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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Selain dikenal dengan daerah yang rawan terkena bencana banjir, DKI Jakarta juga 

memiliki banyak masalah lainnya yang kompleks, baik bencana alam seperti 

perubahan cuaca yang ekstrem, gempa bumi, tanah longsor maupun bencana non alam 

seperti konflik sosial, kegagalan teknologi, wabah penyakit, kebakaran gedung dan 

pemukiman (BPBD Provinsi DKI Jakarta, n.d.). Dari rekapitulasi data tahun 1815-

2018 oleh BNPB tercatat bencana yang paling sering terjadi di Provinsi DKI Jakarta 

adalah banjir sebesar 51% dan kebakaran sebesar 32%. Banjir menjadi bencana utama 

yang paling berdampak pada masyarakat, sedangkan kebakaran menjadi bencana 

utama penyebab rumah hancur dan rusak (BNPB, 2018). Tertulis dalam UU No. 24 

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan suatu kejadian atau 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan 

oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun manusia sehingga menimbulkan 

adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan berdampak pada 

psikologis (Undang-Undang No. 24, 2007) 

Banjir biasanya terjadi di DKI Jakarta pada musim hujan. Menurut UU No. 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana, banjir merupakan suatu peristiwa atau keadaan 

di mana suatu daerah atau daratan terendam akibat meningkatnya volume air (Undang-

Undang No. 24, 2007). Tercatat dalam sejarah banjir di DKI Jakarta, banjir besar pada 

tahun 1996 yang terjadi di seluruh wilayah DKI Jakarta menjadi bencana nasional yang 

mendapat perhatian dari dunia. DKI Jakarta memiliki luas daerah 661,52 km2, 40% di 

antaranya seluas kurang lebih 24,000 hektar merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut sehingga secara alamiah wilayah DKI 

Jakarta menjadi daerah rawan banjir. DKI Jakarta juga memiliki curah hujan tinggi di 
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atas batas normal dan dilalui oleh 13 sungai yang bermuara ke teluk Jakarta (BPBD 

Provinsi DKI Jakarta, n.d.). Tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aliran 

air sungai seperti penyalahgunaan lahan dan kurangnya penanganan sampah sehingga 

air tidak dapat langsung mengalir ke teluk dan mengakibatkan banjir (BPBD Provinsi 

DKI Jakarta, 2013).  

Banjir berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan, baik menyebabkan kerusakan 

pada lingkungan, kehilangan harta benda sampai menimbulkan korban jiwa. Banjir 

besar yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya pada awal tahun 2020 mengakibatkan 

rumah terendam sampai atap, mobil terseret arus, ribuan warga mengungsi hingga 

menimbulkan korban jiwa (BBC News Indonesia, 2020). Banjir juga mengakibatkan 

gangguan psikologi, sebagai contoh, bantuan dalam mengevakuasi korban yang sangat 

minim mengakibatkan beberapa warga terjebak di rumahnya dan terpaksa menunggu 

di atap rumah dalam kegelapan dan rasa takut sampai evakuasi datang (Wiryono, 

2020). 

Sebaliknya pada musim kemarau kasus bencana kebakaran di wilayah DKI Jakarta 

mengalami peningkatan, definisi bencana kebakaran dalam UU No. 24 tahun 2007 

tentang penanggulangan bencana adalah peristiwa di mana bangunan pada suatu 

tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, Gedung dan lain sebagainya dilanda 

api yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian (Undang-Undang No. 24, 

2007). Selama tahun 2019 tercatat oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan 

penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, terdapat 1,355 bencana kebakaran yang terjadi di 

DKI Jakarta (DPKP DKI Jakarta, 2020a). Menurut data kebakaran DKI Jakarta 2009 

berdasarkan wilayahnya, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan kasus kebakaran 

paling tinggi dengan 210 kasus, kemudian Jakarta Selatan dengan 201 kasus, Jakarta 

Timur 160 kasus, Jakarta Pusat 112 kasus dan terakhir Jakarta Utara 133 kasus (Rujak 

center for urban studies, 2011). Banyaknya kasus kebakaran di Jakarta membuat BPBD 

DKI Jakarta melakukan pemetaan daerah-daerah dari tingkat kerawanannya terhadap 
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bencana kebakaran berdasarkan dari frekuensi kejadian kebakaran. Pada tahun 2014 

Jakarta Barat merupakan daerah dengan tingkat kerawanan kebakaran yang paling 

tinggi, lebih dari lima kejadian kebakaran terjadi di wilayah Kalideres dan Cengkareng, 

tiga sampai lima kejadian di wilayah Kembangan, Kebon Jeruk dan Palmerah serta satu 

sampai dua kejadian di wilayah sekitarnya (BPBD DKI Jakarta, 2014). 

Khususnya di wilayah Kalideres, Jakarta Barat merupakan salah satu wilayah yang 

paling sering mengalami kebakaran, terjadi lebih dari lima kejadian setiap tahunnya, 

salah satu kebakaran besar yang terjadi pada tahun 2019 di Kalideres melanda 

permukiman yang padat penduduk, api berawal dari sebuah rumah tinggal dan cepat 

merembet ke bangunan di sekitarnya (Komara, 2019). Selain rawan terjadi bencana 

kebakaran, Jakarta Barat juga tak luput dari bencana banjir. Dari data rekapitulasi 

dampak banjir dan longsor JABODETABEK sampai tanggal enam Januari masih 

terdapat 2,942 pengungsi dari Jakarta Barat yang jauh lebih banyak dibandingkan 

dengan daerah Jakarta lainnya yang hanya mencapai 200 jiwa. Jakarta Barat juga 

menempati posisi kedua dari jumlah korban yang meninggal dunia (Wibowo, 2020). 

Kelurahan Tegal Alur di wilayah Kalideres menjadi daerah yang paling rawan terkena 

banjir, selain banjir besar di awal bulan Januari 2020, Tegal Alur juga terkena banjir 

pada awal bulan Februari 2020, terdapat 56 orang mengungsi (Jakarta Satu, 2020). 

Berdasarkan lokasi Kalideres yang merupakan area yang paling sering terkena bencana 

kebakaran, dan bencana banjir maka diperlukan adanya suatu pusat penanganan 

respons terhadap bencana berupa integrasi layanan pelaporan situasi darurat, bantuan 

terhadap bencana serta menyediakan tempat evakuasi sementara bagi para korban 

bencana. Pernyataan tersebut didukung oleh pemerintah DKI Jakarta yang sudah mulai 

mengintegrasikan layanan pelaporan situasi darurat sebagai bagian dari program 

Jakarta Smart City yang tanggap dalam merespons keadaan-keadaan darurat. 

Contohnya adalah kebakaran, keamanan, kecelakaan, dan bencana. Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan 
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beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Kesehatan, 

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar-PB), Dinas 

Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Polda Metro Jaya, 

membuat suatu layanan pelaporan situasi darurat ke nomor 112, layanan 24 jam yang 

beroperasi setiap hari dan bisa diakses oleh siapa saja (Jordan, 2016). 

Layanan pelaporan situasi darurat 112 masih berupa operator panggilan darurat saja 

(call center) belum terdapat badan kelembagaan khusus maupun bangunan fisiknya. 

Jakarta siaga 112 yang di koordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kemenkominfo) yang berfungsi untuk melayani warga saat terjadi hal-

hal yang dianggap berbahaya, atau mengancam nyawa, seperti darurat kesehatan, 

kebakaran, keamanan, kecelakaan, bencana, dan kasus lainnya seperti 911 milik 

Amerika Serikat (Indonesia.go.id, 2019). Selain 911 di Amerika Serikat sudah terdapat 

Fasilitas Pusat Pengendalian Operasi Gawat Darurat atau Emergency Operation Center 

(EOC) yang berfungsi menyatukan berbagai organisasi dan memfasilitasi penyampaian 

sumber daya informasi ke organisasi yang bersangkutan (FEMA, 2018). 

Brian W. Flynn bersama Ronald Sherman berpendapat dalam mengoptimalkan 

manfaat bagi profesi dan para korban bencana maka diperlukan adanya integrasi badan 

penanganan. Contohnya adalah mengintegrasikan Emergency Operation Center (EOC) 

dan Emergency Communication Center (ECC) dengan petugas lapangan dapat 

mempercepat respons, dengan menempatkan seorang petugas lapangan di EOC yang 

memiliki kesadaran akan situasi, dapat memberikan arahan kepada korban sampai 

bantuan datang. (Flynn & Sherman, 2017). 

Untuk membuat fasilitas publik yang terpadu, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengintegrasikan beberapa layanan penanganan bencana menjadi satu pusat 

penanganan yang di dalamnya terdapat fasilitas Pusat Pengendalian Operasi Gawat 

darurat (EOC), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar-

PB) yang bertugas untuk melakukan pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, 
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penyelamat jiwa dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya serta terintegrasi dengan 

tempat evakuasi sementara. Tempat Evakuasi Sementara (TES) merupakan tempat 

perlindungan atau penampungan bagi korban bencana, biasanya tempat evakuasi 

sementara disediakan oleh pemerintah dan organisasi sukarelawan (FEMA, 2010). 

Integrasi antar beberapa layanan penanganan bencana perlu diteliti lebih lanjut untuk 

mengetahui peluang memaksimalkan Pusat Penanganan Bencana, supaya dalam 

keadaan darurat Pusat Penanganan Bencana yang terintegrasi dengan Tempat Evakuasi 

Sementara dapat merespons bencana dengan tanggap, baik dan cepat agar dapat 

mengurangi jumlah korban dan meningkatkan pelayanan terhadap korban bencana. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan bencana yang sering terjadi di Kalideres, Jakarta Barat maka diperlukan 

bantuan penanganan yang perlu direspons dengan tanggap dan baik, maka adanya 

integrasi program penanganan terhadap bencana menjadi suatu hal yang penting 

sebagai latar belakang permasalahan di Jakarta Barat dan karena latar belakang tersebut 

dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Apa standar integrasi program penanganan saat terjadi bencana agar 

menciptakan suatu kesatuan pada Pusat Penanganan Bencana Kebakaran yang 

terintegrasi dengan Tempat Evakuasi Banjir? 

2) Bagaimana komposisi ruang yang terbentuk dalam Pusat Penanganan Bencana 

Kebakaran yang terintegrasi dengan Tempat Evakuasi Bencana Banjir? 

3) Bagaimana dampak perancangan bangunan Pusat Penanganan Bencana 

Kebakaran yang terintegrasi dengan Tempat Evakuasi Bencana Banjir, dimana 

di dalamnya terdapat integrasi pusat pengendalian operasi gawat darurat, 

pemadam kebakaran dan tempat evakuasi sementara? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana cara mengintegrasikan standar 

program penanganan agar menciptakan suatu kesatuan pada pusat penanganan 

bencana. Mengetahui komposisi ruang yang terbentuk dalam Pusat Penanganan 

Bencana Kebakaran yang terintegrasi dengan Tempat Evakuasi Banjir dan mengetahui 

dampak perancangan bangunan pusat penanganan bencana yang di dalamnya 

terintegrasi Pusat Pengendalian Operasi Gawat darurat (EOC), Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar-PB) serta tempat evakuasi 

sementara (TES). 

1.4 Manfaat Penelitian   

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang integrasi 

program penanganan bencana, serta memberi pengetahuan mengenai standar-standar 

dalam mengintegrasikan badan penanganan bencana, agar dengan adanya integrasi 

dapat mengoptimalkan manfaat Pusat Penanganan Bencana Kebakaran yang 

terintegrasi dengan Tempat Evakuasi Banjir bagi profesi dan para korban bencana. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang setiap babnya terbagi lagi menjadi beberapa 

sub-bab yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang hasil penelitian. 

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan 

BAB I berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. Permasalahan yang ada akan dibahas di 

dalam studi literatur yang tertulis di bab selanjutnya. 

 

 



 

 7 

BAB II. Kajian Teori 

BAB II berisi tentang kajian teori/ literatur, studi jurnal, studi preseden dan kesimpulan 

gabungan atas kajian teori, jurnal dan studi preseden. Hasil dari kesimpulan studi teori 

(BAB II) akan digunakan untuk landasan penelitian pada BAB III. 

BAB III. Proses Penelitian 

BAB III berisi tentang proses penelitian yang dilakukan, berupa analisis standar dan 

kebutuhan berdasarkan standar yang sudah ada dan survei yang dilakukan dengan 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana serta warga sekitar lokasi 

Kalideres, observasi dan analisis tapak untuk mengetahui konteks pada tapak dan 

katalog ruang. Hasil dari proses penelitian berupa kesimpulan strategi perancangan 

akan digunakan sebagai dasar perancangan. 

BAB IV. Proses Perancangan 

Proses perancangan. Proses perancangan diawali dengan Analisa tapak yang dapat 

disimpulkan menjadi konsep tapak Kemudian, konsep tapak digunakan sebagai konsep 

integrasi masa terhadap konteks. Terdapat konsep integrasi ruang berupa katalog ruang 

serta konsep integrasi material dengan material lokal sekitar tapak hingga menjadi 

suatu rancangan. 

BAB V. Kesimpulan 

BAB V merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh dari penelitian, serta saran penulis 

bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan topik ini   


