseluruhan

tugas akan sangat bermanfaat dan berhasil baik, apabila diusahakan oleh pribadi

itu sendiri pengembangannya.

Latihan dan pengembangan mempunyai berbagai manfaat karir jangka

panjang yang membantu karyawan untuk bertanggung jawab lebih besar diwaktu

yang akan datang. Pelatihan dan pengembangan diperlukan baik oleh pegawai

baru maupun yang sudah berpengalaman. Meskipun karyawan baru telah

menjalani orientasi komprehensif mereka jarang melaksanakan pekerjaan dengan

memuaskan, mereka harus dilatih dan dikembangkan dalam bidang tugas – tugas

tertentu. Begitu juga para karyawan lama telah berpengalaman mungkin

memerlukan latihan untuk mengurangi atau menghlilangkan kebiasaan kerja yang

buruk atau untuk mempelajari keterampilan baru yang akan meningkatkan prestasi

kerja mereka. Bagaimanapun juga, orang seharusnya tidak berhenti belajar setelah

menamatkan pendidikan formal, karena belajar adalah suatu proses seumur hidup

oleh karena itu program pelatihan dan pengembangan karyawan harus bersifat

kontinue dan dinamis.
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Agar manfaat pelatihan dan pengembangan dapat semaksimal mungkin,

berbagai langkah perlu ditempuh. Langkah – langkah tersebut antara lain

mengenai penentuan tujuan, sasaran, menetapkan isi program, mengidentifikasi

prinsip-prinsip belajar, pelaksanaan program, identifikasi manfaat dan penilaian

pelaksanaan program. Ini semua merupakan hal teknis yang sangat penting dan

perlu diperhatikan dalam melakukan program pelatihan karena akan

mempengaruhi tujuan atau sasaran dari pelatihan itu sendiri.

Pelaksanaan suatu program pelatihan dan pengembangan dapat dikatakan

berhasil apabila dalam diri para peserta pelatihan dan pengembangan tersebut

terjadi suatu proses tranformasi. Proses transformasi tersebut dapat dinyatakan

berlangsung dengan baik apabila terjadi paling sedikit dua hal yaitu: peningkatan

kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perubahan perilaku yang tercermin

pada sikap, disiplin, dan etos kerja dari karyawan tersebut.dengan demikian arti

penting pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai dan menghasilkan

prestasi yang memuaskan dalam suatu organisasi atau instansi.

Meninjau dari hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Bidang Pemadam Kebakaran menyadari bahwa manajemen sumber daya manusia

merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan petugas pemadam

kebakaran dan instansi menyadari betul bahwa mereka membutuhkan petugas –

petugas pemadam kebakaran yang berkualitas untuk mendukung fungsi dari

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk itu banyak aspek yang

dibutuhkan, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia yang mamiliki

kemampuan dan keterampilan dalam melakukan penanggulangan bencana.
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Karena bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja maka penting bagi

Badan Penaggulangan Bencana Daerah mempersiapkan elemen – elemen yang

penting dalam penanggulangan bencana, salah satu nya adalah Bidang Pemadam

Kebakaran. Data bencana nasional tahun 2012 menunjukkan intensitas kejadian

kebakaran menempati urutan kedua tertinggi setelah banjir. Fakta tersebut

mengindikasikan masih tinggi nya intensitas kebakaran di Indonesia pada umum

nya. Dibawah ini merupakan Tabel tentang Intensitas bencana kebakaran yang

terjadi di Kabupaten Siak Periode Januari – Juli 2013:

Tabel 1.1: Intensitas Bencana Kebakaran di Kabupaten Siak

NO Bulan
Intensitas Kejadian Kebakaran Persentase

%
Rumah
(Unit)

Lahan
(Bidang)

Rumah Lahan

1 Januari 2 1 10,5 0,32
2 Februari 1 1 5,3 0,32
3 Maret 8 11 42,1 3,50
4 April 2 18 10,5 5,90
5 Mei 1 14 5,3 4,56
6 Juni 1 95 5,3 31
7 Juli 4 167 21 54,4

Jumlah 19 307 100 100
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran

Kabupaten Siak 2013.

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa ada dua jenis kebakaran yang terjadi di

Kabupaten Siak yaitu Kebakaran Rumah dan kebakaran lahan, dimana pada table

terlihat pada bulan januari jumlah rumah yang mengalami kebakaran adalah 2 dan

lahan sebanyak 2 Bidang, kemudian pada bulan Februari terjadi 1 unit kebakaran

rumah dan 1 bidang lahan, pada bulan Maret terjadi 8 kebakaran rumah dan 11

kebakaran rumah, pada bulan April terjadi 2 unit kebakaran rumah dan 18 bidang

lahan yang mengalami kebakaran, pada bulan Mei jumlah rumah yang terbakar



5

adalah  1 unit sedangkan lahan yang terbakar adalah 14 bidang, pada bulan Juni

jumlah rumah yang terbakar adalah 1 unit rumah dan lahan yang mengalami

kebakaran adalah 95 bidang, selanjutnya pada bulan juli jumlah l rumah yang

terbakar adalah 4 unit sedangkan kebakaran lahan ialah 167 bidang. Dengan

demikian terlihat Intensitas kebakaran yang terjadi di Kabupaten Siak masih

cukup tinggi terutama untuk kebakaran Lahan/Perkebunan, dimana dampak dari

tingginya intensitas kebakaran tersebut dapat menimbulakan kerugian yang cukup

besar baik dari aspek financial maupun non financial.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak dengan

Visi nya untuk mewujudkan Kabupaten Siak yang tangguh dalam menghadapi

bencana perlu ditunjang dengan Sumber daya serta sarana dan prasarana yang

mampu meningkatkan kinerja petugas pemadam kebakaran. Kinerja dari petugas

pemadam kebakaran yang baik akan mengurangi resiko kerugian, baik bagi

petugas maupun kepada korban kebakaran. Namun  Dalam melakukan

penyelamatan atas bencana kebakaran seringkali dilapangan terjadi hal – hal yang

tidak teduga, salah satunya adalah musibah kecelakaan kerja hal ini dapat

disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kasus

kecelakaan kerja dari tahun 2008 – 2013 yang terjadi dan menimpa petugas

pemadam kebakaran.
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Tabel 1.2 :Klasifikasi Kecelakaan Kerja pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Siak

Tahun Jumlah
Petugas
(Orang)

Jumlah
Penanggulangan
Bencana yang

dilakukan petugas
pemadam kabakaran

Klasifikasi Jumlah

Ringan Berat Meninggal

2008 85 48 8 1 - 9
2009 97 102 5 1 - 6
2010 105 250 2 - - 2
2011 115 280 - - - -
2012 123 306 - - - -

930 15 2 - 17
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran

Kabupaten Siak.2013
Dari tabel 2 terlihat bahwa petugas pemadam kebakaran dalam melakukan

penanganan dan penyelamatan terjadinya musibah kebakaran mengalami

peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Dimulai dari tahun 2008 terjadi

85 kali kebakaran, untuk tahun 2009 Selanjutnya meningkat menjadi 102 kali

kebakaran, kemudian ditahun 2010 meningkat lagi menjadi 250 kali kebakaran,

ditahun 2011 terjadi 280 kali kebakaran, terakhir ditahun 2012 tingkat kebakaran

meningkat menjadi 306 kejadian.didalam melaksanakan tugas dilapangan para

petugas sudah berupaya untuk dapat melaksanakan misi atau tugasnya dengan

sebaik mungkin, tapi selalu dihadapkan pada masalah yaitu kecelakaan kerja,

selain membawa penderitaan bagi para petugas pemadam kebakaran yang

mendapat musibah, juga dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi atau

lembaga seperti kerusakan pada peralatan, perlengkapan, dan kendaraan pemadam

kebakaran serta lingkungan kerja.

Untuk mengurangi tingkat kecelakaan dalam menjalankan tugas

pemadaman kebakaran, serta untuk meningkatkan kinerja dari petugas pemadam

kebakaran salah satu langkah yang penting ialah dengan memberikan program
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pelatihan kepada petugas pemadam kebakaran, karena pelatihan merupakan salah

satu metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan petugas pemadam

kebakaran, berikut ini merupakan tabel kegiatan pelatihan petugas pemadam

kebakaran yang ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pemadam

Kebakaran.

Tabel 1.3 :Kegiatan Pelatihan yang ada pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Siak

No Pelatihan
1 Pencegahan Kebakaran
2 Pemadaman Kebakaran
3 Penyelamatan Kebakaran Pada Gedung
4 Keselamatan Jiwa dan Harta Benda

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran
Kabupaten Siak 2013.
Mengenai pelatihan yang dilakukan terhadap pegawai pada Badan

penanggulangan bencana daerah bidang pemadam kebakaran wajib diikuti oleh

petugas pemadam kabakaran yang ada di Pemadam Kebakaran Kabupaten Siak.

Untuk mengetahui jumlah petugas pemadam kebakaran yang ada dikabupaten

siak, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4 :Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran
Kabupaten Siak

No Keterangan Jumlah Petugas
(Orang)

1 Cluster I (Kec. Siak, Kec. Mempura, Kec.
Dayun dan Kec. Bunga Raya)

52

2 Cluster II (Kec.Sei Apit, Kec.Sabak Auh
dan Kec. Pusako) 15

3 Cluster III (Kec.Koto Gasib, Kec.Lubuk
Dalam dan Kec. Kerinci Kanan) 15

4 Cluster IV (Kec.Kandis dan Kec. Minas) 14
5 Cluster V (Kec. Tualang dan Kec. Sungai

Mandau)
25

Jumlah 121
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran

Kabupaten Siak 2013.
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Berdasarkan fenomena – fenomena diatas penulis ingin melakukan

penelitian dengan judul: Faktor – faktor yang Mempengaruhi  Pelaksanaan

Program Pelatihan Terhadap Kinerja Petugas Pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Siak.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas maka penulis

merumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program pelatihan petugas pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten

Siak?

2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan program

pelatihan petugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang

Pemadam Kebakaran Kabupaten Siak?

3. Bagaimana pengaruh pelaksanaan program pelatihan terhadap kinerja

petugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pemadam

Kebakaran Kabupaten Siak?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini

adalah:Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan program Pelatihan pegawai

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran

Kabupaten Siak.
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2. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang faktor – faktor

yang mempengaruhi pelaksanaan program pelatihan terhadap kinerja petugas pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten

Siak, dan dapat mempraktikkan teori yang selama ini didapat pada bangku

perkuliahan pada keadaan sebenarnya dalam dunia kerja.

2. Bagi Instansi Terkait

Menjadi bahan masukan serta koreksi bagi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Siak didalam

menjalankan program pelatihan selanjutnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan

referensi pada penelitian selanjutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penetlitian serta sistematika penulisan

BAB II :TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam

melakukan analisa dan pembahasan penelitian, serta hipotesis yang
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merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang muncul

dalam penelitian ini.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini mengurai tentang berbagai data, lokasi penelitian, jenis dan

sumber data yang dipergunakan, metode dalam melakukan

pengumpulan data serta metode analisa dalam menganalisa data yang

diperoleh.

BAB IV :GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini mengurai tentang keadaan geografis kantor Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran

Kabupaten Siak, dan struktur organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Siak.

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisa hasil

penelitian mencakup pelatihan di Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Siak sehingga akan

dapat menjawab secara ilmiah permasalahan yang dikaji dalam

penelitian ini.

BAB VI :KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil

permasalahan penelitian serta saran sebagai solusi terhadap masalah

yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bidang

Pemadam Kebakaran Kabupaten Siak.


