
P a g e  | 86 

 

 

PENGARUH PENAMBAHAN POS WILAYAH DAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA 
MANUSIA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN BENCANA KEBAKARAN (STUDI 
PADA BIDANG PEMADAMAN DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 

KEBAKARAN KOTA BANDUNG) 
 

Elan Suparno 
Alumnni Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi STIA Bandung 

 
 

ABSTRACT 
THE EFFECT OF THE ENUMERATION OF THE POST AREA  AND  HUMAN 

RESOURCE CAPACITY ON THE FIRE DISASTER  PREVENTION AND HANDLING 
SERVICE QUALITY IN BANDUNG CITY GOVERNMENT. 

 

As the consequences of a complex city growth and urbanization, besides there 

are a lot of   opportunities, there are also threats. One of among  these threats is the 

fire disaster. According to the results of a study done by the Regional Housing and 

Infrastructure Research and Development . Bandung City needs at least 30 Posts 

Area for 30 districts and  151 sub districts. Nowadays there are only 2 Posts Areas 

supported by only  161 personnel and limited equipment. This conditions will be 

worsened  when the disaster happens in the bad and poor housing area,or slums,  

and also when the access limited by the traffic- jam.  

The method of the study used is a descripitive quantitative approach, which is 

expected to give a representative and factual data about the object of the study..   

The instrumen used in gathering data consists of the questionaire, documents study 

.Data is analyzed by the statistical methods to prove the hypothesis. 

After this conditions being studied , the results shows that : 1. Partially, the 

effect  of the enumeration of branch post area to the service quality is smaller than 

the effect of human resources capacity. 2. Simultaneously the effect of both of the 

enumeration of branch  post areas  and the human resource capacity have a 

significant influence on the  fire disaster prevention and handling service quality.  

 Based on the study it is recommended to be: more realistic in supporting  the 

quantity and quality posts area; to increase frequency and kinds of Training 

Programme according to the training needs analysis; to promote the local people 

participation; strengthening the organization capacity, and be better equipped. 

 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Bangunan gedung dan lingkungan 
adalah sarana tempat tinggal dimana 
masyarakat melakukan berbagai 
aktivitas. Oleh sebab itu pengaturan tata 
ruang kota perlu adanya pengaturan, 
pembinaan serta pengawasan yang teus 
menerus agar memenuhi fungsi, serasi, 
selaras, seimbang, andal terhadap 
bahaya kebakaran serta nyaman bagi 
kehidupan penghuninya. Karena itu 
pengaturan bangunan gedung harus 
disesuaikan dengan landasan dan asas 
manfaat, keseimbangan, keselamatan, 

dan keseimbangan dengan lingkungan 
dan kepentingan masyarakat. 

Penyebab yang tak kalah pentingnya 
adalah merebaknya urbanisasi yaitu 
perpindahan penduduk dari desa ke 
kota, hal ini diakibatkan karena 
banyaknya orang desa beralih profesi 
ingin berjuang/bekerja dan hidup di 
Kota. Hal ini tidak ayal lagi, 
mengakibatkan permasalahan 
menumpuk di Kota seperti Kota Bandung 
ini, satu diantara potensi masalah yang 
akan dihadapi Kota Bandung akibat 
urbanisasi adalah potensi bencana 
kebakaran. Oleh karena itu diperlukan 
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antisipasi berupa pelayanan pencegahan 
dan penanggulangan kebakaran yang 
dilakukan oleh satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) terkait yaitu Dinas 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung. 

Perlindungan terhadap ancaman 
bahaya kebakaran merupakan nilai 
tambah yang sangat penting bagi suatu 
daerah secara keseluruhan, sehingga 
akan memberikan rasa aman bagi 
penghuninya. Kegiatan pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran yang 
berbasis pada lingkungan banguna 
gedung secara berkesinambungan. 

Dasar Hukum yang mendasari 
dilaksanakannya penyusunan Rencana 
Induk Sistem Proteksi Kebakaran adalah: 
1. Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung; 

2. Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana; 

3. Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 
2012 tentang perubahan atas 
Permendagri Nomor 62 Tahun 2008  
tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 
Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Daerah  Kota Bandung 
Nomor 05 Tahun 2013 tentang 
Perubahan kedua Atas Perda Kota 
Bandung Nomor 13 Tahun 2007 
Tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Dinas Daerah Kota 
Bandung; 

6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 
297 Tahun 2013 tentang Tugas 
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata 
Kerja Dinas Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran Kota 
Bandung. 

 
Seiring dengan laju pembangunan 

kota yang semakin kompleks ini adalah 
hal yang harus disikapi dengan bijak 
oleh Dinas Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran Kota 

Bandung adalah pelayanan penanganan 
penanggulangan bahaya kebakaran, 
kondisi pos wilayah yang dimiliki oleh 
Kota Bandung 1 pos wilayah pusat yaitu 
berada di Jl. Sukabumi No. 17 (Kantor 
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung) ditambah 
dengan 1 Pos Wilayah yang berada di 
Aria Graha, Jl. Soekarno Hatta. Hal ini 
tentu saja memerlukan penambahan pos 
wilayah untuk menunjang pada proses 
pelayanan penanggulangan bencana 
kebakaran di Kota Bandung.  

Pos wilayah di Kota Bandung untuk 
kondisi saat ini memberikan pelayanan 
pada pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran di Kota Bandung masih sangat 
kurang, seharusnya diperlukan minimal 
6 pos wilayah kebakaran di Kota 
Bandung sesuai dengan wilayah yang 
ada, dalam kajian Litbang Pemukiman 
dan Inpraswil (2003:37) seharusnya Kota 
Bandung memiliki pos wilayah disetiap 
kecamatan, yaitu sejumlah 30 pos 
wilayah.  

Hal tersebut di atas jika dibandingkan 
dengan kondisi eksisting Kota Bandung 
yang kurang lebih 167,45 km2 yang 
terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 
Kelurahan, dan permasalahan kemacetan 
lalu lintas hampir diseluruh jalan utama 
Kota Bandung, selain itu banyaknya 
pemukiman padat penduduk di Kota 
Bandung akan makin menyulitkan 
penanganan dan penanggulangan 
kebakaran di Kota Bandung, oleh karena 
itu diperlukan penataan dan tata ruang 
seiring dengan penambahan pos wilayah 
kebakaran serta peningkatan 
kemampuan sumber daya manusia 
sebagai petugas operasional lapangan 
dalam pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran di Kota Bandung. 

Sarana dan prasarana yang 
menunjang pada pelayanan pencegahan 
dan penanggulangan kebakaran di Kota 
Bandung terinci: 
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Tabel 1. Data Sarana dan Prasana 
Kebakaran di Kota Bandung 

NO 
JENIS SARANA 
& PRASARANA 

JUMLAH KONDISI 

1 Mobil Pancar 31 Unit 
26 Baik, 5 
Diperbaiki 

2 Mobil Resque 2 Unit Baik 
3 Mobil Tangga 2 Unit Baik 
4 Mobil Snorkle 1 Unit Baik 
5 Mobil M V U 1 Unit Baik 

6 
Mobil Quick 
Respon 

1 Unit Baik 

7 Mobil Komando 2 Unit Baik 
8 Anhang 2 Unit Diperbaiki 

9 
Mobil Pancar 
(PINDAD) 

2 Unit Cukup Baik 

10 
Mobil Pancar 
(GOPUSPAL) 

3 Unit Cukup Baik 

11 
Mobil Pancar 
(Gunung 
Agung) 

1 Unit Cukup Baik 

12 
Mobil Pancar 
(KODIM) 

1 Unit Baik 

13 
Mobil Pancar 
(POLDA Jabar) 

1 Unit Baik 

14 
Mobil Pancar 
(Pemprov Jabar) 

2 Unit Baik 

15 Hidran 41 Titik 

10 Tekanan 
Air Tinggi, 
31 Tekanan 
Air Sedang 

Sumber:  Dinas Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung, 2013. 

 
Kondisi sarana dan prasarana tersebut 

masih jauh dari harapan untuk cakupan 
pelayanan penanggulangan kebakaran 
Kota Bandung. 

Adapun data petugas lapangan Dinas 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung terinci dalam 
tabel berikut: 

 
Tabel 2. Data Petugas Lapangan Dinas 

Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung 

NO BIDANG KERJA 
JUMLAH 
(Orang) 

1 
Pemadaman (3 peleton 
terdiri dari 21 regu) 

126 

2 Penyelamatan (3 regu) 15 
3 Staf Bantuan Penyelamatan 5 
4 Staf Bantuan Pemadaman 15 

JUMLAH 161 

 
Jumlah petugas lapangan dalam 

pelayanan pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran di Kota 
Bandung tersebut jika dibandingkan 
dengan jumlah penduduk Kota Bandung 

dan dengan keberadaan pos wilayah 
masih jauh dari harapan untuk cakupan 
pelayanan penanggulangan kebakaran 
Kota Bandung. Walaupun masih 
dirasakan kurang dalam jumlah personil 
lapangan, namun yang harus menjadi 
perhatian utama adalah pada 
kemampuan sumber daya manusia yang 
dimiliki harus mempuni, sehingga 
kekurangan tersebut dapat 
ditanggulangi. 

 
 

B. TINJAUAN TEORITIS DAN 
KONSEPTUAL 

1. Manajemen Sumber Daya Lainnya 
Sumber daya fisik/materiil menurut 

Sedarmayanti (2014:174) adalah sebagai 
berikut: 

kegiatan perencanaan kebutuhan 
pemilihan sumber pembelian, 
pemindahan, penyimpanan dan 
pengawasan materiil dengan cara 
optimal sehingga dapat menekan 
biaya materiil/produksi dalam rangka 
meningkatkan keuntungan 

 
 

Pengertian di atas mengemukakan 
bahwa dalam pemberdayaan sumber 
daya fisik//materiil ada yang dinamakan 
manajemen materiil yang intinya dalah 
pengelolaan materiil dalam rangka 
meningkatkan keuntungan dalam 
organisasi. Inilah yang menjadi dasar 
dalam menunjang fokus dalam penelitian 
ini. 

 
Tahap dari manajemen materiil 

meliputi: 
1) Tahap penentuan kebutuhan; 
2) Tahap pengadaan; 
3) Tahap distribusi; 
4) Tahap pemakaian dan 

pertanggungjawaban. 
(Sedarmayanti, 2014:174). 

 
Sarana dan prasarana didefinisikan 

oleh Moenir (1995:119) adalah sebagai 
berikut:  

lah segala jenis peralatan, 
perlengkapan kerja dan fasilitas yang 
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berfungsi sebagai alat 
utama/pembantu dalam pelaksanaan 
pekerjaan, dan juga dalam rangka 
kepentingan yang sedang 
berhubungan dengan organisasi 

 
 

Pengertian yang dikemukakan oleh 
Moenir, jelas memberi arah bahwa 
sarana dan prasarana adalah merupakan 
seperangkat alat yang digunakan dalam 
suatu proses kegiatan baik alat tersebut 
adalah merupakan peralatan pembantu 
maupun peralatan utama, yang keduanya 
berfungsi untuk mewujudkan tujuan 
yang hendak dicapai. 

Secara umum sarana dan prasarana 
adalah alat penunjang keberhasilan 
suatu proses upaya yang dilakukan di 
dalam pelayanan publik, karena apabila 
kedua hal ini tidak tersedia maka semua 
kegiatan yang dilakukan tidak akan 
dapat mencapai hasil yang diharapkan 
sesuai dengan rencana.  

Sehubungan dengan materiil, 
khususnya peralatan seperti pos wilayah 
seringkali digunakan istilah 
pengoperasian (Sedarmayanti, 
2014:175). Adapun faktor-faktor yang 
harus diperhatikan dalam 
pemakaian/penggunaan/pengoperasian 
materiil dalam hal ini adalah pos wilayah 
pemadam kebakaran, Sedarmayanti 
(2014:177) mengemukakan ada 
beberapa faktor, yaitu: 

1) Harus produktif atau memberikan 
manfaat. Artinya tidak boleh 
mengganggur/tidak memberikan 
manfaat. Karena waktu 
merencanakan kebutuhan harus 
hati-hati, harus realistis. Banyak 
alat yang dibeli dengan dana besar 
tapi akhirnya tidak dipakai; 

2) Pemanfaatannya harus sesuai 
dengan tujuannya. Artinya tidak 
boleh untuk keperluan yang tidak 
sesuai apalagi untuk keperluan 
pribadi; 

3) Harus dirawat/dipelihara agar 
dapat mempunyai masa pakai 
(teknis dan ekonomis) yang 
maksimal; 

4) Alat harus dapat beroperasi secara 
ekonomis, artinya harus ada 
imbangan (ratio) yang positif 
antara output dengan input. 

modern, sophisticated

dengan harga tinggi. 
 

Dari faktor-faktor pengoperasian 
inilah yang dijadikan dimensi dan 
indikator untuk variabel penambahan 
pos wilayah pemadam kebakaran di Kota 
Bandung yang menjadi fokus dalam 
penelitian ini. 

Manajemen bencana adalah suatu 
proses yang terpadu dengan langkah-
langkah yang pasti untuk pencegahan 
dan penanggulangan bencana, dalam 
penelitian ini yang diteliti adalah 
bencana kebakaran di perkotaan. 
Kemudian ITB (1999, 19) mengemukakan 
mengenai manajemen bencana adalah: 

ntuk dari adanya suatu kebutuhan 
akan komunitas serta lingkungan 
perkotaan yang lebih aman baik 
terhadap bencana alam dan bencana 
lain akibat ulah manusia, sehingga 
secara umum dapat meningkatkan 
kualitas kehidupan (quality of life) 

 
 
Langkah-langkah yang disusun 

dalam penangan bencana sebagaimana 
dikemukakan oleh Carter dalam Asian 
Development Bank (1991:52) terlihat 
pada gambar berikut: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penanggulanga

n Bencana 
Kesiapsiagaa

n 

Pemulihan 

Pembanguna
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Pencegahan 

Mitigasi 
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Sumber : Disaster 

Handbook

Development Bank.  

 
Gambar 1. 

Manajemen Bencana 
 

Pengertian bencana kebakaran 
menurut Dinas Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran Kota 
Bandung dalam Wahyudi (2004:7) 
adalah: 

yang terdapat di permukiman, bahaya 
kebakaran adalah proses penyalaan 
api yang dapat terjadi dimana saja 
dan kapan saja dan didukung 
ketersediaan material sebagai bahan 

 
 

Kemudian Masellis (1999:74) 
mengemukakan bahwa: 

ancaman potensial dan derajat 
terkena pancaran api sejak dari awal 
terjadi kebakaran hingga penjalaran 
api, asap dan gas yang ditimbulkan. 
Ancaman ini akan menimbulkan 
kerugian yang semakin besar ketika 
terjadi pada keadaan yang lebih 
rentan. Kebakaran dengan proporsi 
yang tinggi dapat merugikan 
lingkungan sekitar oleh karenanya 
asap pembakaran secara besar-
besaran serta adanya gas dan asap 

 
 
Dari beberapa pengertian mengenai 

kebakaran tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa kebakaran adalah 
suatu bencana dimana penyalaan api 
yang tidak bisa dikendalikan sehingga 
menimbulkan kerugian berupa jiwa 
ataupun materiil. Hal inilah yang menjadi 
fokus bencana yang diteliti dalam 
penelitian ini. 

Kemudian Awotona (1997:150) 
mengemukakan mengenai risiko dalam 
bencana kebakaran adalah: 

peristiwa (dalam hal ini kebakaran) 
memberi dampak pada tujuan. Tujuan 
disini adalah tujuan dari proteksi 

bahaya kebakaran yang meliputi 
keselamatan jiwa (life safety), 
perlidungan harta benda (property 

safety), kelangsungan proses dan 
kerja (process safety). Risiko terdiri 
dari 3 faktor: yaitu bahaya (hazard), 
kerentaan (vulnerability), dan 
kapasitas (capacity) yang diukur 
dalam hal dampak dan kemungki  

 
Sedangkan Sanderson (1997:137) 

mengemukakan: 

dari kerentanan yang bertemu dengan 
bahaya yang ada.Bahaya dapat dilihat 
berdasarkan tipe, frekuensi, dan 
kehebatan bahaya yang muncul, 
sedangkan kerentanan dilihat dari 
kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, 
dan organisasi yang dimiliki suatu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sanderson, David. 1997. Reducing risk 

as a tool for urban improvement: The 
Caqueta ravine, Lima, Peru. 

Gambar 2. 
Resiko Bencana 

 
Kajian mengenai pos wilayah 

pemadam kebakaran di Kota Bandung 
yang dilaksanakan tidak terlepas dari 
Konsep Fire Management Area (FMA) 
atau Wilayah Manajemen Area (WMK) 
yang dirumuskan dalam Keputusan 
Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 
11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis 
penanggulangan kebakaran di 
Perkotaan. 

Menurut Kep.Men.Neg PU tersebut 
disusun berdasarkan hasil analisis yang 
merupakan bagian dari suatu kegiatan 

Vulnerability Hazard 

Social  
Economic 

Buildings/Infrast
urcture 

Organization 
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manajemen risiko kebakaran (fire risk 

management). 
Puslitbang Permukiman (2003:4) 

mengemukakan mengenai pengertian 
WMK adalah sebagai berikut: 

hunian memiliki kesamaan kebutuhan 
proteksi kebakaran dalam batas 
wilayah yang ditentukan secara 
alamiah maupun buatan. Perlu 
dirancang sistem alarm dan 
pemberitahuan kebakaran terintegrasi 
dalam WMK (terdapat sambungan 
sistem alarm otomatis dari masing-
masing bangunan yang ada dalam 
WMK langsung ke Dinas Kebakaran 
apabila terjadi kebakaran (kondisi 
emergency). WMK ditentukan oleh 
waktu tanggap (response time) dari 
pos pemadam kebakaran yang 

 
 

Kemudian mengenai cakupan 
(coverage) untuk menentukan batasan 
minimum kecukupan level proteksi 
kebakaran suatu wilayah. Hal ini 
dikemukakan dalam Kepmenneg PU No. 
11/KPTS/2000, bahwa: 

tidak melebihi radius 7,5 KM. diluar 
daerah tersebut dikategorikan sebagai 
daerah tidak terlindungi (unprotected 
area). Daerah yang sudah terbangun 
harus mendapat perlindungan oleh 
mobil kebakaran yang pos 
terdekatnya berada dalam jarak 2,5 

 
 

Diukur dari jumlah kepadatan 
penduduk dewasa ini dan dengan 
bertambahnya pengguna jalan yang 
semakin kompleks baik kendaraan roda 
2 maupun roda 4, PKL masih banyak 
yang menggunakan fasilitas umum, 
sehinga timbul kemacetan dimanan-
mana dan ditambah pula dengan 
pembangunan yang semakin pesat 
dengan kepadatan penduduk yang sudah 
melebihi kapasitas, ini akan menambah 
sulitnya akses pelayanan bila tejadi 
kebakaran. 

Dengan kajian dan wawancara dengan 
beberapa sumber alangkah baiknya bila 

pos wilayah pemadam kebakaran 
ditempatkan disetiap wilayah, atau 
kecamatan yang padat penduduk, 
dengan maksud untuk mempercepat 
tibanya mobil pemadam kebakaran 
dilokasi kejadian kebakaran. 

 
2. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia 
(MSDM) menurut Sedarmayanti (2011:25) 
adalah: 

organisasi untuk memastikan 
penggunaan bakat manusia secara 
efektif dan efisien guna mencapai 

 
 

Kemudian Kiggundu dalam Gomes 
(2001:5) mengemukakan mengenai 
MSDM adalah sebagai berikut: 

the development and utilization of 

personnel for the effective 

achievement of individual, 

organization, community, national, 

and international goals and 

 
 

Definisi tersebut mengandung 
pengertian bahwa manajemen sumber 
daya manusia adalah sebuah pola 
pengembangan dan pemanfaatan 
pegawai secara efektif dari tujuan dan 
sasaran dilihat secara pribadi, 
organisasi, dan lebih luas lagi. 

Pernyataan yang mengemukakan 
bahwa manajemen sumber daya manusia 
merupakan sebuah hal yang kompleks 
yang terdiri dari beberapa kelompok 
aktivitas dan seorang pemimpin yang 
memiliki tanggung jawab pada 
pegawainya harus memperhatikan 
lingkungan eksternal yang terjadi.Hal ini 
juga yang mendasari tuntutan 
manajemen sumber daya manusia dalam 
pelayanan kebakaran di Kota Bandung. 

Sumber daya manusia dapat diartikan 
menurut Sedarmayanti (2011:286) 
adalah sebagai berikut: 

diartikan sebagai daya yang 
bersumber dari manusia. Daya yang 
bersumber dari manusia ini dapat 
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pula disebut tenaga atau kekuatan 
(energy atau power) yang melekat 
pada diri manusia itu sendiri dalam 
arti dapat ditunjukkan dalam hal 
tenaga, daya, kemampuan, 
keberadan, peralatan, wewenang dan 
tanggungjawab memiliki (competency) 
yaitu: pengetahuan (knowledge), 
keterampilan (skill) dan sikap 
(attitude  

 
Pengertian di atas, terlihat bahwa 

kemampuan sumber daya manusia dapat 
dilihat dari 3 kompetensi yaitu 
pengetahuan, keterampilan dan sikap, 
hal inilah yang menjadi satu diantara 
fokus dalam penelitian ini.  

Rasyid (2000:36) mengemukakan 
mengenai sumber daya manusia dalam 
kontek aparatur yang profesional adalah: 

kan penyiapan sumber daya 
manusia aparatur yang profesional 
dalam pelaksanaan otonomi daerah 
adalah sesuatu yang tak terhindarkan, 
suatu keharusan, terutama karena 
dengan otonomi daerah itu rakyat 
mengharapkan hadirnya 
pemerintahan yang lebih tinggi 
kualitasnya, lebih mampu 
mengemban fungsi-fungsi pelayanan 
publik, pemberdayaan masyarakat, 

 
 

Pandangan sejalan terkait dengan 
sumber daya manusia juga dikemukakan 
oleh Soetrisno (2003: 54) bahwa:  

sumber 
daya manusia aparatur pemerintah 
diperparah dengan pembagian tugas 
yang tidak jelas.Akibatnya tidak saja 
terjadi inefisiensi dalam penggunaan 
sumber daya manusia, tetapi juga 
terjadi penumpukan pegawai dalam 

 
 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

manajemen sumber daya aparatur 
pemerintahan di daerah merupakan satu 
hal yang harus dilaksanakan dalam 
implementasi kebijakan otonomi daerah 
yang bermuarakan pada peningkatan 
pelayanan publik dan pencapaian 
kesejahteraan masyarakat. 

Sedarmayanti (2011:126-127) 
mengemukakan bahwa kompetensi 
adalah: 

1. Keterampilan: keahlian/kecakapan 
melakukan sesuatu dengan baik. 
Contoh: kemampuan mengemudi. 

2. Pengetahuan: informasi yang 
dimiliki/dikuasai seseorang dalam 
bidang tertentu. Contoh: mengerti 
ilmu manajemen keuangan. 

3. Peran sosial: citra yang 
diproyeksikan seseorang kepada 
orang lain. Contoh: menjadi 
seorang pengikut. 

4. Citra diri: persepsi individu tentang 
dirinya. Contoh: 
melihat/mempromosikan dirinya 
sebagai pemimpin. 

5. Sifat/Ciri: karakteristik yang relatif 
konstan pada tingkah laku 
seseorang. Contoh: seorang 
pendengar yang baik. 

6. Motif: pemikiran/niat dasar 
konstan yang mendorong individu 
bertindak/berperilaku. Contoh: 
ingin dihargai, dorongan 
mempengaruhi orang lain. 
 

Hal inilah yang akan menjadi fokus 
penelitian ini mengenai kemampuan 
sumber daya manusia pada Bidang 
Pemadaman Dinas Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran Kota 
Bandung. 

Rentang kendali atau sering dikenal 
dengan rentang manajemen menurut 
McShane and Glinow (2010:390) adalah: 

l (also called span of 

management) refers to number of 

people directly reporting to the next 

 

 
Definisi tersebut menegaskan bahwa 

rentang kendali atau sering disebut 
rentang manajemen adalah jumlah orang 
yang terlibat yang dilaporkan untuk 
atasan dalam struktur organisasi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa 
prinsip rentang manajemen berkaitan 
dengan jumlah bawahan yang dapat 
dikendalikan secara efektif oleh seorang 
manajer. Bawahan yang terlalu banyak 
kurang baik, demikian pula jumlah 
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bawahan yang terlalu sedikit juga kurang 
baik. 

Rentang kendali atau rentang 
manajemen dalam penelitian ini penting 
karena berkaitan dengan jumlah pasukan 
pemadam kebakaran yang dibutuhkan 
untuk melakukan pekerjaannya dalam 
pencegahan dan pemadaman kebakaran 
di Kota Bandung. 

 
3. Pelayanan Prima Sektor Publik 

Hardiyansyah (2011:15) 
mengemukakan bahwa: 

public services) 
oleh birokrasi publik adalah 
merupakan salah satu perwujudan 
dari fungsi aparatur negara sebagai 
abdi masyarakat di samping sebagai 
abdi negara. Pelayanan publik dapat 
diartikan sebagai pemberi layanan 
(melayani) keperluang orang atau 
masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi itu 
sesuai dengan aturan pokok dan tata 

 
 

Dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik harus berdasarkan pada beberapa 
asasa umum kepemerintahan yang baik, 
hal ini dikemukakan oleh Surjadi 
(2012:12) yaitu: 

1. Kepastian hukum; 
2. Transparan; 
3. Daya tanggap; 
4. Berkeadilan; 
5. Efektif dan efisien; 
6. Tanggung jawab; 
7. Akuntabilitas; 

 
Sedangkan prinsip penyelenggaraan 

pelayanan publik menurut Surjadi 
(2012:12-13) adalah: 

1. Kepastian hukum; 
2. Keterbukaan; 
3. Partisipatif; 
4. Akuntabilitas; 
5. Kepentingan umum; 
6. Profesionalisme; 
7. Kesamaan hak; 
8. Keseimbangan hak dan kewajiban. 

 
Hal tersebut dimaksudkan bahwa 

kepastian hukum adalah adanya 

peraturan perundang-undangan yang 
menjamin terselenggaranya pelayanan 
publik yang menunjang pada kebutuhan 
dan rasa keadilan masyarakat. 

Kemudian keterbukaan adalah 
penerima pelayanan mudah mengakses 
dan memperoleh informasi mengenai 
pelayanan yang diinginkan. 

Partisipatif adalah mendorong peran 
serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik 
dengan memperhatikan harapan 
masyarakat. Akuntabilitas adalah proses 
penyelenggaraan pelayanan yang harus 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Profesionalisme adalah aparat 
pemberi pelayanan harus memiliki 
kompetensi yang sesuai dengan bidang 
tugasnya.Kesamaan hak adalah 
pemberian pelayanan yang tidak 
diskriminatif dalam arti tidak 
membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender, dan status ekonomi. 

Dan harus keseimbangan hak dan 
kewajiban dimaksudkan pemenuhan hak 
harus sebanding dengan kewajiban yang 
harus dikeluarkan/ dilaksanakan oleh 
pemberi dan penerima pelayanan. 

Peran pemerintah daerah sebagai 
penyedia pelayanan publik diarahkan 
kepada visi sebagai pengarah, 
penggerak dan fasilitator dalam 
penyediaan pelayanan publik.Hal ini 
ditandai dengan orientasi dan peran aktif 
pemerintah daerah untuk mendorong 
partisipasi masyarakat dalam penyediaan 
pelayanan publik.Dimensi pemerintah 
daerah dalam penyediaan pelayanan 
publik secara tidak disadari telah 
menempatkan usaha pembangunan pada 
umumnya dan pelayanan publik pada 
khususnya sebagai milik birokrasi. 
Menurut Djaenuri (1997: 50) dalam 
pandangannya mengemukakan bahwa: 

sebagai suatu aktivitas/kegiatan 
organisasi, pelaksanaannya 
membutuhkan sarana 
pendukung.Kelancaran pelaksanaan 
kegiatan manajamen pelayanan 
masyarakat dalam organisasi 
pemerintahan banyak dipengaruhi 
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oleh dukungan dari aspek-aspek 
personil, keuangan, sarana dan 

 
 

Berdasarkan uraian teoritis terkait 
dengan pelayanan publik tersebut, maka 
hal yang paling mendasar untuk 
dilakukan adalah pengguna jasa 
pelayanan mendapatkan rasa puas 
terhadap apa yang diberikan.  

Daviddow & Uttal dalam Hardiyansyah 
(2011:35) pengertian kualitas yang lebih 
luas adalah: 

digunakan untuk mempertinggi 
kepuasan pelanggan (whatever 

enchances customes satisfaction  
 

Kemudian Groetsh & Davis dalam 
Tjiptono (2000:51) mendefinisikan 
kualitas adalah: 

kan suatu kondisi 
yang dinamis yang berhubungan 
dengan produk, jasa, proses, dan 
lingkungan yang memenuhi atau 

 
 

Fitzsimmons dalam Hardiyansyah 
(2011:46-47) mengemukakan bahwa: 

5 dimensi, yaitu Tangible (terjamah), 
Assurance (jaminan), Reliability 
(handal), Responsiveness 
(pertanggungjawaban), dan Emphaty 

 
 

Definisi kualitas pelayanan dari 
Fitzsimmons inilah yang menjadi fokus 
dalam penelitian ini.Dimensi Tangible 
(terjamah) dengan indikatornya adalah 
penampilan pegawai dan fasilitas fisik 
lainnya, seperti peralatan dan 
perlengkapan yang menunjang 
pelayanan.Dimensi Assurance (jaminan) 
dengan indikatornya adalah 
pengetahuan/wawasan, kesopan 
santunan, kepercayaan diri dari pemberi 
layanan, respek terhadap konsumen. 

Dimensi Reliability (handal) dengan 
indikatornya adalah kemampuan untuk 
memberi secara tepat dan benar, jenis 
pelayanan yang telah dijanjikan kepada 
konsumen/pelanggan.Dimensi 

Responsiveness (pertanggungjawaban) 
dengan indikatornya adalah 
kesadaran/keinginan membantu 
konsumen, dan memberikan pelayanan 
yang cepat.Dimensi Emphaty (empati) 
dengan indikatornya adalah kemauan 
pemberi layanan untuk melakukan 
pendekatan, memberi perlindungan, 
berusaha mengetahui keinginan dan 
kebutuhan konsumen. 

Pelayanan pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran adalah 
termasuk pelayanan kepada masyarakat 
dalam hal ini pelayanan terhadap 
bencana kebakaran. Menurut Thoha 
(1991: 41) pelayanan masyarakat dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

oleh 
seseorang atau sekelompok orang 
maupun institusi tertentu untuk 
memberikan bantuan kemudahan 
kepada masyarakat dalam rangka 
mencapai tujuan tertentu.Pelayanan 
masyarakat menjadi sedemikian 
penting karena hubungan dan 
singgungannya dengan manusia 
dalam komunitas masyarakat banyak 
(society community  

 
Birokrasi pemerintah memainkan 

perannya sebagai institusi terdepan yang 
berhubungan dengan pelayanan kepada 
masyarakat (warga).Pelayanan 
masyarakat dalam gugus institusi 
birokrasi pemerintah merupakan 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah 
yang secara langsung memenuhi 
kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

 
C. METODOLOGI PENELITIAN 

Pendekatan penelitian menggunakan 
metode kuantitatif.Dengan jenis 
penelitian yang digunakan adalah jenis 
penelitian survey. Dengan tingkat 
eksplanasinya adalah metode deskriptif, 
yang artinya penelitian akan 
mengumpulkan data menggunakan 
instrumen penelitian, kemudian 
dianalisis menggunakan analisis statistik 
yaitu analisis jalur (path analysis) yang 
kemudian disajikan dalam bentuk 
penjelasan secara deskriptif dari hasil 
analisis tersebut. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah 
kejadian kebakaran dalam kurun waktu 1 
(satu) tahun pada tahun 2013 yang 
berjumlah 131 kejadian. 

Berdasarkan rumus slovin tersebut, 
dengan tingkat kekeliruan yang diambil 
yaitu dengan  = 0,15, maka didapatkan 
sampel sejumlah 33 orang yang terkena 
musibah kebakaran pada tahun 2013. 

Dikarenakan populasi terbagi secara 
proporsional menurut kejadian 
kebakaran di Kota Bandung berdasarkan 
bulan selama tahun 2013, maka sampel 
yang sejumlah 33 orang yang terkena 
musibah kebakaran tersebut terbagi 
kejadian per-bulan, diberlakukan rumus 
sampel stratifikasi, yaitu: 

Penggunaan rumus tersebut 
mempunyai asumsi bahwa populasi 
berdistribusi normal. Maka ukuran 
sampel yang diambil dalam penelitian 
adalah seperti pada tabel berikut ini: 

Nilai validitas dari instrumen 
penelitian yang diteliti terhadap 33 
orang responden dengan 32 item 
pertanyaan mengenai variabel yang 
diteliti, bahwa 32 item pernyataan 
dinyatakan sah atau valid, hal ini dapat 
disimpulkan bahwa semua item 
pernyataan yang dimintakan untuk 
ditanggapi oleh responden dalam 
kuesioner/angket ini sudah bisa dipakai 
untuk mendapatkan data primer, yang 
merupakan indikator dari dimensi 
masing-masing variabel yang dilibatkan 
dalam penelitian ini yaitu variabel 
penambahan pos wilayah, variabel 
kemampuan sumber daya manusia dan 
variabel kualitas pelayanan kebakaran 
dari teori ternyata sudah sah/valid untuk 
digunakan dan dioperasionalisasikan 
untuk penelitian ini. 

Penggujian instrumen yang dipakai 
dalam penelitian ini yaitu 
kuesioner/angket adalah uji reliabilitas 
atau kesesuaian/reliabel antara angket 
dengan penelitian yang dilakukan. 

Didapatkan dari korelasi Guttman 

Split-Half Coefficient, sedangkan kriteria 
untuk memutuskan reliabel atau 
tidaknya diujikan dengan menggunakan 
uji-t, yang hasilnya terlihat bahwa 
instrumen penelitian ini berupa 

angket/kuesioner ternyata 
sesuai/reliabel, artinya bahwa 
angket/kuesioner yang terdiri dari 
pernyataan yang diambil dari indikator-
indikator variabel yang terlibat dalam 
penelitian ini yaitu variabel penambahan 
pos wilayah, variabel kemampuan 
sumber daya manusia, variabel kualitas 
pelayanan kebakaran yang telah 
sesuai/reliabel dalam penelitian ini. 

Hasil jawaban responden secara 
deksriptif dapat dikategorikan dengan 
menggunakan kategori garis kontinum 
(Riduwan, 2005:94). 

Data ordinal dari kuesioner untuk 
dapat digunakan dalam analisis statistik 
untuk membuktikan hipotesis, maka 
harus dinaikkan skala datanya menjadi 
skala data interval, dengan 
menggunakan Metode Susesif Interval 
(MSI). 

Analisis jalur (path) adalah teknik 
analisis yang digunakan dalam menguji 
besarnya sumbangan (kontribusi) yang 
ditunjukkan oleh koefisien jalur pada 
setiap diagram jalur dari hubungan 
kausal antara variabel eksogenus dengan 
variabel endogenus (Riduwan & Kuncoro, 
2011:115). Analisis jalur tepat untuk 
digunakan dalam menjawab hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian ini. 

Adapun persamaan linier dari 
analisis jalur (path analysis), adalah 
sebagai berikut: 

2211 XPyxXPyxY  

 
Untuk memudahkan dalam 

melakukan perhitungan analisis data 
secara statistik, dalam hal ini dibantu 
proses perhitungannya menggunakan 
software statistik. 
 
D. PEMBAHASAN 

Dinas Kebakaran adalah Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang bertugas 
melaksanaakan kegiatan oprasional 
pelayanan publik dan dibentuk melalui 
Peraturan Daerah No.13 Tahun 2007 
tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. 
Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok 
dan fungsi organisasinya, serta dengan 
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mempertimbangkan berbagai faktor 
kunci kinerja baik internal maupun 
eksternal, Dinas Kebakaran Kota 
Bandung menetapakan Visi kedepan 

Perlindungan Kepada Masyarakat yang 
Aman dari Ancaman Bahaaya Kebakaran 
melalui terciptanya Sistem Pencegahan 
dan Penanggulangan yang handal guna 
menunjang Kota Bandung sebagai Kota 
Jasa yang Bersih, Makmur,Taat dan 

. 
Utuk mewujudkan Visi tersebut yang 

diemban oleh Dinas Kebakaran Kota 
Bandung secara esensial adalah sebagai 
berikut: 
1) Melaksanakan upaya-upaya dan 

upaya penerapan terhadap bahaya 
kebakaran melalui pendataan, 
inspeksi dan penyusunan  penerapan 
standar/pedoman teknis peraruran 
terhadap benda benda berbahaya, 
pengawasan lapangan dan 
perencanaan pra kebakaran (Pre Fire 

Planning) dalam rangka 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
akan arti pentingnya penyediaan 
peralatan sistem proteksi kebakaran; 

2) Melaksanakan penangulangan 
kebakaran dan penyelamatan (Rescue) 
secara efektif,efesien,cepat dan tepat 
untuk meminimalisasi kerugian ,baik 
jiwa manusia maupun harta benda; 

3) Menyelenggarakan penyuluhan 
termasuk bimbingan teknis dan 
pelatihan kepada masyarakat luas 
serta unit-unit pengaman 
dilingkungan instansi pemerintah, 
BUMN dan swasta dalam upaya 
meningkatkan peran serta masyarakat 
dalam mencegah dan menanggulangi 
kebakaran tahap dini; 

4) Melakukan koordinasi internal 
maupun eksternal dalam penertiban 
administrasi dan penyelenggaraan 
pembinaan keterampilan dalam 
rangka peningkatan profesionalisme 
pegawai dibidang Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran. 

5) Melaksanakan pengadaan, 
pemeliharaan sarana prasarana 
pencegahan dan penanggulanga 
kebakaran dalam rangka menunjang 

pelaksanaan tugas Pencegahan dan 
Penggulangan Kebakaran; 

 
Mengenai tugas pokok dan fungsi 

Dinas Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung, mempunyai 
tupoksi, yaitu sebagai berikut: 
1. Merumuskan kebijaksanaan teknis 

bidang pencegahan dan 
penggulangan kebakaran; 

2. Melaksanakan tugas teknis 
operasional bidang pencegahan dan 
penggulangan kebakaran yang 
meliputi pencegahan, pembinaan dan 
penyuluhuan, pengendalian 
oprerasional pemadaman dan rescue, 
pengadaan sarana dan prasarana; 

3. Melaksanakan pelayanan teknis 
administratif  meliputi administrasi 
umum, kepegawaian, perencanaan 
dan pengembangan serta administrasi 
keuangan Dinas. 

 
Sedangkan yang menjadi lokus 

dalam penelitian ini adalah khusus 
Bidang Pemadaman Kebakaran pada 
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung, yang 
mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 
1) Menyusun rencana dan program 

dibidang pemadam kebakaran 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2) Menjelaskan dan membagi tugas 
kepada bawahan sesuai dengan 
rencana program yang telah 
ditetapkan agar program dapat 
dilaksanakan secara efektif dan 
efisien; 

3) Mengkaji bahan kebijakan teknis 
lingkup pengendalian operasi 
pemadaman dan pelatihan;  

4) Mengkaji dan mengoreksi bahan 
pedoman pembinaan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
lingkup pengendalian operasi 
pemadaman dan pelatihan; 

5) Mengkaji bahan kebijakan pembinaan, 
monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan di bidang 
pemadam kebakaran; 
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6) Membuat telaahan staf sebagai bahan 
perumusan kebijakan bidang 
pemadaman kebakaran; 

7) Melakukan hubungan kerja fungsional 
dengan SKPD, Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Pusat; 

8) Melaksanakan pembinaan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas sebagai bahan 
pertanggungjawaban kepada atasan; 

9) Melaksanakan tugas lain dari atasan 
sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

 
Uraian tugas inilah yang menjadi 

lokus dalam penelitian ini, sehingga jelas 
yang akan dijelaskan dalam penelitian ini 
berkenaan dengan uraian tugas 
mengenai pemadaman kebakaran di 
Kota Bandung, khususnya pada 
pelayanan yang diberikan oleh Dinas 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung. 

Adapun prioritas sasaran pemadaman 
kebakaran oleh Dinas Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran Kota 
Bandung, di prioritaskan dengan sasaran 
pemadaman, meliputi hal berikut: 
1) Menyelematkan jiwa; 
2) Membatasi penyebaran kebakaran; 
3) Memadamkan kebakaran; 
4) Meminimalkan kerusakan harta milik 

bahaya kebakaran. 
 

Sedangkan operasional pemadaman 
dilakukan dengan strategi, meliputi: 
1) Meningkatkan keterampilan teknis 

anggota pemadam kebakaran agar 
memiliki kualitas Fire Rescue; 

2) Mengembangkan teknik pemadaman 
kebakaran; 

3) Meningkatkan kesiagaan para 
aparatur pemadam kebakaran. 
 
Untuk program peningkatan sarana 

dan prasarana, yang dilakukan Dinas 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung, adalah: 
1) Memperbaiki respons time layanan 

kebakaran dan darurat lainnya 
dengan menambah jumlah pos 
kebakaran dan perbaikan sistem 
alarm kebakaran; 

2) Meningkatkan sarana dan prasarana 
pemadaman kebakaran (mobil, 
peralatan, perlengkapan); 

3) Meningkatkan ketersediaan tendon air 
kebakaran atau hidran kebakaran dan 
kemungkinan pemanfaatan sungai 
dan situ. 
Hasil jawaban kuesioner dari 33 orang 

responden mengenai penambahan pos 
wilayah yang dinotasikan sebagai X1, 
kemampuan sumber daya manusia yang 
dinotasikan sebagai X2 dan kualitas 
pelayanan bencana kebakaran yang 
selanjutnya dinotasikan Y, dan isi 
pernyataan kuesioner tersebut 
merupakan indikator-indikator dari 
variabel tersebut di atas, maka 
didapatkan hasil analisis data dengan 
menggunakan analisis jalur (path 

analysis). 
Untuk menjawab rumusan masalah 

dengan adanya hipotesis penelitian, 
untuk membuktikan hal tersebut maka 
didapatkan persamaan jalur 
sebagaimana perhitungan dibantu 
dengan menggunakan software statistik 
minitab for windows versi 13, maka 
didapatkan hasil persamaan jalur 
sebagai berikut: 

21 631,0300,0 XXY  

Persamaan jalur tersebut atau dapat 
dikatakan adanya hubungan linier antara 
X1, X2 dan Y, dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
6) Kualitas pelayananbencana kebakaran 

(Y) dipengaruhi oleh penambahan pos 
wilayah (X1) sebesar 0,300 atau dapat 
dikatakan 1 satuan dari penambahan 
pos wilayah (X1) dinaikkan akan 
memberikan pengaruh pada kenaikan 
kualitas pelayanan bencana kebakaran 
(Y) sebesar 0,300. 

7) Kualitas pelayanan bencana 
kebakaran (Y) dipengaruhi oleh 
kemampuan sumber daya manusia 
(X2) sebesar 0,631 atau dapat 
dikatakan 1 satuan dari kemampuan 
sumber daya manusia (X2) dinaikkan 
akan memberikan pengaruh pada 
kenaikan kualutas pelayanan bencana 
kebakaran (Y) sebesar 0,631. 
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1. Analisis Pengaruh Penambahan Pos 
Wilayah Terhadap Kualitas 
Pelayanan Bencana Kebakaran 
Pengujian mengenai adanya pengaruh 

X1 terhadap Y yang dijelaskan di atas, 
maka untuk mengetahui besarnya 
pengaruh X1 terhadap Y dapat dilihat 
dari output macro minitab berikut: 

"KAUSAL-X1" 
K16    0.0902952 
K17    0.114524 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK 
LANGSUNG X1' 
K21    0.204819 

 
Hasil tersebut menjelaskan bahwa 

pengaruh langsung dan tidak langsung 
X1 terhadap Y adalah sebesar 0,205 atau 
sebesar 20,5%. Nilai ini dapat dikatakan 
bahwa pengaruh langsung dari 
penambahan pos wilayah terhadap 
kualitas pelayanan bencana kebakaran di 
Kota Bandung yang dilaksanakan oleh 
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung adalah sebesar 
20,5%.  

Sebagaimana telah dikemukakan 
sebelumnya bahwa pengaruh pos 
wilayah terhadap kualitas pelayanan 
bencana kebakaran adalah sebesar 
20,5%, hal ini jelas sesuai dengan 
dikemukakan oleh Moenir (1995:199) 
bahwa sarana dan prasarana dalam hal 
ini adalah pos wilayah berfungsi sebagai 
alat utama/pembantu dalam 
pelaksanaan pekerjaan dalam hal ini 
pelayanan pemadaman kebakaran di 
Kota Bandung.  

Selain itu dengan jelas bahwa sarana 
dan prasarana khususnya pos wilayah, 
berguna untuk: 
 Mempercepat proses pelaksanaan 

pekerjaan sehingga dapat menghemat 
waktu; 

 Meningkatkan produktivitas, baik 
barang dan jasa; 

 Hasil kerja lebih berkualitas dan 
terjamin; 

 Lebih memudahkan/sederhana dalam 
gerak para pengguna/pelaku; 

 Ketepatan susunan stabilitas pekerja 
lebih terjamin; 

 Menimbulkan rasa kenyamanan bagi 
orang-orang yang berkepentingan; 

 Menimbulkan rasa puas pada orang-
orang yang berkepentingan yang 
mempergunakannya. 

 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 20 Tahun 2009, yang 
mengemukakan bahwa perencanaan 
penambahan pos pemadam kebakaran 
dalam wilayah manajemen kebakaran 
(WMK) ditentukan berdasarkan waktu 
tanggap (respon-time) terhadap 
pemberitahuan kebakaran di wilayah 
tersebut. 

Hasil deskripsi jawaban responden 
tersebut, jika dikategorikan menurut 
kategori garis kontinum (Riduwan, 
2005:94), maka persentase mengenai 
penambahan pos wilayah kebakaran di 
Kota Bandung yang memberikan 
persentase nilai sebesar 63,64% dapat 
dikategorikan Setuju. Hal ini berarti 
responden setuju dengan adanya 
penambahan pos wilayah kebakaran di 
Kota Bandung, hal ini jelas 
memperlihatkan kebutuhan mengenai 
penambahan pos wilayah kebakaran di 
Kota Bandung. 

Lebih rinci dijelaskan pada dimensi 
produktif yang memberikan persentase 
terbesar dari dimensi lain dalam 
penambahan pos wilayah yaitu sebesar 
67,27%, sedangkan dimensi yang lain 
yaitu dimensi sesuai tujuan (65,15%), 
kemudian dimensi masa pakai ekonomi 
(61,82%) dan beroperasi ekonomis 
(60,30%). Besarnya persentase jawaban 
mengenai dimensi produktif (67,27%) 
dikategorikan setuju, hal ini didukung 
tergambar dengan adanya pos wilayah 
yang dekat dengan kejadian bencana 
kebakaran akan lebih cepat dalam 
menanggulangi dan memadamkan 
kebakaran yang terjadi. Kemudian 
besarnya dimensi produktif juga 
didukung oleh indikator bermanfaat 
(68,48%), hal ini jelas bahwa 
penambahan pos wilayah pemadaman 
kebakaran dilakukan mengingat 
manfaatnya terkait pada pelayanan 
pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran di Kota Bandung, sesuai yang 
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diharapkan oleh masyarakat Kota 
Bandung jika terjadi bencana kebakaran 
cepat datang dan ditanggulangi oleh 
petugas pemadaman kebakaran dari pos 
wilayah terdekat. 

Terkait hal tersebut, pos wilayah 
kebakaran yang sekarang dipunyai oleh 
Kota Bandung hanya 2 pos wilayah 
kebakaran (termasuk pos pusat), 
idealnya menurut Kementerian PU Ditjen 
Cipta Karya (2011:28) kebutuhan pos 
wilayah di Kota Bandung kondisi saat ini 
idealnya adalah sebanyak 14 pos 
wilayah, dan minimalnya adalah 
sebanyak 5 pos wilayah dalam 
mengantisipasi pemadaman kebakaran 
di Kota Bandung. 

Kelima pos tersebut 
direkomendasikan berada pada: 
1) Kantor Pusat Dinas Kebakaran Jl. 

Sukabumi, menjadi kantor wilayah 
kebakaran Kota Bandung. Terutama 
menangani daerah Sumur Bandung, 
Regol, Kiaracondong, Cibeunying 
Kidul, Batununggal, Lengkong, 
Bandung Kidul, Cicadas, Arcamanik 
pada khususnya dan daerah seluruh 
Kota Bandung pada umumnya; 

2) Sektor Pasar Ciroyom, menangani 
Cicendo, Andir, Bandung Kulon, 
Cicendo, Bojongloa Kaler; 

3) Sektor Aria Graha, menangani wilayah 
Margacinta, Rancasari, Ujung Berung, 
dan Cibiru; 

4) Sektor RM Babakan Siliwangi, 
menangani Coblong, Cibeunying 
Kaler, Bandung Wetan, Cidadap, dan 
Sukajadi; 

5) Sektor Tegallega, menangani 
Bojongloa Kidul, Babakan Ciparay, dan 
Astana Anyar. 

 
Terlihat pada indikator harga realistik 

yang memberikan persentase nilai 
sebesar 56,36% (dikategorikan cukup 
setuju), hal ini jelas bahwa dalam 
pelayanan bencana kebakaran di Kota 
Bandung, harga pengadaan sarana dan 
prasarana pos wilayah kebakaran tidak 
hanya dilihat dari harganya, namun 
harus dilihat dari standar kelengkapan 
pelayanan untuk pemadaman bencana 
kebakaran.  

 
2. Analisis Pengaruh Kemampuan 

Sumber Daya Manusia Terhadap 
Kualitas Pelayanan Bencana 
Kebakaran 
Pengujian mengenai adanya pengaruh 

X2 terhadap Y yang dijelaskan di atas, 
maka untuk mengetahui besarnya 
pengaruh X2 terhadap Y dapat dilihat 
dari output macro minitab berikut: 

 
"KAUSAL-X2" 
K16    0.398480 
K17    0.114524 
'TOTAL PENGARUH LANGSUNG & TAK 
LANGSUNG X2' 
K21    0.513004 

 
Hasil tersebut menjelaskan bahwa 

pengaruh langsung dan tidak langsung 
X2 terhadap Y adalah sebesar 0,513 atau 
sebesar 51,3%. Nilai ini dapat dikatakan 
bahwa pengaruh langsung dari 
kemampuan sumber daya manusia 
terhadap kualitas pelayanan bencana 
kebakaran di Kota Bandung yang 
dilaksanakan oleh Dinas Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran Kota 
Bandung adalah sebesar 51,3%.  

Sebagaimana telah dikemukakan 
sebelumnya bahwa pengaruh 
kemampuan sumber daya manusia 
terhadap kualitas pelayanan bencana 
kebakaran di Kota Bandung adalah 
sebesar 51,3%, besarnya nilai ini 
didukung oleh pernyataan Sedarmayanti 
(2011:125-126) bahwa kemampuan 
sumber daya manusia merupakan 
kompetensi inti dari organisasi dalam hal 
ini adalah Dinas Bidang Pemadaman 
Kebakaran Dinas Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran Kota 
Bandung, dan merupakan karakteristik 
yang mendasar yang dimiliki oleh 
individu serta berpengaruh langsung 
terhadap kinerjanya, dalam hal ini adalah 
memberikan pelayanan pemadaman 
bencana kebakaran atau sebagai petugas 
pemadam kebakaran. 

Hasil deskripsi jawaban responden 
tersebut, jika dikategorikan menurut 
kategori garis kontinum (Riduwan, 
2005:94), maka persentase mengenai 
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kemampuan sumber daya manusia 
dalam hal ini adalah kemampuan 
petugas pemadam kebakaran yang 
memberikan persentase nilai sebesar 
68,42% dapat dikategorikan Tinggi. Hal 
ini berarti bahwa responden menilai 
bahwa kemampuan petugas pemadam 
kebakaran tidak disanksikan lagi dengan 
menilai rata-rata persentase adalah 
68,42% (tinggi). 

Lebih rinci dijelaskan pada dimensi 
keterampilan yang memberikan 
persentase terbesar dari dimensi lain 
dalam kemampuan SDM yaitu sebesar 
72,42%, sedangkan dimensi yang lain 
yaitu dimensi pengetahuan (70,00%), 
kemudian disusul dengan dimensi motif 
(69,39%), lalu dimensi peran sosial 
(66,06%), selanjutnya dimensi citra diri 
(63,64%), dan yang terkecil adalah 
dimensi sifat/ciri (62,42%).  

Besarnya persentase jawaban 
mengenai dimensi keterampilan (72,42%) 
dikategorikan tinggi, hal ini tergambar 
bahwa responden menilai tingginya 
keterampilan dari petugas pemadam 
kebakaran Kota Bandung yang terlihat 
dilapangan bahwa petugas dengan 
terampil memadamkan api ditempat 
kejadian. Kemudian besarnya dimensi 
keterampilan juga didukung oleh 
indikator keahlian (73,33%), hal ini 
menegaskan bahwa keterampilan dari 
petugas pemadam kebakaran Kota 
Bandung mempunyai keahlian yang 
tinggi dalam memberikan pelayanan 
yaitu dalam memadamkan api ketika 
kebakaran terjadi. 

Tingginya penilaian terhadap dimensi 
keterampilan dan keahlian tersebut 
mengindikasikan bahwa pendidikan dan 
pelatihan yang dilakukan oleh Dinas 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Bencana Kebakaran Kota Bandung, sudah 
baik dilakukan, hal ini sesuai dengan 
tujuan Diklat teknis fungsional 
penanggulangan kebakaran (DIKLAT FPK) 
adalah: 
1) Meningkatkan mutu dan kemampuan 

baik dalam bidang substansi 
penanggulangan kebakaran maupun 
kepemimpinan yang berorientasi pada 

kesamaan pola pikir dan keterpaduan 
gerak yang dinamis dan bernalar; 

2) Dapat melaksanakan tugasnya dengan 
semangat kerjasama dan tanggung 
jawab sesuai dengan fungsinya dalam 
organisasi instansi pemadam 
kebakaran; 

3) Meningkatkan kemampuan teoritis, 
konseptual, moral dan keterampilan 
teknis pelaksanaan pekerjaan. 

 
Adapun jenis Diklat Pemadam 

Kebakaran ada beberapa jenjang dan 
jenis yaitu: 
1) Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat 

Dasar; 
2) Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat 

Lanjut; 
3) Diklat Perwira Pemadam Kebakaran; 
4) Diklat Inspektur Kebakaran; 
5) Diklat Instruktur Kebakaran; 
6) Diklat Manajemen Pemadam 

Kebakaran. 
 

Lain halnya pada indikator 
karakteristik personil pemadam 
kebakaran Kota Bandung yang 
dikategorikan masih tinggi dengan 
persentase sebesar 62,42%, namun 
mengenai karakteristik dinilai dari 
personil pemadam kebakaran Kota 
Bandung memberikan persentase 
terkecil, sehingga hal ini terkait dengan 
pembinaan personil di Dinas Pencegahan 
dan Penanggulangan Kebakaran Kota 
Bandung yang masih harus ditingkatkan, 
hal ini terkait dengan 3C yang ditetapkan 
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung untuk 
melakukan pembinaan kepada 
personilnya, 3C tersebut adalah: 
1) Control, menyangkut kejelasan tugas, 

koordinasi dan komunikasi untuk 
meningkatkan sikap/attitude 
pengabdian; 

2) Competence, menyangkut 
pengetahuan, keterampilan, dan 
kemampuan, untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan, dan 

3) Climate, menyangkut pembentukan 
lingkungan kerja yang baik sehingga 
semua merasa dihargai, dibutuhkan 
dan membutuhkan. 
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Melalui penerapan 3C ini, diharapkan 

peningkatan sikap pengabdian 
pengetahuan dan keterampilan, 
penghargaan masing-masing individu 
personil pemadam kebakaran akan 
meningkatkan pelayanan pemadaman 
bencana kebakaran di Kota Bandung. 

 
3. Analisis Pengaruh Penambahan Pos 

Wilayah dan Kemampuan Sumber 
Daya Manusia Secara Simultan 
Terhadap Kualitas Pelayanan 
Bencana Kebakaran 
Hasil mengemukakan bahwa 

pengaruh langsung dan tidak langsung 
dari variabel penambahan pos wilayah 
adalah sebesar 20,5% jika dijumlahkan 
dengan pengaruh langsung dan tidak 
langsung dari variabel kemampuan 
sumber daya manusia yang sebesar 
51,3% jelas bahwa hasil penjumlahan 
pengaruh tersebut adalah sebesar 71,8%. 

Melihat nilai pengaruh langsung dan 
tidak langsung X1 terhadap Y (20,5%) 
dibandingkan dengan pengaruh 
langsung dan tidak langsung X2 
terhadap Y (51,3%), maka dapat 
dikatakan bahwa pengaruh kemampuan 
sumber daya manusia terhadap kualitas 
pelayanan bencana kebakaran di Kota 
Bandung lebih besar pengaruhnya 
dibandingkan dengan pengaruh 
penambahan pos wilayah terhadap 
kualitas pelayanan kebakaran di Kota 
Bandung.  

Melihat hasil pengaruh penambahan 
pos wilayah dan kemampuan sumber 
daya manusia secara simultan terhadap 
kualitas pelayanan bencana kebakaran di 
Kota Bandung adalah sebesar 71,8%, 
hasil ini jelas memperlihatkan besarnya 
2 variabel yaitu penambahan pos wilayah 
(X1) dan kemampuan sumber daya 
manusia (X2) yang diteliti dalam 
penelitian ini terhadap kualitas 
pelayanan bencana kebakaran di Kota 
Bandung (Y), dalam hal ini jelas 
pengaruh variabel lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini adalah sebesar 
28,2%. 

Hasil deskripsi jawaban responden 
tersebut, jika dikategorikan menurut 

kategori garis kontinum (Riduwan, 
2005:94), maka besarnya persentase 
mengenai kualitas pelayanan bencana 
kebakaran dalam hal ini adalah kualitas 
pelayanan pemadaman bencana 
kebakaran memberikan persentase nilai 
sebesar 60,72% dapat dikategorikan 
Baik, namun sudah hampir mendekati 
Cukup. Hal ini berarti bahwa responden 
menilai bahwa kualitas pelayanan dalam 
hal pemadaman bencana kebakaran di 
Kota Bandung sudah baik, namun sudah 
mendekati cukup, sehingga harus 
ditingkatkan lagi. 

Melihat dimensi dari kualitas 
pelayanan bencana kebakaran yang ada, 
maka terlihat dimensi empati (emphaty) 
sebesar 65,45%, dan dimensi terjamah 
(tangibles) sebesar 65,30% dapat 
dikategorikan baik, namun untuk 3 
dimensi yaitu: dimensi jaminan 
(assurance) sebesar 59,70%, dimensi 
handal (reliability) sebesar 58,99% dan 
dimensi pertanggungjawaban 
(responsiveness) sebesar 54,14% yang 
ketiga dimensi tersebut dapat 
dikategorikan cukup baik. 

Ketiga dimensi tersebut yang harus 
diperbaiki selain, hal ini memperlihatkan 
jika penambahan pos wilayah dan 
kemampuan sumber daya manusia 
ditingkatkan maka akan berpengaruh 
pada kualitas pelayanan bencana 
kebakaran khususnya, terlihat pada 
indikator terkecil yaitu pada indikator 
memiliki pelayanan yang standar dan 
merespon setiap pelanggan yang 
keduanya memperlihatkan nilai sebesar 
52,12% (dikategorikan cukup). 

Terkait dengan pelayanan yang 
standar dalam memberikan pelayanan 
bencana kebakaran di Kota Bandung, 
Dinas Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung mempunyai 
sejumlah standar yang ditetapkan, hal ini 
tidak terlihat secara tertulis, namun 
terealisasikan pada pelayanan yang 
diberikan oleh petugas/personil 
pemadam kebakaran, adapun beberapa 
prosedur standar yang harus dilakukan 
oleh personil/petugas pemadam 
kebakaran adalah: 
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1) Prosedur pemeriksaan/inspeksi; 
2) Prosedur penyiapan perencanaan pra-

kebakaran; 
3) Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan 

pemeliharaan sistem proteksi 
kebakaran bangunan, seperti: sistem 
springkler, pompa kebakaran, hidran 
gedung, kopling sambungan 
kebakaranm APAR, dan lainnya. 

 
 

E. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tersebut di atas, maka ada 
beberapa hal yang dapat disimpulkan, 
sebagai berikut: 
5. Pengaruh penambahan pos wilayah 

(produktif, sesuai tujuan, masa pakai 
maksimal dan beroperasi secara 
ekonomis) terhadap kualitas 
pelayanan bencana kebakaran 
(terjamah, empati, handal, 
pertanggung jawaban, dan jaminan) 
dikategorikan kecil, walaupun kecil 
pengaruhnya namun sudah diujikan 
bahwa pengaruh tersebut signifikan 
dari penambahan pos wilayah 
terhadap kualitas pelayanan bencana 
kebakaran di Kota Bandung, hal ini 
jelas bahwa penambahan pos wilayah 
bukan merupakan faktor yang utama 
yang memberikan pengaruh pada 
kualitas pelayanan bencana kebakaran 
di Kota Bandung. 

6. Pengaruh kemampuan sumber daya 
manusia (keterampilan, pengetahuan, 
peran sosial, citra diri, sifat/ciri, dan 
motif) terhadap kualitas pelayanan 
bencana kebakaran (terjamah, empati, 
handal, pertanggung jawaban, dan 
jaminan) dikategorikan cukup besar, 
hal ini dapat dikatakan bahwa 
kemampuan sumber daya manusia 
dalam memberikan pelayanan 
bencana kebakaran di Kota Bandung 
merupakan faktor utama yang 
mempengaruhi kualitas pelayanan 
bencana kebakaran di Kota Bandung. 

7. Sedangkan untuk besarnya pengaruh 
simultan dari Pengaruh penambahan 
pos wilayah (produktif, sesuai tujuan, 
masa pakai maksimal dan beroperasi 
secara ekonomis) dan Pengaruh 

kemampuan sumber daya manusia 
(keterampilan, pengetahuan, peran 
sosial, citra diri, sifat/ciri, dan motif) 
terhadap kualitas pelayanan bencana 
kebakaran (terjamah, empati, handal, 
pertanggung jawaban, dan jaminan) 
dikategorikan besar, ini 
memperlihatkan bahwa penambahan 
pos wilayah dan kemampuan sumber 
daya manusia dapat  meningkatkan 
kualitas pelayanan bencana kebakaran 
di Kota Bandung. 
 

Setelah melakukan penelitian ini, 
maka ada beberapa hal yang dapat 
dikemukakan sebagai saran, yaitu:  
3. Untuk memperbaiki kualitas 

pelayanan pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran di Kota 
Bandung, hendaknya Dinas 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran Kota Bandung menambah 
pos wilayah di Kota Bandung, hal ini 
didasarkan pada jumlah pendudukdan  
kemacetan lalulitas, namun dengan 
bangunan Pos yang memadai 
ditunjang dengan perlengkapan yang 
lengkap dan personil yang handal 
Jumlah pos wilayah yang diperlukan 
minimal 6 pos wilayah sesuai dengan 
wilayah yang ada saat ini. 

4. Diperlukan pendidikan dan pelatihan 
tentang pemadaman baik tingkat 
dasar maupun lanjutan, pendidikan 
dan pelatihan rescue/penyelamatan 
dasar maupun lanjutan  agar lebih 
baik lagi dalam memberikan 
pelayanan berupa pemadaman dan 
rescue/penyelamatan, juga sosialisasi 
kepada masyarakat  mengenai 
kebakaran di Kota Bandung. 

5. Mengadakan pembinaan dan 
pelatihan kepada warga masyarakat 
melalui Satuan Relawan Kebakaran 
baik di tingkat RT, RW, Kelurahan, 
Karang Taruna atau kepemudaan dan 
Ormas tak lupa juga kepada 
Perusahaan-perusahaan yang berada 
dilingkungan Kota Bandung. 

6. Dalam Sruktur Organisasi Dinas 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran sebaiknya dimunculkan 
Bidang/Seksi Perencanaan yang 
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didalamnya menyangkut Perencanaan 
Strategis, Pengawasan Urusan Dalam 
dan Pengorganisasian. 
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