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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Sukabumi masih cukup tinggi. 

Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Sukabumi, tercatat dalam 

lima tahun terakhir (2016-2020) telah terjadi 720 kasus kebakaran, 75 kasus 

diantaranya terjadi pada sektor industri. Banyaknya kejadian kebakaran baik pada 

bangunan gedung, perumahan, ataupun kebakaran hutan disebabkan beberpa hal, 

diantaranya hubungan pendek arus listrik dan kelalaian pada manusia itu sendiri.  

Kebakaran pada sektor industri seperti pabrik merupakan salah satu 

kebakaran yang paling fatal, karena dapat menyebabkan terganggunya kegiatan 

produksi atau operasional perusahaan. Contoh kasus kebakaran di sektor industri 

terjadi pada tanggal 14 Februari 2020 di salah satu gedung milik PT. Kino 

Indonesia yang terletak di Kecamatan Cikembar. Menurut Dinas Pemadam 

Kebakaran Kabupaten Sukabumi yang menanggulangi kebakaran tersebut, dugaan 

sementara kebakaran disebabkan oleh hubungan arus pendek. Meski tidak 

menimbulkan korban, tetapi beberapa karyawan pabrik mengalami sesak napas 

akibat menghirup kepulan asap. 

Kebakaran pada bangunan gedung dapat dicegah seminimal mungkin 

dengan menerapkan manajemen proteksi bangunan gedung. Upaya proteksi dan 

penanganan kebakaran perlu diterapkan di setiap bangunan gedung untuk 

meminimasi terjadinya kebakaran, terlebih bagi mereka yang banyak 

mempekerjakan pekerja sebagai bentuk perlindungan terhadap kecelakaan kerja 

yang disebabkan terjadinya  kebakaran. 

Fungsi dari sistem tersebut adalah sebagai pengaman dan deteksi dini 

terhadap kebakaran. Secara umum sistem tersebut terdiri dari sarana dan prasarana 

yang terpasang dan terbangun yang dirancang sejak awal. Apabila penerapan 

sistem proteksi kebakaran mengacu pada standar keselamatan yang berlaku, risiko 

kebakaran dapat diminimalisir dan kebakaran akan lebih mudah ditanggulangi. 
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Salah satu ketentuan yang berlaku mengenai penerapan sistem proteksi kebakaran 

pada bangunan gedung adalah Permen PU Nomor 26/PRT/M/2008. 

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk meninjau sarana proteksi kebakaran 

pada sektor industri, dilakukan penelitian yang berfokus pada PT. Happy 

Indonesia yang terletak di Jalan Raya Cidahu Kecamatan Cicurug Kabupaten 

Sukabumi. PT. Happy Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergelut 

dibidang sablon baju. Banyak perusahaan garment dari berbagai daerah diluar 

Kabupaten Sukabumi yang menggunakan jasa sablon PT. Happy Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Masih tingginya angka kebakaran di sektor industri tentunya akan 

berdampak pada property safety artinya dampak kebakaran yang terkait dengan 

memiskinkan masyarakat, kehilangan pekerjaan, investasi merugi, dan kehilangan 

harta benda. Salah satu aspek keselamatan bangunan gedung adalah pencegahan 

terhadap kebakaran, oleh karena itu setiap pemilik atau pengguna bangunan 

gedung diwajibkan untuk mengelola risiko kebakaran yang terdiri dari kesiapan, 

mitigasi, respon, dan pasca kebakaran.  

PT. Happy Indonesia adalah salah satu perusahaan di Kabupaten 

Sukabumi yang bergelut di bidang jasa sablon pakaian, tentunya bahan baku yang 

digunakan sebagian besar mudah terbakar. Berdasarkan Permen PU Nomor 

20/PRT/M/2009 bangunan yang di fungsikan sebagai percetakan dengan 

menggunakan tinta mudah terbakar termasuk pada bangunan dengan angka 

klasifikasi risiko kebakaran 3, artinya bangunan tersebut berisiko tinggi. Oleh 

karenanya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana tingkat pemenuhan sistem proteksi kebakaran di PT. Happy 

Indonesia berdasarkan Permen PU Nomor 26/PRT/M/2008. 

2. Bagaimana tingkat keandalan keselamatan bangunan gedung PT. Happy 

Indonesia terhadap bahaya kebakaran.   

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui tingkat pemenuhan sistem proteksi kebakaran PT. Happy 

Indonesia   
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2. Mengetahui tingkat keandalan keselamatan bangunan PT. Happy Indonesia 

terhadap bahaya kebakaranlamatan bangunan PT. Happy Indonesia terhadap 

bahaya kebakaran 

1.4. Kerangka Berpikir Penelitian 

Secara singkat alur penelitian ditunjukan pada digram dibawah 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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