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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, sektor industri di Indonesia juga 

semakin berkembang. Hal tersebut rupanya berdampak positif pada 

perekonomian Negara. Karena dengan berkembangnya sektor industri dapat 

menurunkan angka pengangguran. Namun, adapula dampak negatif yang 

diakibatkan dari perkembangan tersebut. Salah satu dampak negatifnya adalah 

meningkatnya angka kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi di tempat 

kerja manapun,  baik sektor formal maupun non formal. 

Kecelakaan kerja sendiri merupakan suatu kejadian yang tidak diduga semula 

dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu 

aktifitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda 

(Sulaksmono, 1997). Berdasarkan Permenaker No. 04 tahun 1998 tentang 

pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja dokter perusahaan, kecelakaan kerja 

adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk 

penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang 

terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke 

rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. 

Salah satu bentuk dari kecelakaan kerja adalah kebakaran. Menurut Nedved 

(1991), kebakaran adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan kadang kala 
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tidak dapat dikendalikan, sebagai hasil pembakaran dari suatu bahan dalam udara 

dan mengeluarkan energy panas dan nyala (api). Sedangkan menurut Ramli 

(2010), kebakaran merupakan suatu bencana yang dapat terjadi kapanpun, 

dimanapun dan pada siapapun. Kebakaran dapat menimbulkan kerugian baik 

terhadap manusia, aset, maupun produktivitas. 

Berdasarkan data dari ILO pada tahun 1992, kebakaran di industri dapat 

terjadi berdasarkan berbagai sebab, seperti gangguan listrik 23%, merokok 18%, 

permukaan panas 7% bahan yang terlalu panas 8%, nyala pembakar 7%, percikan 

api (pekerja las/bubut) 5%, pengapian spontan 4%, pengelasan dan pemotongan 

4%, dan lain-lain 14%. 

Di Amerika Serikat telah terjadi 1.375.000 kasus kebakaran sepanjang tahun 

2012 sampai dengan 2013 (United State Fire Administration, 2013). Sedangkan 

di Negara bagian West Virginia, pada tahun 2012 sampai 2013 terjadi 73.379 

kejadian kebakaran dengan jumlah kebakaran di pedesaan sebanyak 23.279 kasus 

dan di perkotaan sebanyak 32.350 kasus, serta di kawasan industri sebanyak 

17.950 kasus (Karter, 2013). 

Angka kejadian kebakaran di Indonesia pun semakin meningkat. Untuk kasus 

kebakaran di Indonesia sekitar 62,8% kebanyakan disebabkan oleh listrik atau 

adanya hubungan pendek arus listrik. Penataan ruang dan minimnya prasarana 

penanggulangan bencana kebakaran juga berkontribusi terhadap timbulnya 

kebakaran, khususnya kebakaran kawasan industri dan permukiman (Nugroho, 
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2010). Sebagai contoh lain, di Jakarta misalnya. Berdasarkan data dari Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, peristiwa 

kebakaran sepanjang bulan Januari hingga April 2014 tercatat sebanyak 280 

kasus. Rincian tersebut meliputi 55 kasus pada bulan Januari, 80 kasus pada 

bulan Februari, 71 kasus pada bulan Maret, dan 74 kasus pada bulan April. 

Sebagian besar yang menjadi penyebab terjadinya kasus tersebut adalah akibat 

hubungan arus pendek. 

Di Kota Surabaya, angka kejadian kebakaran juga relatif tinggi. Terutama 

apabila dimusim kemarau.  Berikut adalah data angka kejadian kebakaran di Kota 

Surabaya berdasarkan laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penanggulangan Bencana Kota Surabaya: 

Tabel 1.1 Angka kejadian kebakaran di Kota Surabaya 
Angka Kejadian Kebakaran Tahun 2014 

Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 
14 26 25 49 35 45 35 101 114 119 71 20 654 

Angka Kejadian Kebakaran Tahun 2014 
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ 

24 12 14 17 23 38 72 - - - - - 200 
Sumber: Laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota 
Surabaya (2015) 

 

Sesuai dengan Kepmenakertrans No. 186 Tahun 1999 tentang 

Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, kebakaran dibagi menjadi 5 

Klasifikasi, yaitu bahaya kebakaran ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3 dan 

berat. Salah satu perusahaan yg termasuk katergori berat adalah industri cat. 

Tempat yang tergolong klasifikasi berat merupakan tempat kerja yang 
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mempunyai jumlah dan kemudahan kebakaran tinggi, menyimpan bahan cair, 

serat atau bahan lainnya dan apabila terjadi kebakaran, apinya cepat membesar 

dengan melepaskan panas tinggi, sehingga menjalarnya api berlangsung cepat. 

Untuk itu, sudah seharusnya bila perusahan tersebut memiliki sistem 

penanggulangan kebakaran. 

Industri cat berpotensi mengalami kebakaran tinggi karena bahan baku yg 

digunakan merupakan bahan-bahan kimia mudah terbakar bahkan mudah 

meledak. Bahan-bahan tersebut antara lain benzene, resin maupun solvent. Pada 

senyawa benzene kadar karbon di dalamnya cukup tinggi maka dari itu senyawa 

benzene mudah terbakar, sebab semua elektron terikat kuat oleh kedua atom. 

Oleh karena itu, diperlukan penerapan upaya penanggulangan kebakaran di 

pabrik tersebut. Penanggulangan kebakaran sendiri merupakan segala upaya 

untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian 

setiap perwujudan energy, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana 

penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas 

kebakaran.  

1.2 Identifikasi Masalah 

PT. Avia Avian adalah salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang 

manufacturing yang memproduksi  berbagai jenis cat, lem, semen instan, produk 

PVC dan lain sebagainya. Industri yang berada di desa Wadungasih, Kecamatan 

Buduran, Sidoarjo ini telah berdiri sejak tahun 1978 dan terus beroperasi sampai 
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saat ini. Pada saat ini, PT. Avia Avian memiliki tiga pabrik cat dengan kapasitas 

total produksi sebesar 150.000.000 kg per tahun dan memiliki berbagai brand 

kuat yang didukung oleh pengembangan produk inovatif serta jaringan distribusi 

melalui lebih dari 75 kantor pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia.  

Berdasarkan Lampiran Kepmenakertrans 186 tahun 1999 tentang Unit 

Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, pabrik cat merupakan salah satu 

tempat kerja yang memiliki risiko bahaya kebakaran berat. Hal ini dikarenakan 

dalam proses produksinya, PT. Avia Avian sebagai industri yang bergerak pada 

bidang manufacturing, menggunakan bahan baku serta bakar berupa bahan kimia 

dan sumber api seperti mesin produksi yang tentunya dapat menimbulkan 

kebakaran seperti yang pernah terjadi di pada 18 Februari 2009 silam. Kebakaran 

tersebut dipicu oleh ledakan tabung gas yang berasal dari salah satu ruangan di 

pabrik. Akibatnya, salah satu karyawati PT. Avia Avian tewas dalam kejadian 

tersebut. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, ruang lingkup pengambilan masalah hanya 

dibatasi pada analisis sistem proteksi aktif yang terdiri dari APAR, hidran dan 

sistem pipa tegak. Serta sarana penyelamatan jiwa yang terdiri dari petunjuk 

jalan keluar, sarana jalan keluar dan titik berkumpul. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Apakah sistem proteksi kebakaran di PT. Avia Avian 

sudah sesuai dengan standar NFPA dan SNI? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis kesesuaian sistem proteksi kebakaran di PT. Avia Avian 

dengan standar NFPA dan SNI. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis kesesuaian sistem proteksi aktif penanggulangan 

kebakaran di PT. Avia Avian Sidoarjo. 

2. Menganalisis kesesuaian sarana penyelamatan jiwa di PT. Avia Avian 

Sidoarjo. 

1.4.3 Manfaat penelitian 

1 Bagi perusahaan 

Manfaat penelitian ini terhadap perusahaan adalah sebagai bahan masukan 

kepada PT. Avia Avian Sidoarjo berkaitan dengan kesesuaian sistem 

proteksi kebakaran guna kelanjutan dan kemajuan perusahaan khususnya 

pada bidang K3 pada manajemen kebakaran. 

2 Bagi institusi pendidikan 

Manfaat penelitian bagi Institusi pendidikan adalah sebagai bahan 

evaluasi sejauh mana hasil proses belajar mengajar dapat 

diimplementasikan oleh mahasiswa secara nyata berkaitan dengan 

manajemen kebakaran. 
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3 Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah sebagai proses pendalaman dalam belajar, 

serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan 

penelitian ilmiah terutama dalam bidang manajemen kebakaran. 
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