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Abstrak — Seiring berkembangnya Kawasan Aglomerasi 

Perkotaan Yogyakarta di wilayah Kabupaten Bantul 
menyebabkan bertambahnya risiko kejadian kebakaran. 

Sepanjang Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 
kejadian kebakaran mengalami peningkatan. 

Kabupaten Bantul melalui BPBD Kabupaten Bantul 
menyediakan personil penanggulangan bahaya 

kebakaran melalui unit pemadam kebakaran dan 
membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 

untuk dapat mengurangi risiko bahaya kebakaran. 
Wilayah Manajemen Kebakaran yang telah dibentuk 

belum sepenuhnya mampu mengcover layanan 
penanggulangan kebakaran sebagaimana Standar 

Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah. Beberapa wilayah di Kabupaten Bantul 

bahkan lebih terjangkau oleh Pos Pemadam Kebakaran 
Wilayah Manajemen Kebakaran daerah lainnya. 

Mencermati persoalan tersebut, maka dapat 
dirumuskan masalah penelitian adalah bagaimana 

pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah yang 
berada dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran 

antar daerah, khususnya antara Kabupaten Bantul 
dengan Kota Yogyakarta. Metode penelitian dengan 
menggunakan analisis deskriptif  kualitatif. Hasil 

menunjukkan bahwa 1) Pelayanan dasar 
penanggulangan kebakaran merupakan urusan wajib 

pemerintah yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah; 
2) Pelayanan penanggulangan kebakaran 

membutuhkan kecepatan respon dan sumber daya 
pemadam yang memadai; dan 3) Pemerintah 

Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta dapat saling 
memanfaatkan sumber daya pemadam yang dimiliki 

untuk secara bersama-sama digunakan untuk 
melaksanakan pelayanan penanggulangan bahaya 

kebakaran di kedua wilayah.  

Kata Kunci — WMK, KAD, Aglomerasi,  Kebakaran. 

 

I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang. 

Kebakaran merupakan peristiwa yang lekat dengan 
kehidupan sehari-hari masyarakat. Kebakaran merupakan 
salah satu keadaan darurat yang sering terjadi yang 
menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur [1]. 
Pada saat musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran 
baik lahan maupun permukiman menjadi tinggi dan api akan 
dengan cepat menjalar dan menghanguskan lahan maupun 
permukiman [2]. Kebakaran merupakan peristiwa oksidasi 
dari material yang berlangsung cepat serta  menghasilkan 
panas dan cahaya. Timbulnya kebakaran ditandai dengan 

penjalaran atau penyulutan suatu material oleh sumber 
panas [3]. Proses penyulutan suatu material oleh sumber 
panas yang dilakukan dengan sengaja dan terkendali 
sebenarnya telah ada sejak manusia mengenal api. Ketika 
manusia mengenal api untuk mendukung keperluan sehari-
hari, manusia pun mengembangkan cara untuk 
mengendalikan api sesuai dengan kebutuhannya [4]. 
Peristiwa kebakaran apabila tidak mampu dikendalikan 
dengan segera akan berdampak pada semakin 
bertambahnya kerugian harta benda bahkan korban jiwa. 
Kebijakan penanggulangan kebakaran harus dimanajemen 
dengan baik oleh pemerintah dengan melibatkan peran 
serta masyarakat dan sektor swasta [5]. Sejalan dengan itu, 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, telah mengatur mengenai urusan 
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 
dasar, diantaranya adalah pelayanan tentang ketentraman, 
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang 
termasuk di dalamnya pelayanan penanggulangan 
kebakaran. Dalam pembagian urusan antara pemerintah 
dengan pemerintah daerah, sub urusan wajib yang menjadi 
urusan yang bersifat konkuren adalah urusan kebakaran, 
dimana pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk 
menyelenggarakan pelayanan kebakaran yang meliputi: 

a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, 
dan penanganan bahan berbahaya dan beracun 
kebakaran dalam daerah kabupaten; 

b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; 
c. Investigasi kejadian kebakaran; 
d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan 

kebakaran. 

Pemerintah sebagai penyedia layanan harus responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus tanggap 
dan mampu mengatasi berbagai tantangan, permasalahan, 
dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap 
pelayanan yang diberikan pemerintah baik dari segi kualitas 
maupun kuantitas [6]. Salah satu cara untuk membangun 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah 
dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan 
sebaik-baiknya sesuai dengan harapan dan kebutuhan 
masyarakat [7]. Disaat yang sama pemerintah daerah harus 
mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam 
pelaksanaan pelayanan kebakaran, Peran dan pelibatan aktif 
dari masyarakat dapat dengan membentuk satuan 
masyarakat terlaih dalam penanganan kebakaran, atau biasa 
disebut Balakar (Barisan Sukarelawan Kebakaran) yang 
berfungsi untuk membantu masyarat yang tertimpa 
musibah kebakaran sebelum petugas pemadam datang dan 
membantu operasi pemadaman petugas [8]. Pemerintah 
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perlu juga untuk melakukan pendidikan pengurangan risiko 
kebakaran dan mensosialisasikan fungsi pelayanan 
kebakaran ke masyarakat melalui pengoptimalan media 
informasi luar ruang yang dapat dijangkau oleh segenap 
lapisan masyarakat [9].  Untuk mendukung pendidikan 
pengurangan risiko bencana kebakaran, maka perlu dibuat 
peta daerah rawan kebakaran, yang dapat digunakan 
sebagai sarana edukasi maupun pedoman penataan 
permukiman dan perilaku masyarakat [10]. 

Setiap daerah harus memiliki sekurang-kurang satu 
wilayah manajemen kebakaran (WMK) untuk 
menyelenggarakan fungsi pelayanan dasar penanggulangan 
kebakaran kepada masyarakatnya. Penentuan Wilayah 
Manajemen Kebakaran dan pos-pos yang ada di bawah 
kendalinya didasarkan pada potensi dan kerawanan wilayah 
terhadap kebakaran [11]. Namun dikarenakan berbagai 
pertimbangan pemerintah daerah, terutama dari aspek 
ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan 
keterbatasan anggaran daerah, tidak semua area dalam 
wilayah administrasi daerah dapat terjangkau dalam 
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Kerjasama dalam 
pelayanan publik dapat bersifat lintas wilayah administratif 
[12]. Di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bantul dan 
Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Bantul dapat 
dijangkau oleh Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah 
Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Yogyakarta dan 
sebagian wilayah Kota Yogyakarta juga dapat dijangkau oleh 
Pos Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen 
Kebakaran (WMK) Kabupaten Bantul. Hal inilah yang 
memungkinkan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta 
dapat melakukan kerjasama untuk saling mendukung 
optimalisasi pelayanan penanggulangan kebakaran di 
wilayah perbatasan daerah.  

Rumusan Permasalahan. 

Mendasarkan pada latar belakang permasalahan, maka 
rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana 
pelayanan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada wilayah 
perbatasan daerah, khususnya wilayah perbatasan antara 
Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta.  

Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan 
fungsi pelayanan dasar penanggulangan kebakaran kepada 
masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.  
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi 
bagi penelitian atau penulisan serupa di masa yang akan 
datang dan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Bantul 
dalam menyusun kebijakan dan mengoptimalkan fungsi 
pelayanan penanggulangan kebakaran. 

Kerangka Teori 

Salah satu karakteristis good governance adalah 
responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenal 
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas 
pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai 
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat [13]. Secara 
singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur 
daya tanggap birokasi terhadap harapan, keinginan dan 
aspirasi, serta tuntutan masyarakat [14]. Pengertian 
Responsivitas (ketanggapan) menurut Model SERVQUAL 

yang dikembangkan oleh Zeithaml dkk merupakan 
kemauan untuk membantu dan memberi pelayanan yang 
cepat (responsif) dan tepat kepada konsumen/ penerima 
jasa, bertanggungjawab terhadap kualitas pelayanan yang 
diberikan [15]. Indikator responsivitas yaitu merespon 
setiap konsumen/ pemohon yang iingin mendapatkan 
pelayanan, petugas melakukan pelayanan dengan cepat dan 
tepat, petugas melakukan pelayanan dengan cermat, dan 
semua keluhan konsumen direspon dengan cepat oleh 
petugas. Kerangka pemikiran dalam penelitian mengenai 
responsivitas penanggulangan kebakaran Pemerintah 
Kabupaten Bantul di kawasan perbatasan daerah ini adalah 
1) Kemampuan mengenali kebutuhan pelayanan 
penanggulangan kebakaran masyarakat, 2) Kemampuan 
menyusun agenda dan prioritas penanggulangan kebakaran, 
3) Kemampuan mengembangkan program dan strategi 
dalam penanggulangan kebakaran. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu [16]. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian 
kualitatif merupakan penelitian yang akan mendiskripsikan 
dan menganalisis suatu fenomena atau peristiwa secara 

apa adanya berdasarkan data tertulis, lisan atau 
mempertimbangkan pendapat orang lain atau narasumber. 
Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh 
gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut 

pandangan manusia yang diteliti. Pengumpulan data adalah 
dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat 
dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu 

menyajikan informasi yang valid dan reliable [17]. Dengan 
demikian proses pengumpulan data yang akan dilakukan 
sedapat mungkin dapat memperoleh data sebagai bahan 

penelitian yang valid dan akurat dalam rangka mendukung 
penajaman terhadap tujuan penelitian.  

Peneliti berupaya untuk mengetahui potensi terjadinya 

kebakaran di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul dan 
potensi sumber daya yang dimiliki untuk dipergunakan 
dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan 

kebakaran melalui berbagai data yang dikumpulkan dalam 
proses observasi ke lapangan. Pengambilan data juga 
dilakukan ke pada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk 

mengetahui potensi sumber daya yang dimiliki. Penelitian 
kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, dan 
kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat 

diukur dengan angka-angka [18]. Peneliti berupaya untuk 
menggali secara mendalam, mengamati, dan menyelami 
tindakan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan maupun 

sumber daya yang terlibat dalam upaya penanggulangan 
kebakaran di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta 
sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan-
kesimpulan dari proses yang telah dilaksanakan. 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelayanan adalah proses kegiatan memenuhi kebutuhan 
masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan hak 
pemberian, yang wujudnya dapat berupa jasa layanan. 
Pelayanan salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah, di 
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samping fungsi pemberdayaan dan pembangunan [19]. 
Dilihat dari prosesnya, terjadi interaksi antara yang 
memberi pelayanan dengan yang diberi pelayanan. Dalam 
pelayanan publik, pemerintah mempunyai fungsi untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan 
masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan 
dari pemerintah.  

Kemampuan Mengenali Kebutuhan Pelayanan 
Penanggulangan Kebakaran Masyarakat. 

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan 
penanggulangan kebakaran di daerah, Kementerian Dalam 
Negeri telah mengeluarkan standarisasi bentuk layanan 
dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan 
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 
urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap 
warga negara secara minimal [20]. Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) penanggulangan bencana kebakaran, 
memuat indikator sebagai berikut [21]: 

1. Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran 

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran 
(PPK) adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran 
yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya 
kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen 
kebakaran (WMK) oleh daerah provinsi dan 
kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan 
pemerintahannya.Untuk memberikan proteksi 
terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU 
No.11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis 
Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu 
membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). 
Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung 
luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.  

2. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah 
Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal 
yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari 
warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta 
langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara 
cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen 
Kebakaran (WMK).Tingkat waktu tanggap (response 
time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran 
(WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang 
tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) 
menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. 

3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang 
Memenuhi Standar Kualifikasi 

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan 
petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar 
kualifikasi sebagai aparat Dinas atau Organisasi 
Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam 
kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi 
proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, 
pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta 
asset harta benda. Aparatur Pemadam Kebakaran 
harus memenuhi standar sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 

2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam 
Kebakaran. 

4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 
Liter Pada WMK 

Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah 
satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh 
Satgas Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya 
untuk memenuhi waktu tanggap darurat  kebakaran 
yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko 
kebakaran. Mobil damkar merupakan salah satu 
bentuk identitas yang dimiliki perintah dalam 
mendukung pelayanan penanggulangan kebakaran 
kepada masyarakat. Jumlah mabil pemadam kebakaran 
dengan kapasitas 3000 – 5000 liter yang dimiliki oleh 
pemerintah daerah dalam mendukung upaya pelayanan 
penanggulangan kebakaran di wilayah manajemen 
kebakaran. 

 

Berdasarkan data statistik yang dimiliki oleh BPBD 
Kabupaten Bantul, wilayah Kabupaten Bantul merupakan 
daerah dengan tingkat ancaman bahaya kebakaran yang 
tinggi. Tabel 1 berikut ini merupakan data kejadian 

kebakaran yang diperoleh dari BPBD Bantul selama 5 (lima) 
tahun terakhir.  

Tabel 1. Data Kebakaran di Kabupaten Bantul Per 

Kecamatan Tahun 2013-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada tiga kecamatan di Kabupaten Bantul yang 
berbatasan langsung dengan wilayah admistrasi Kota 
Yogyakarta, yaitu Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kasihan, 
dan Kecamatan Sewon. Ketiga merupakan Kawasan 
Perkotaan Yogyakarta atau disebut Aglomerasi Perkotaan 
Yogyakarta, yaitu kawasan perkotaan yang berkembangan 
dan perkembangannya menjalar ke pinggiran kota [22]. 
Kecenderungan tipikal kawasan tersebut adalah penduduk 
yang padat dan mengalami perkembangan pembangunan 
yang pesat dengan sebaran pemukiman kurang tertata 

No Kecamatan Tahun Total  

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Banguntapan  2 9 18 12 12 53 

2 Sewon 8 14 8 12 14 56 

3 Kasihan 12 6 20 7 10 55 

4 Bantul 11 10 8 11 16 56 

5 Piyungan 1 4 7 1 10 23 

6 Srandakan 0 0 0 1 1 2 

7 Sanden  1 1 1 0 2 5 

8 Kretek  2 2 3 1 4 12 

9 Pundong 2 4 4 0 6 16 

10 Jetis 1 5 7 0 8 21 

11 Dlingo 2 1 3 1 3 10 

12 Pajangan 2 5 3 2 3 15 

13 Pandak 1 3 1 0 5 10 

14 Sedayu 1 1 3 1 2 8 

15 Pleret  1 6 3 3 9 22 

16 Imogiri 2 1 9 4 5 21 

17 Bambanglipuro  4 1 1 2 1 9 

Jumlah Total 53 73 99 58 111 394 

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2018 
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karena biasanya proses terjadinya perubahan lahan terbuka 
menjadi pemukiman hanya mengikuti jaringan jalan yang 
telah ada [23]. Perubahan penggunaan lahan sebagai lahan 
perumahan jamak terjadi di kawasan ini. Akses yang tidak 
terlalu jauh dari pusat kota dan harga tanah yang relatif 
lebih terjangkau menjadi alasannya. Perubahan fungsi lahan 
tebuka menjadi permukiman ini menambah tingkat 
kerawanan kawasan terhadap bahaya kebakaran. 
Kecendungan terjadinya kebakaran dipengaruhi oleh 
pertumbuhan kebakaran (riwayat kebakaran), penggunaan 
lahan, kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, sistem 
proteksi yang terpasang, dan tingkat kesiapan masyarakat 
[24]. Perumahan menempati urutan tertinggi dalam 
kejadian kebakaran, dikarena kepadatan bangunan dan 
beban api yang tinggi [25]. Selain karena faktor bangunan, 
perilaku penghuni juga memberikan andil yang besar dalam 
kebanyakan kasus kebakaran [26]. Menurut petugas 
pemadam kebakaran diketahui bahwa sebagian besar 
terjadinya kebakaran disebabkan oleh faktor kelalaian 
manusia baik karena faktor kesengajaan (pembakaran 
lahan, sampah) maupun ketidaksengajaan (puntung rokok, 
api lilin, konsleting listrik) disamping karena faktor teknikal 
(trafo listrik meledak). Tabel 2 berikut menunjukkan objek 
terdampak kebakaran yang terjadi di Kabupaten Bantul. 

Tabel 2. Data Kebakaran di Kabupaten Bantul 
berdasarkan objek terdampak kebakaran Tahun 2013 – 
2017 

No Kecamatan Tahun Total  

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Bangunan Lain 3 3 3 1 9 19 

2 Fasilitas 

Kesehatan 

0 1 0 0 0 1 

3 Fasilitas 

Umum 

0 0 1 0 3 4 

4 Jaringan Listrik 

PLN 

0 1 0 2 7 10 

5 Kantor 1 0 0 1 1 3 

6 Lahan 15 20 42 4 31 112 

7 Kendaraan 3 7 7 7 10 34 

8 Pabrik 0 1 0 11 3 15 

9 Rumah 19 28 25 22 35 129 

10 Sampah 1 0 4 1 1 7 

11 Tempat Ibadah 0 0 0 1 2 3 

12 Tempat Usaha 11 12 17 8 9 57 

Jumlah Total 53 73 99 58 111 394 

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2018 

 

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan 
perundangan mengenai pengembangan kawasan  
permukiman. Aturan tersebut telah mengakomodasi 
perihal keselamatan, kenyamanan, dan keandalan bangunan 
[27]. Ketentuan laik fungsi harus dipenuhi bangunan hunian. 
Tercapainya keselamatan evakuasi dari bahaya kebakaran 
merupakan tujuan dari pemenuhan sertifikat laik fungsi 
bangunan [28]. Pada Tahun 2009, The International 
Residential Code (IRC) telah mengadopsi aturan mengenai 
persyaratan system proteksi kebakaran pribadi untuk 
bangunan rumah tinggal [29]. Meski demikian, seringkali 
pemanfaatan ruang di kawasan aglomerasi cenderung 
mengabaikan peraturan perundangan dan aturan tata ruang 
daerah yang tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang 
[30]. Pola perkembangan pembangunan permukiman 

maupun perumahan yang mengabaikan aspek tata ruang 
menyebabkan potensi terjadinya kebakaran menjadi 
semakin tinggi. Peristiwa kebakaran yang terjadi di 
beberapa belahan dunia yang menghanguskan banyak 
bangunan perumahan bahkan seringkali menyebabkan 
korban jiwa baik petugas pemadam kebakaran ataupun 
pemilik rumah merupakan akibat dari perkembangan 
pemukiman yang tidak terkendali di daerah pinggiran 
perkotaan [31].  

Kemampuan Menyusun Agenda dan Prioritas 
Penanggulangan Kebakaran 

Dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran 
pemerintah telah menetapkan agenda dan program 
prioritas melalui penguatan kelembagaan penanggulangan 
kebakaran, penguatan infrastruktur dan suprastruktur 
penanggulangan kebakaran. Pada Tahun 2017 Pemerintah 
Kabupaten Bantul telah membuat Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran. Peraturan ini mengatur 
tentang manajemen penanggulangan bencana dengan 
mengembangkan system proteksi kebakaran aktif maupun 
pasif. Penerapan standarisasi system proteksi kebakaran 
bangunan gedung dan pemukiman. Penetapan standar 
operasional prosedur keadaan darurat kebakaran yang 
berisi rencana operasi penyelamatan jiwa, dokumen 
penting dan harta benda lainnya apabila terjadi kebakaran.  
Secara kelembagaan, instansi penanggulangan kebakaran 
telah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Baupati 
Bantul tentang Struktur Organisasi Badan Penanggulangan 
Bencana daerah Kabupaten Bantul, yang di dalammnya 
terdapat unit satuan tugas Penanggulangan Kebakaran, Tim 
Reaksi Cepat, Tim Search and Rescue, dan Pusat 
Pengendalian Operasi. Keempat satuan tugas tersebut 
saling bersinergis untuk melaksanakan penangulangan 
kebakaran di Kabupaten Bantul. Saat ini Pmemerintah 
Kabupaten Bantul telah menginisiasi pembentukan Balakar 
(Barisan Relawan Kebakaran), yaitu  setiap orang atau 
anggota masyarakat di Wilayah Daerah yang telah 
diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela 
membantu melaksanankan tugas pencegahan pemadaman 
tingkat pertama. Kemudian untuk mengasah kemampuan 
balakar, pemerintah daerah melaksanakan pelatihan 
penanggulangan kebakaran serta simulasi secara rutin 
terhadap mereka. 

Kemampuan Mengembangkan Program dan Strategi 
dalam Penanggulangan Kebakaran 

Pemerintah Kabupaten Bantul mengembangkan 
program penanggulangan kebakaran meliputi kegiatan pada 
fase Pencegahan dan kesiapsiagaan, Penanganan darurat, 
dan  Rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemadam kebakaran 
Kabupaten Bantul secara rutin melaksanakan sosialisasi dan 
pelatihan pengenalan api mulai anak usia pra sekolah 
(PAUD dan TK) sampai dengan perguruan tinggi di wilayah 
Kabupaten Bantul. Penyelenggaraan sosialisasi dan 
pelatihan kepada masyarakat rutin dilakukan melalui 
lembaga Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)  yang 
saat ini telah berdiri hamper di semua desa di wilayah 
Kabupaten Bantul. Rata- rata FPRB memiliki balakar yang 
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secara aktif menjadi perpanjangan tangan pemerintah derah 
dalam mendistribusikan informasi dan pengetahuan 
mengenai upaya dalam penanggulangan kebakaran secara 
mandiri di tingkatan masyarakat. 

Pada fase penanganan darurat kebakaran Pemadam 
kebakaran Kabupaten Bantul menggunakan callcenter yang 
di-handle oleh petugas pusat pengendalian operasi. 
Informasi kebakaran yang masuk ke pusat penegendali 
operasi akan diolah sesegera mungkin menjadi informasi 
valid yang akan diteruskan ke unit pemadam kebakaran 
untuk segera dilakukan respon penanganan darurat 
kebakaran. Dalam upaya untuk mengikuti perkembangan 
teknologi informasi, BPBD Kabupaten Bantul berupaya 
untuk mengembangkan sistem pelaporan kebakaran yang 
berbasis pada Mobile GIS melalui aplikasi android, namun 
karena terkendala anggaran yang besar, saat ini program 
tersebut belum dapat dilanjutkan. Penggunaan callcenter 
113 yang diinisiasi oleh Kementrian Komunikasi dan 
Informatika sampai saat ini belum dapat dilaksanakan 
karena berbagai alasan teknis, sehingga callcenter masih 
menggunakan saluran telepon biasa. Hal yang memudahkan 
respon terhadap kejadian kebakaran adalah penggunaan 
radio panggil handy talky (HT) yang dimiliki hamper oleh 
semua relawan penangulangan kebakaran yang tersebat di 
berbagai penjuru wilayah Kabupaten Bantul. Oleh karena 
itu Pemerintah Kabupaten Bantul focus untuk memperkuat 
menara pemancar radio (Repeater HT) dengan 
pertimbangan budget yang terjangkau namun dapat 
diandalkan untuk kecepatan informasi. Dalam upaya untuk 
meringankan beban korban kebakaran, Pemerintah 
Kabupaten bantul menganggarkan dana rehabilitasi dan 
rekonstruksi yang akan disalurkan kepada korban 
kebakaran. 

Kerjasama Antar Daerah Sebagai Upaya Untuk 
Mendukung Optimalisasi Pelayanan Publik 

Tafsir atas konsep desentralisasi dan otonomi daerah 
diartikulasikan oleh daerah hanya terfokus pada usaha 
daerah dalam menata, memperkuat struktur, dan 
mempercepat pembangunan daerahnya sendiri. Hal ini 
ternyata belum efisien dalam meningkatkan fungsi 
pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Harus dipahami 
bersama bahwa keberhasilan daerah dalam melaksanakan 
fungsi kepemerintahan dapat dipengaruhi oleh daerah 
lainnya [32]. Pendekatan yang mengemuka atas pola 
hubungan antar daerah adalah pendekatan jaringan 
(networking) dimana diasumsikan bahwa relasi antar aktor  
bersifat saling tergantung antar satu sama lainnya 
(interdependence). Dengan kata lain tujuan tiap-tiap aktor 
akan mudah diwujudkan apabila terjadi saling pertukaran 
sumber daya yang ada dalam jaringan. Konsep 
Intergovermental Netwoks pada tingkatan daerah sangat 
berpotensi mendorong peningkatan kapasitas daerah 
dalam melaksanakan fungsi pelayanan pubik [33]. Dalam 
sumber acuan yang lain, Intergovernmental Networks kerap 
dikaitkan dengan Intergovermental Coorperation, dimana 
kerjasama antar daerah didefinisikan sebagai suatu susunan 
antara dua pemerintahan atau lebih untuk mencapai tujuan-
tujuan bersama, penyediaan suatu layanan, atau pemecahan 
permasalahan secara bersama-sama [34].  

Alasan utama diadakannya kerjasama antar daerah 
adalah agar berbagai masalah lintas administrasi dapat 
diselesaikan bersama dan sebaliknya banyak potensi yang 
dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, 
dan potensi sengketa atau konflik kewenangan dapat 
dicegah  [35], [36]. Kerjasama antar daerah menjadi salah 
satu pilihan yang penting untuk dipertimbangkan dalam 
mengelola layanan publik yang memiliki eksternalitas 
melewati batas-batas administratif suatu daerah [37].  Pun 
demikian tidak semua jenis pelayanan publik menarik minat 
pemerintah daerah untuk dikerjasamakan dengan daerah 
lainnya, terutama bila menyangkut urusan pelayanan publik 
yang berpotensi terjadi konflik, melalui proses yang rumit, 
dan cenderung merugikan salah satu pihak karena 
ketidakjelasan mekanisme insentif [38].  

Setiap daerah memiliki strategi sendiri dalam 
merumuskan kebijakan penanggulangan kebakaran.  
Permasalahan Wilayah Majemen Kebakaran ditinjau dari 
skala kawasan pada dasarnya merupakan sistem kebutuhan, 
dalam hal ini kebutuhan layanan proteksi kebakaran dan 
fasilitas pendukungnya [39]. Idealnya seluruh warga 
masyarakat di seluruh wilayah dapat terjangkau oleh 
layanan pemadam kebakaran sebagaimana standar 
pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah. 
Penentuan lokasi Pos Pemadam Kebakaran penting untuk 
dilakukan dengan pertimbangan untuk meminimalisir 
dampak kerugian baik korban jiwa, harta benda, maupun 
fasilitas publik semakin besar [40]. Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul sebagai institusi 
yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pelayanan 
penanggulangan kebakaran terbentuk pada Tahun 2010 
[41]. Pada masa itu Kabupaten Bantul hanya memiliki 1 
(satu) Wilayah Manajemen Kebakaran yang berlokasi di 
wilayah Kecamatan Bantul sebagai ibukota kabupaten.  

Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bantul menambah 
1 (satu)  Wilayah Manajemen Kebakaran di Kecamatan 
Banguntapan, dan kemudian pada Tahun 2018 melakukan 
penambahan lagi sebanyak 2 (dua) Wilayah Manajemen 
Kebakaran di Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Imogiri, 
sehingga saat ini Kabupaten Bantul memiliki 4 (empat) 
Wilayah Manajemen Kebakaran. Penambahan Wilayah 
Manajemen Kebakaran dimaksudkan untuk memperkuat 
kapasitas dan kapabilitas institusi penanggulangan 
kebakaran. Kapabilitas merupakan kemampuan institusi 
kebakaran (personil dan Peralatan) dalam waktu singkat 
melakukan rescue dan pengendalian kebakaran [42]. 
Penambahan tersebut juga diupayakan untuk mendapatkan 
rute terpendek dalam memberikan pelayanan kebakaran 
pada kawasan-kawasan yang memiliki risiko kebakaran 
tinggi. Rute layanan kebakaran penting untuk perhatikan 
karena dengan itu respon layanan kebakaran akan cepat 
sampai ke pengguna atau lokasi kebakaran [43].  

Adapun untuk Wilayah Manajemen Kebakaran di 

Kabupaten Bantul maupun Kota Yogyakarta tampak 
sebagaimana Peta 1 berikut: 
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Peta 1. Peta Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul 

Perbandingan sumber daya pemadam kebakaran yang 
dimiliki oleh Kabupaten Bantul dengan Kota Yogyakarta 

sebagaimana table 3 berikut: 

Tabel 3. Sumber daya pemadam kebakaran 

 

 

 

 

 

 

 

Korps dengan dengan motto “Pantang Pulang Sebelum 
Padam Walaupun Nyawa Taruhannya”  ini memerankan 
tugas yang penting dalam melaksanakan perlindungan 
kepada masyarakat. Profesi pemadam kebakaran memiliki 
risiko kecelakaan kerja yang tinggi saat bertugas dalam 
proses penanggulangan kebakaran, mulai dari proses 
menuju lokasi kebakaran, pelaksanaan operasi kebakaran, 
sampai dengan kembali ke pos pemadam [44]. Upaya 
perlindungan kepada masyarakat saat melakukan respon 
kegawatdaruratan kebakaran melalui kegiatan pertolongan 
dan penyelamatan jiwa seringkali mengabaikan risiko 
keselamatan diri [45]. Kematian petugas pemadam 
kebakaran dalam pelaksanaan tugasnya merupakan masalah 
sosial ekonomi yang serius. Hasil penelitian telah 
mengidentifikasikan bahwa risiko utama petugas pemadam 
kebakaran berkaitan dengan komando, peralatan, 
kesalahan manusia, dan standar prosedur operasi 
kegawatdaruratan. Hal ini erat kaitannya dengan proses 
pengambilan keputusan dalam situasi darurat oleh 
pemimpin operasi pemadaman [46]. Untuk melakukan 
operasi pencarian dan penyelamatan korban kebakaran, 
petugas tanggap darurat harus memiliki gambarun umum 
atas situasi wilayah operasi sebelum terjun ke lokasi untuk 
melaksanakan proses evakuasi. Tujuan dari operasi adalah 
untuk melindungi dan mengevakuasi para korban, 
memadamkan api, mencegah penjalaran api, dan 
mengkoordinasi sumber daya dengan tepat waktu [47]. 

Sistem kerja petugas pemadam kebakaran menganut 
system kerja shift yang bekerja nonstop 24 jam.  Petugas 

Pemadam kebakaran terbagi kedalam kelompok regu jaga. 
Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bantul yang 
berjumlah 58 orang terbagi kedalam 3 (tiga) regu yang 
terdistribusi dalam 4 (empat) pos pemadam kebakaran. 
Tiap tiap regu terdiri dari 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) 
personil yang berjaga secara bergantian selama 12 jam, 
dengan waktu libur satu hari atau 24 jam. Jumlah personil 
tersebut sangat minim dibandingkan dengan beban kerja 
yang harus dilaksanakan, karena setiap operasi pemadaman 
kebakaran idealnya membutuhkan 7 (tujuh) – 9 (sembilan) 
personil. Branwir yang dimilik oleh Kabupaten Bantul pun 
baru mendapatkan tambahan 3 (tiga) kendaraan di Tahun 
2017, dari yang sebelumnya hanya 2 (dua) branwir dimana 
salah satunya merupakan branwir yang sudah berusia tua. 
Tercatat branwir Kabupaten Bantul mengalami 2 (dua) kali 
kejadian terguling dalam perjalanan ke lokasi kebakaran, 
yang menyebabkan beberapa petugas terluka. Centers for 
Disease Control and Prevention Amerika menyatakan bahwa 
61% petugas pemadam kebakaran yang menjadi korban 
dalam tugas dikarenakan kecelakaan kendaraan dan hal ini 
meningkat karena gangguan tidur yang sering disebabkan 
karena faktor kelelahan [48]. 

Untuk mengatasi kebakaran agar tidak menyebar 
dengan cepat, bukan hanya ditentukan oleh banyaknya 
sumber daya tetapi lebih pada kecepatan dan ketepatan 
armada pemadam kebakaran sampai ke lokasi kebakaran 
terhitung dari laporan kejadian kebakaran kebakaran yang 
masuk ke Pos Pemadam Kebakaran [49]. Untuk menuju 
kondisi tersebut diperlukan upaya untuk terus mengasah 
ketrampilan dengan melatih dan mensimulasikan rencana 
penanganan keadaan darurat untuk mendeteksi adanya 
potensi konflik dalam waktu, urutan proses/ prosedur, dan 
pengerahan sumber daya. Dengan cara ini keandalan dan 
ketepatan dalam perencanaan respon tanggap darurat 
dapat dilaksanakan dengan baik [50]. 

Tabel 4 berikut ini menampilkan response time yang 
dilaksanakan oleh petugas pemadam kebakaran Kabupaten 

Bantul pada area Wilayah Manajemen Kebakaran. 

Tabel 4. Jumlah Waktu Tanggap Tahun 2013 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Seiringnya bertambahnya jumlah kejadian kebakaran 
tidak sejalan dengan ketersediaan jangkauan Wilayah 
Manajemen Kebakaran dan waktu tanggap. Sampai dengan 
Tahun 2017 Beberapa kejadian kebakaran terjadi di luar 
jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran, kawasan 
aglomerasi yang tercover dalam Wilayah Manajemen 
Kebakaran baru sebatas Kecamatan Banguntapan. 
Beberapa wilayah di Kabupaten Bantul yang berbatasan 
dengan daerah lain tidak tercover Wilayah Manajemen 
Kebakaran Kabupaten Bantul. Pun kejadian kebakaran 

No Jenis Sumber 
Daya 

Kabupaten 
Bantul 

Kota 
Yogyakarta 

1 Personil 58 orang 104 orang 

2 Mobil 
Pemadam 
Kebakaran/ 

Branwir:  

5 armada 10 armada 

3 Mobil tangga 
dan peralatan 

- 2 armada 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2018 

No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Jumlah kasus kebakaran di 

WMK yang tertangani dlm 

tingkat waktu tanggap 

24 40 58 34 57 

2. Jumlah kasus kebakaran 

dalam jangkauan WMK 

29 40 62 35 59 

3. Jumlah total terjadi 

kebakaran 

53 73 99 58 111 

4. Jumlah kebakaran di luar 

jangkauan WMK 

24 33 27 23 52 

5. Tingkat waktu tanggap 82.75% 100% 93,54% 97,1% 96,6% 

Sumber : BPBD Kabupaten Bantul, 2018. 
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masih dalam area Wilayah Manajemen Kebakaran 
Kabupaten Bantul, apabila kejadian yang melanda wilayah 
tersebut lebih dekat dengan Pos Pemadam Kebakaran 
dalam Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Yogyakarta, 
mobilisasi armada kebakaran akan lebih cepat dilakukan 
oleh Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta sehingga 
penanganan darurat akan lebih cepat terlayani. Dalam hal 
kebakaran terjadi dalam skala besar  atau lebih dari satu 
kejadian dalam satu waktu, akan menjadi permasalahan 
tersendiri mengingat armada dan personil yang dimilik 
Kabupaten Bantul sangat terbatas. Untuk itulah maka 
penting untuk dilaksanakan kerjasama antar daerah dalam 
hal penyelenggaraan penanggulangan kebakaran di daerah. 
Secara prinsip, penanganan kebakaran merupakan  suatu 
urusan yang bersifat darurat dan tidak terbatas pada 
batasan wilayah administrasi semata, karena urusan ini 
menyangkut pada aspek kemanusiaan dan waktu yang 
mendesak atau segera untuk dilakukan penanganan. 
Semakin lama respon terhadap suatu keadaan darurat 
maka semakin besar potensi kerugian baik jiwa maupun 
harta yang akan diderita korban bencana [51]. 

Institusi Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta 
termasuk sering terlibat dalam operasi penanganan 
kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul. Hal ini ditunjukkan 
sebagaimana tabel 5 berikut : 

Tabel 5. Operasi penanganan kebakaran di wilayah 
Kabupaten Bantul 

 

 

 

 

 

 

Keterbatasan Jangkauan Wilayah Manajemen 
Kebakaran, Sumberdaya Manusia, peralatan, sarana dan 
prasarana pemadam kebakaran dan dukungan anggaran 
Kabupaten Bantul yang menjadi hambatan dalam 
memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan 
Kebakaran dapat disiasati dengan strategi menjalin 
kerjasama dengan Kota Yogyakarta. Perjanjian kerjasama 
antar pemerintah daerah merupakan bagian penting dari 
strategi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan 
menyediakan layanan atas nama atau bersama-sama dengan 
wilayah lain yang berbeda kewenangannya melalui berbagi 
personil maupun sumber daya [52]. Institusi Pemadam 
Kebakaran Kabupaten Bantul dan Institusi Pemadam 
Kebakaran Kota Yogyakarta sendiri telah sejak lama 
menjalin kerjasama dalam penanganan kebakaran. Sampai 
saat ini bentuk kerjasama yang dilakukan antara Institusi 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantul dan Institusi 
Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta masih bersifat 
informal atau disebut handshake agreement. Tidak ada 
perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah 
pihak. Komitmen kerjasama dilakukan karena keterikatan 
sosial kemanusian, jiwa korsa antar institusi pemadam, dan 
rasa saling ketergantungan sumber daya antar satu dengan 
lainnya. 

Beberapa hal yang mendasari kerjasama antara Institusi 
Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantul dan Institusi 
Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta dalam 
penanggulangan kebakaran, yaitu: 

1. Pemadaman kebakaran membutuhkan kecepatan dan 
ketepatan dalam memobilisasi sumberdaya pemadam, 
oleh karena itu sekat administrasi wilayah antar daerah 
dalam hal penanganan kegawatdaruratan dapat 
dikecualikan. 

2. Armada pemadam kebakaran dan personil yang dimiliki 
oleh Kota Yogyakarta jauh lebih ideal dari pada 
Kabupaten Bantul, sehingga dalam hal terjadi kebakaran 
dengan skala besar maupun kebakaran dengan jumlah 
lokasi yang banyak dapat saling mendukung operasi 
pemadaman. 

3. Beberapa wilayah di Kabupaten Bantul dan Kota 
Yogyakarta berada dalam jangkauan Wilayah 
Manajemen Kebakaran Kabupaten Bantul maupun Kota 
Yogyakarta.  

IV. KESIMPULAN  

1. Kesimpulan 

a. Pelayanan dasar penanggulangan kebakaran 
merupakan urusan wajib pemerintah yang harus 
dilaksanakan oleh setiap daerah; 

b. Pelayanan peneanggulangan kebakaran 
membutuhkan kecepatan respon dan sumber daya 
pemadam yang memadai. 

c. Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kota 
Yogyakarta dapat saling memanfaatkan sumber 
daya pemadam yang dimiliki untuk secara bersama-
sama digunakan untuk melaksanakan pelayanan 
penanggulangan bahaya kebakaran di kedua 
wilayah. 

2. Saran 

Kerjasama antar daerah merupakan suatu 

keniscayaan dalam penyelenggraaan urusan 
pemerintahan. Kerjasama antar daerah telah memiliki 
legal standing yang kuat dengan telah diterbitkannya 

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata 
cara pelaksanaan kerjasama antar daerah [53]. 
Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah (KAD) ini 

hendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip: efisiensi; efektifitas; sinergi; saling 
menguntungkan; kesepakatan bersama; itikad baik; 

mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan 
wilayah NKRI; persamaan kedudukan; transparansi; 
keadilan; dan kepastian hukum.  Kerjasama yang tealh 

terbangun secara informal tersebut semestinya dapat 
dapat dituangkan dalam perjanjian kerjasama tertulis 
yang mengatur mengenai mekanisme pemanfaatan dan 
pengerahan sumber daya dalam pelayanan 

penanggulangan kebakaran. Hal ini harus dilakukan 
dengan seksama demi efektifitas dan efisiensi 
pemanfaatan sumber daya. Melalui pengaturan 

kerjasama antar daerah (intergovermental cooperation) ini 
diharapkan permasalahan mengenai kecepatan dan 

No Tahun 
Banyak Kejadian 

di Kabupaten 

Bantul 

Keterlibatan 
Damkar Kota 

dalam Operasi 

1 2013 53 16 

2 2014 73 23 

3 2015 99 31 

4 2016 58 18 

5 2017 111 26 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2018 
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ketepatan respon pemerintah daerah dalam pelayanan 

pemadam kebakaran bagi masyarakat dapat teratasi. 
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