
 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebakaran merupakan suatu bencana yang merugikan bagi banyak 

pihak. Kebakaran dapat mengakibatkan kerugian materil dan berpotensi 

terhadap kematian yang cukup besar, sehingga memerlukan perhatian akan 

keselamatan penghuni kawasan pemukiman. Berdasarkan UU No. 24 

tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kebakaran merupakan 

bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya dapat digolongkan 

sebagai bencana alam (natural disaster) maupun bencana non-alam yang 

diakibatkan oleh kelalaian manusia (man-made disaster). 

Kebakaran adalah api yang tidak dapat dikendalikan sesuai 

keinginan dari manusia untuk mengendalikan api tersebut (Ramli, 

2010:16). Menurut Anizar (2009:16) yang dikutip dari pribadi (2011) 

kebakaran adalah terjadinya peristiwa yang sangat cepat sehingga tidak 

dikehendaki dan dapat menimbulkan krusakan ataupun kerugian yang 

sangat fatal, hal tersebut disebabkan karena tidak disiplinnya dalam 

menggunakan bahan atau peralatan yang digunakan untuk bekerja 

sehingga menimbulkan api yang tidak terkendali. 
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Gambar 1.1 Kasus kebakaran pada bulan Januari-April 2014 di DKI 
Jakarta 

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI 
Jakarta Tahun 2014 

  

Berikut adalah kasus kebakaran yang akhir-akhir ini terjadi, di antaranya : 

1) Kebakaran melanda pabrik plastik PT. Sapta Warna Cemerlang di Jalan 

Industri 1, Jatake, Blok C1 Kawasan Industri Gajah Tunggal, Tangerang 

terjadi sekitar pukul 23.00 WIB, Jumat (22/8/2014). 

(www.news.detik.com) 

2) Kebakaran melanda pabrik cat di Komplek Industri Multiguna, Serpong 

Utara ternyata menjalar ke ruko di sebelahnya. Ditemukan 2 korban 

wanita tewas di ruko sebelah pabrik cat karena api yang menjalar. Terjadi 

sekitar pukul 20.00 WIB, Rabu (04/03/2015). (www.news.detik.com) 

3) Kebakaran pada gedung lantai 6 di PT. Wilmar Nabati Indonesia yang 

berlokasi di Jalan Kapten Darmo Sugondo 56, Kabupaten Gresik, Jawa 

Timur, hangus terbakar Rabu (08/4/2015) pada pukul 20.00 WIB. 

Kebakaran yang bermula dari mesin produksi (glycerin) itu seketika 
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menghentikan sementara seluruh aktivitas pabrik pengolahan kelapa sawit 

tersebut. (www.beritajatim.com) 

 Selama ini masyarakat atupun perusahaan tidak menjalankan 

program terencana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran di 

tempatnya masing-masing dan hanya bereaksi setelah kebakaran terjadi. 

Bahaya kebakaran tidak mendapat perhatian dari manajemen dan sering 

diabaikan. Padahal aspek kebakaran juga sama dengan aspek lainnya 

dalam perusahaan yang perlu dikelola secara baik dan terencana. 

Mengelola kebakaran juga bukan sekedar menyediakan alat pemadam, 

atau melakukan latihan pemadaman secara berkala setahun sekali, namun 

memerlukan program terencana dalam suatu sistem yang disebut sistem 

manajemen kebakaran (Ramli,2010:140). 

 Sistem manajemen kebakaran adalah upaya terpadu untuk 

mengelola risiko kebakaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan tindak lanjutnya. Ada berbagai elemen atau kegiatan 

kunci yang harus dijalankan dalam mengelola bahaya kebakaran yaitu 

sebagai berikut (Ramli, 2012:140) : 

1. Pra Kebakaran adalah langkah-langkah yang dilakukan sebelum 

kebakaran  terjadi, atau disebut juga pencegahan kebakaran (fire 

prevention). 

2. Saat Kebakaran (fire fighting) adalah langkah untuk 

menanggulangi dan memadamkan kebakaran secepat mungkin 

sehingga korban dan kerugian dapat dicegah. 
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3. Pasca Kebakaran adalah langkah yang dilakukan setelah kebakaran 

terjadi yaitu fase rehabilitasi dan rekonstruksi dampak kebakaran. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sebagai perusahaan pakan ternak, PT. Charoen Pokphand Krian 

menggunakan bahan nabati dan bahan hewani sebagai bahan pokok untuk 

pembuatan hasil pakan ternak. Bahan-bahan tersebut berasal dari dalam 

negeri maupun luar negeri (import).  

Perusahaan ini juga memiliki banyak mesin produksi yang terus 

berjalan selama 24 jam tanpa berhenti. Bagian yang paling berpeluang 

berpotensi timbulnya kebakaran Contohnya seperti mesin grinding, 

mixing, pelleting, bagian packing, yang beresiko menimbulkan kebakaran.  

Kebakaran yang terjadi di PT. Charoen Pokphand Jombang pada 

tahun 2007, Puluhan Ribu Ayam Milik Charoen Pokphand Terbakar. 

Kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta 

rupiah. Sekitar 40 ribu ekor anak ayam milik perusahaan peternakan asal 

Thailand hangus terbakar (berita.i-y-i.com). 

Kebakaran juga terjadi di PT. Charoen Pokphand Krian pada tahun 

2013, pada salah satu mesin produksinya yang dimana terjadi ledakan 

pada mesin produksi itu diarea feedmill. 

Berdasarkan kenyataan di atas maka upaya pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran yang berbentuk sistem manajemen kebakaran 
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sangat diperlukan saat terjadi kebakaran yang meluas dan terutama untuk 

menghindari terulangnya kasus yang sama. 

Pada setiap peristiwa kebakaran, tindakan awal sangat menentukan 

karena pada saat itu api masih kecil dan mudah dikendalikan, kecuali 

penyebabnya adalah peledakan. Tindakan awal haruslah sangat cepat dan 

tepat karena keterlambatan maupun kesalahan bertindak dapat berakibat 

fatal. Pada umumnya, saat menghadapi kebakaran orang mudah panik 

sehingga kadang kala tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Untuk 

itu, peranan penghuni suatu bangunan sebagai pelaksana operasional 

penanggulangan kebakaran perlu terus dibina dan ditingkatkan baik 

kesadaran maupun kemampuannya. 

Hal ini menuntut kepedulian dan kesadaran manajemen untuk 

memberikan keterampilan dan keahlian pada pekerja dalam pelatihan 

maupun penyelenggaraan masalah pemadam dan tanggap darurat. 

1.3 Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas 

maka permasalahan dibatasi hanya pada upaya pencegahan kebakaran 

melalui penerapan sistem manajemen kebakaran di PT. Charoen Pokphand 

Krian. Hal ini dikarenakan dalam sektor tersebut terdapat potensi 

kebakaran. 
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Dari pembatasan masalah yang ada maka perumusan masalah yang 

akan diteliti adalah bagaimana upaya pencegahan kebakaran melalui 

penerapan sistem manajemen kebakaran di PT. Charoen Pokphand Krian? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mempelajari pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran melalui 

penerapan sistem manajemen kebakaran di PT. Charoen Pokphand 

Indonesia, Krian. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengevaluasi program pra kebakaran yang meliputi kebijakan 

manajemen tentang penanggulangan kebakaran, organisasi dan 

prosedur, identifikasi bahaya kebakaran, pembinaan dan pelatihan, 

sarana proteksi kebakaran, inspeksi kebakaran, dan pengendalian 

bahaya/pencegahan pada sistem manajemen kebakaran di PT. 

Charoen Pokphand Indonesia, Krian. 

2. Mengevaluasi program saat kebakaran yang meliputi tanggap 

darurat pada sistem manajemen kebakaran di PT. Charoen 

Pokphand Indonesia, Krian. 

3. Mengevaluasi program pasca kebakaran yang meliputi 

penyelidikan, pelaporan dan audit kebakaran pada sistem 

manajemen kebakaran di PT. Charoen Pokphand Indonesia, Krian. 
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1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh selama pendidikan dan menambah wawasan mengenai 

penanggulangan kebakaran dengan penerapan sistem manajemen 

kebakaran. 

2. Bagi pihak PT. Charoen Pokphand Indonesia, Krian, sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan program kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan khususnya pada sistem 

manajemen kebakaran. 

3. Bagi pihak peneliti lain, sebagai refernsi atau masukan bagi 

peneliti lain dan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan 

penelitian yang serupa. 

4. Bagi responden, agar mampu menghindar dari bahaya kebakaran 

serta dapat memadamkan adanya nyala api secara cepat dan tepat 

sehingga dapat mengurangi kerugian nyawa maupun harta benda. 

5. Bagi pihak Fakultas Kesehatan Masyarakat Departemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sebagai tambahan 

informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian 

mengenai K3 industri di masa yang akan datang. 
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