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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya DKI Jakarta sangat pesat 

setiap tahunnya yang mendorong pemerintah setempat untuk membangun gedung 

- gedung yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, pembangunan gedung 

bertingkat di berbagai kota besar di Indonesia semakin banyak bermunculan 

seperti gedung perkantoran ataupun gedung pemukiman dalam bentuk apartemen 

(Ramli, 2010). Untuk terciptanya ruang lingkup kerja yang aman, selamat dan 

sejahtera, maka bangunan gedung harus memiliki aspek keselamatan kerja. Suatu 

gedung mempunyai kemampuan dalam menahan beban yang bekerja pada gedung 

itu sendiri, kemampuan dalam menanggulangi bahaya petir serta terhadap bahaya 

terjadinya kebakaran dalam upaya untuk melakukan keselamatan gedung 

(Anggara, 2015). 

Keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan gedung dan 

lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya 

kebakaran, agar manusia dapat melakukan kegiatannya, dan meningkatkan 

produktivitas serta kualitas hidupnya. Sebab, kebakaran dapat terjadi dimana saja 

dan kapan saja (Kemenpu, 2009). Kebakaran adalah bahaya yang dapat membawa 

bencana yang besar dan menyebabkan beberapa kerugian, baik terhadap 

keselamatan jiwa maupun harta benda (Kemenhumham, 2008). Bencana 

kebakaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu diantaranya faktor 

manusia maupun faktor teknis. Adapun kerugian yang timbul akibat terjadinya 

kebakaran yaitu berupa kerugian jiwa, kerugian materi, menurunnya 

produktivitas, gangguan bisnis, dan kerugian sosial (Ramli, 2010). 

Data statistik dari CTIF (International Association of Fire and Rescue 

Services) terjadi kejadian kebakaran di dunia di 43 negara pada tahun 2011 

sampai 2015. Kejadian kebakaran terbanyak terjadi pada tahun 2011 yaitu 

3.375.522 kasus, dan pada tahun 2015 terjadi kejadian kebakaran sebanyak 

2.903.450 kasus. Dalam kejadian kebakaran ini menelan korban luka – luka 
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sebanyak 43.802 orang dan korban meninggal sebanyak 18.475 orang pada tahun 

2015 (Brushlinsky, 2017). 

Kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia sendiri pada tahun 1998 sampai 

tahun 2008 ditemukan sebanyak 8.243 kasus dengan menelan kerugian sebesar 

Rp. 1.255.091.940.080 (Karimah, Kurniawan dan Suroto, 2016). Berdasarkan 

data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta , 

dari 1.471 frekuensi kejadian kebakaran sepanjang 2017, terdapat 927 kasus 

yang diakibatkan oleh gangguan listrik, penyebab lainnya, yaitu ledakan gas 185 

kasus, akibat membakar sampah 124 kasus, rokok 34 kasus, lilin 5 kasus, dan 

lainnya 196 kasus. Jumlah kasus kebakaran di DKI Jakarta yaitu Jakarta Timur 

dengan 360 kasus, Jakarta Barat 325 kasus, Jakarta Selatan 316 kasus, Jakarta 

Utara 265 kasus, Jakarta Pusat 189 kasus, dan Kepulauan Seribu 16 kasus, dari 

data tersebut kasus kebakaran terbanyak terjadi di Jakarta Timur dan yang 

terendah di Kepulauan Seribu (Maria, 2018). 

Kejadian kebakaran di Gedung C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(FISIP) Universitas Indonesia pada pukul 06.38 WIB, Selasa 7 Januari 2014. 

Kebakaran tersebut diduga terjadi karena AC mengalami korsleting. Dalam 

peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, hal ini dikarenakan pada saat terjadi 

kebakaran bertepatan dengan hari libur. Kerugian dari kejadian kebakaran tersebut 

yaitu berbagai arsip - arsip penting yang berada di pusat kajian sosiologi tersebut 

lenyap terbakar oleh api (Anshari, 2014). Pada tanggal 29 Maret 2017 terjadi 

kasus kebakaran institusi pendidikan, yaitu kampus IPB yang disebabkan karena 

adanya korsleting listrik, kerugian materi yang dialami kampus IPB dalam 

kejadian, terbakarnya dua ruangan di Gedung Fakultas Teknologi Pertanian 

ditaksir mencapai 2 miliar rupiah (Damanik, 2017). 

Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 2017 Gedung Rektorat Universitas 

Malikussaleh (Unimal) di Gampong (Desa) Reulet, Kecamatan Muara Baru, 

Kabupaten Aceh Utara terbakar. Dari data awal, kebakaran telah menghanguskan 

ruang rektor dan wakil rektor. Serta ruang senat yang juga berada di lantai atas. 

Menurut laporan, kebakaran terjadi pada pukul 7.00 WIB pagi. Mulanya api 

berasal dari lantai dua, kemudian api menjalar hingga membakar lantai satu 

gedung tersebut (Mudassir, 2017). Di Gedung Bahasa Asing Fakultas Bahasa dan 
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Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM) terbakar pada pukul 1.15 WIT, 

Minggu 19 November 2017, kebakaran berawal dari adanya bunyi keras di kantor 

tersebut. Kemudian, tercium bau seperti kabel terbakar. Tak lama berselang, 

listrik di gedung itu padam dan tiba-tiba muncul api (Dasrin, 2017). 

Pada awal tahun 2018 Gedung Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) 

Jakarta, terbakar pada Rabu 24 Januari, penyebab kebakaran karena korsleting 

dari tukang las yang sedang mengerjakan renovasi Gedung (Raharja, 2018). Sabtu 

3 Februari 2018 sekitar pukul 07.45 WIB kebakaran terjadi di Gedung MPR/DPR 

RI, Senayan, Jakarta Pusat.Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan Jakarta Pusat, mengungkapkan bahwa titik api berada di Gedung 

Wisma Nusantara 3 MPR/DPR. Tepatnya di Lantai 4, di duga penyebab 

kebakaran karena korsleting listrik pada dispenser di lantai 4 (Fahlevi, 2018). 

Dari beberapa kasus kebakaran di atas menunjukkan bahwa potensi 

kebakaran dapat timbul baik akibat dari korsleting listrik, kompor ataupun 

merokok. Kerugian yang ditimbulkan dari bencana kebakaran tidak sedikit, baik 

berupa korban jiwa, material dan finansial. Berdasarkan data Dinas 

Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta yang dikutip oleh 

Kompas.com dari BBC Indonesia, bahwa dari 780 gedung bertingkat yang ada 

hanya 558 gedung bertingkat yang sudah memenuhi persyaratan keamanan, dan 

sisanya sebanyak 222 gedung bertingkat yang belum memenuhi persayaratan 

keamanan (Prabowo, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa risiko kebakaran dapat 

terjadi di setiap gedung, termasuk gedung - gedung yang berada di Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta merupakan salah satu 

universitas negeri yang terletak di Jakarta Selatan, yang didalamnya memiliki 

beberapa gedung bertingkat dimana setiap gedungnya memiliki fungsi yang 

berbeda. Dari perbedaan fungsi gedung tersebut dapat dipastikan bahwa risiko 

disetiap gedungnya pasti berbeda - beda. Salah satu gedung bertingkat yang ada di 

UPNVJ adalah Gedung Fakultas Ilmu Komputer, merupakan jurusan yang 

mempelajari segala hal yang berkaitan dengan komputer baik dari segi hardware 

maupun softwarenya. Di dalam gedung ini terdapat potensi bahaya yang dapat 

memicu ataupun menyebabkan terjadinya kebakaran, diantaranya adalah buku-
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buku di dalam perpustakaan, arsip-arsip dosen, laboratorium komputer dan 

instalasi listrik di setiap ruang gedung. Sehingga apabila terjadi kebakaran, 

dampak yang ditimbulkan akan besar. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian “Analisis Upaya Meminimalisir Dampak Kebakaran Di 

Gedung Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta Tahun 2018”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Bencana kebakaran kerap terjadi di setiap tahunnya. Penyebab kasus 

kebakaran yang sering terjadi adalah korsleting listrik. Kepala Seksi Operasional 

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengatakan, 

berdasarkan data yang ada, sejak bulan Januari sampai bulan Agustus 2017 terjadi 

588 kasus kebakaran yang penyebabnya adalah hubungan arus pendek listrik 

(Sandita, 2017). 

Dalam hal penggunaan komputer, standar penggunaan komputer yang ideal 

adalah 3 sampai 5 jam dalam sehari, sedangkan penggunaan komputer di Fakultas 

Ilmu Komputer melebihi dari batas ideal yaitu selama 8 jam dalam sehari. 

Penggunaan komputer yang melebihi dari batas ideal yang ditentukan dapat 

menyebabkan suhu komputer menjadi terlalu panas (overheat) dan dapat 

menimbulkan risiko kebakaran (Indra, 2014). Berdasarkan dari hasil pengamatan 

pendahuluan, gedung Fakultas Ilmu Komputer tidak memiliki sistem proteksi 

kebakaran yang lengkap, di setiap lantai hanya terdapat kabinet APAR kosong, 

APAR hanya di letakkan di permukaan lantai, kabel listrik diletakkan dengan 

tidak teratur, selain itu ketidak lengkapannya sarana penyelamat jiwa hal ini tidak 

akan dapat meminimalisir dampak apabila terjadi kebakaran. 

 

I.3 Pertanyaan Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan yang terdapat didalam rumusan masalah 

yang peneliti jelaskan diatas, peneliti mempunyai terdapat beberapa pertanyaan 

dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

a. Apa saja potensi bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya 

kebakaran di Gedung FIK UPNVJ? 
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b. Bagaimana kesesuaian sarana proteksi aktif seperti: alarm, hidran, 

detektor, sprinkler, APAR di Gedung FIK UPNVJ? 

c. Bagaimana kesesuaian sarana penyelamatan jiwa seperti: sarana 

jalan keluar, tangga darurat, petunjuk arah jalan keluar, tempat 

berhimpun, pintu darurat dan pencahayaan darurat di Gedung FIK 

UPNVJ? 

d. Bagaimana kesesuaian prosedur tanggap darurat kebakaran di 

Gedung FIK UPNVJ? 

e. Bagaimana kesesuaian organisasi proteksi kebakaran di Gedung FIK 

UPNVJ? 

f.   Bagaimana kesesuaian sumber daya manusia dalam manajemen 

proteksi kebakaran di Gedung FIK UPNVJ? 

g. Bagaimana kesesuaian pendidikan dan pelatihan kebakaran di 

Gedung FIK UPNVJ? 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

I.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis kesesuaian penerapan sistem proteksi aktif, sarana 

penyelamatan jiwa dan pengorganisasian di Gedung Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan standar peraturan 

yang peneliti jabarkan pada ruang lingkup penelitian. 

 

I.4.2 Tujuan Khusus 

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, maka peneliti mempunyai 

tujuan khusus, yaitu: 

a. Mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kebakaran di 

Gedung FIK UPNVJ 

b. Menganalisis kesesuaian sarana proteksi aktif seperti: Alarm, Hidran, 

Detektor, Sprinkler, APAR di Gedung FIK UPNVJ. 

c. Menganalisis kesesuaian sarana penyelamatan jiwa seperti: sarana jalan 

keluar, tangga darurat, petunjuk arah jalan keluar, tempat berhimpun, 

pintu darurat dan pencahayaan darurat di Gedung FIK UPNVJ. 
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d. Menganalisis kesesuaian prosedur tanggap darurat kebakaran di Gedung 

FIK UPNVJ. 

e. Menganalisis kesesuaian organisasi proteksi kebakaran di Gedung FIK 

UPNVJ. 

f.   Menganalisis kesesuaian sumber daya manusia dalam manajemen oteksi 

kebakaran di Gedung FIK UPNVJ. 

g. Menganalisis kesesuaian pendidikan dan pelatihan kebakaran di Gedung 

FIK UPNVJ. 

 

I.5 Manfaat Penelitian 

I.5.1 Manfaat bagi Fakultas Ilmu Komputer UPNVJ 

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukkan evaluasi sistem proteksi aktif 

terhadap kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan manajemen kebakaran yang 

baik dan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku dalam upaya untuk 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya usaha pengamanan dan 

pencegahan bahaya kebakaran. 

 

I.5.2 Manfaat bagi Penulis 

Diharapkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti dapat meningkatkan 

kompetensi dan kemampuan yang telah didapatkan selama di bangku kuliah 

dalam penelitian dan penulisan khususnya mengenai analisis sistem proteksi aktif, 

sarana penyelamatan jiwa dan manajemen proteksi kebakaran, mendapatkan 

pengalaman dalam melakukan penelitian dan dapat menambah kesadaran dan 

sikap peduli akan pentingnya bahaya kebakaran baik dilingkungan kerja serta 

lingkungan sekitar. 

 

I.5.3 Manfaat bagi Fakultas Ilmu Kesehatan UPNVJ 

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti diharapkan dapat menjadi 

referensi untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jakarta khususnya peminatan K3 sebagai bahan 

pengembangan keilmuan terutama tentang analisis sistem proteksi aktif 

kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan manajemen penanggulangan kebakaran 

UPN "VETERAN" JAKARTA



7 

dan menambah informasi bagi civitas akademika lainnya yang akan 

menyelenggarakan penelitian dengan tema serupa. 

 

I.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada sistem proteksi aktif, sarana 

penyelamatan jiwa dan pengorganisasian di gedung FIK UPNVJ guna untuk 

meminimalisir dampak kebakaran. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan April 

sampai dengan bulan Juni tahun 2018. 

Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan 

sekunder. Data primer berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada 

pengelola gedung dan pihak terkait lainnya, sedangkan data sekunder berupa 

dokumen instansi terkait dan studi literatur mengenai standar atau peraturan yang 

sesuai dengan kebakaran. Data yang sudah dikumpulkan lalu dibandingkan 

dengan peraturan atau standar yang berlaku di Indonesia, seperti Peraturan 

Menteri PU No. 26/PRT/M/2008, Peraturan Menteri No. 20/PRT/M/2009, 

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2008, SNI 03-1746-2000, SNI 03-

3985-2000, SNI 03-1745-2000, SNI 03-6570-2001, 03-6574-2001, SNI 03-6571-

2001 dan  NFPA 101 sebagai pembanding. Setelahnya diberikan rekomendasi 

berupa desain sistem. 
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