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II. RINGKASAN

Dalam rangka meminimalisir resiko bencana kebakaran di Jakarta Timur 
dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Interpretative Structural 
Modeling (ISM) Dalam Penentuan Elemen Pelaku Kesiapsiagaan 
Masyarakat Menghadapi Bencana Kebakaran permukiman Di Wilayah 
Jakarta Timur” Peristiwa kebakaran silih berganti selama tiga bulan terakhir 
pada tahun 2018 di Jakarta. Kebakaran tersebut telah membawa resiko yaitu 
menghanguskan ratusan tempat tinggal, bahkan menelan korban jiwa. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data primer melalui 
penyebaran kuesioner untuk expert (ahli) dan juga wawancara dengan 
stakeholder terkait. Data primer juga diperoleh melalui wawancara dengan 
pihak pemerintah daerah, pengusaha lokal di berbagai bidang infrastruktur, 
dan masyarakat. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari berbagai 
dinas terkait. Pada penelitian ini dilakukan analisis kebutuhan dan identifikasi 
sistem mendalam elemen pelaku kesiapsiagaan masyarakat menghadapi 
bencana kebakaran di Jakarta Timur. Dalam penentuan elemen pelaku (factor 
kunci) ini menggunakan metode Interpretative Structural Modeling (ISM).
Hasil penelitian ini mendapatkan terdapat 8 elemen : (1) Pengaktifan pos-pos 
siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya. (2) Pelatihan siaga / 
simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor Penanggulangan bencana (SAR, 
sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum). (3) Inventarisasi sumber 
daya pendukung kedaruratan (4) Penyiapan dukungan dan mobilisasi 
sumberdaya/logistik. (5) Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang 
cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan. (6) Penyiapan dan 
pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning) (7) Penyusunan 
rencana kontinjensi (contingency plan) (8) Mobilisasi sumber daya (personil 
dan prasarana/sarana peralatan. Berdasarkan analisis menggunakan 
Interpretativ Structural Modeling terdapat 3 (tiga) factor kunci yaitu : (5) 
Penyiapan system (6) Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem 
peringatan dini  (early warning) dan (7).Penyususnan rencana kontinjensi.
Ketiga factor ini merupakan factor penentu dalam kesiapsiagaan menghadapi 
kebakaran di Jakarta Timur. elalui pengembangan serta penyempurnaan 
model kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran ini diharapkan akan 
meminimalisir resiko kerugian akibat bencana kebakaran permukiman di 
Jakarta Timur.
Kata kunci:  model, kesiapsiagaan, bencana, kebakaran
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelima kota di DKI Jakarta termasuk dalam sebaran zona risiko tinggi

bencana kebakaran gedung dan permukiman di Indonesia. Hal tersebut dapat

diartikan bahwa wilayah DKI Jakarta memiliki potensi tinggi terhadap bencana

kebakaran gedung dan permukiman yang akan mengakibatkan tinggi pula

dampak kerugian yang terjadi. Salah  satu  yang menjadikan  DKI Jakarta

tinggi akan  risiko bencana kebakaran  adalah  bermunculannya permukiman  

padat yang rawan  akan bencana kebakaran. Kemiskinan dan pertumbuhan 

penduduk terus meningkat sedangkan ruang dan daya dukung lingkungan yang

terbatas membuat masyarakat memaksakan  diri  untuk  tinggal di  

permukiman padat dengan tidak peduli  akan keamanan dan kenyamanan

dalam bertempat tinggal demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Selain semakin

padatnya permukiman, kelalaian masyarakat itu sendiri dalam melakukan

kegiatan sehari-hari didalam dan diluar rumah tangga yang memicu api dapat

menyebabkan kebakaran di perkotaan sehingga dapat mengancam kehidupan 

masyarakat. Dari lima dugaan penyebab kebakaran, listrik merupakan

penyebab utama terjadinya kebakaran di DKI Jakarta. Disusul penyebab lain-

lain, kompor, rokok dan terakhir lampu.  

Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) menyebutkan berbagai ciri-ciri 

daerah rawan  kebakaran  diantaranya adalah jalan lingkungan yang sempit, 

banyaknya belokan yang menyulitkan kendaraan pemadam untuk belok, bahu

jalan yang digunakan parkir kendaraan, jarak  antar bangunan sangat rapat 

dan tidak  teratur, sumber air yang langka dan perilaku masyarakat yang kurang

kooperatif. Ciri-ciri tersebut mengacu pada kondisi umum pemukiman padat di 
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Jakarta (BPBD DKI Jakarta, 2013). Dinas Pemadam Kebakaran Dan

Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta menjelaskan terdapat 11 titik

rawan kebakaran pada kota Jakarta Timur. Titik rawan kebakaran di Jakarta

Timur yaitu di kelurahan Jatinegara Kaum, Kayu Manis, Lubang Buaya, 

Halim,   Kampung Makasar, Kebon Pala, Kramat Jati, Kampung Tengah,

Susukan, Ciracas dan Gedong.

Berdasarkan pada kondisi Kota Jakarta Timur serta belum adanya

kajian  mengenai wilayah rentan kebakaran  maka diperlukan kajian mengenai 

kerentanan wilayah pada wilayah rawan kebakaran. Kerentanan adalah suatu 

kondisi  dari  suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau

menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana 

(Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012). Penyajian informasi tentang 

kebencanaan secara spasial sangat menguntungkan karena dengan

menggunakan data tersebut penduduk dapat langsung mengenali kondisi

lingkungannya (Setyaningrum, 2012). Salah satu upaya mitigasi yang dapat

dilakukan yaitu dengan melakukan pengkajian  mengenai wilayah  yang  

rentan terhadap  kebakaran permukiman. Oleh karena itu perlu adanya

informasi tingkat kerentanan wilayah kebakaran permukiman sebagai awal

upaya pengurangan risiko terhadap bencana kebakaran permukiman. 

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi perhatian peneliti untuk melakukan 

analisis tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana kebakaran permukiman

pada wilayah rawan kebakaran di Jakarta Timur.

Tujuan khusus dan urgensi penelitian

Tujuan khusus penelitian ini adalah analisis data tentang kesiapsiagaan 

kebakaran. Urgensi penelitian ini adalah sangat jelas karena menyangkut 

keselamatan jiwa manusia. Berkali –kali bencana datang menelan korban yang 

banyak. Olehkarena itu perlu ada inovasi lebih lanjut dalam membuat model 

kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran yang sewaktu-waktu bisa datang. 
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Melalui inovasi model ini diharapkan mampu meminimalisir korban manusia. 

Riset tentang lingkungan yang diusulkan mendukung capaian renstra dan peta 

jalan penelitian Universitas Negeri Jakarta. RIP tahun 2016-2020, merupakan 

tahap penguatan dan perluasan menjadi Lembaga Penelitian yang memiliki 

keunggulan penelitian dalam Pendidikan Lingkungan.

B. State of the art

Para pakar dalam bidang kebencanaan telah mengkaji faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap bencana kebakaran. Leistikow, B.N., Martin, D.C. & 

Milano, C.E., 2000. Anna (2015) telah melakukan analisis tingkat kerentanan 

kebakaran di kota Cimahi, tetapi pada penelitian tersebut belum tersusun model 

kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran.

Pada penelitian ini setelah menganalisis tingkat kerentanan, maka akan 

dilanjutkan dengan membuat model kesiapsiagaan menghadapi bencana 

kebakaran.

Setelah itu berbasiskan model yang akan dihasilkan tersebut maka akan 

dirumuskan strategi yang cocok untuk mengurangi risiko yang muncul jika 

terjadi bencana kebakaran.

C. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: bagaimana penerapan Interpretatif Structural Modelling dalam 

penetuan elelemen pelaku kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana 

kebakaran permukiman di wilayah Jakarta Timur?

Penelitian ini dibatasi pada pembuatan model kesiapsiagaaan menggunakan 

pendekatan Interpretatif Structural Modeling dengan menggunakan expert 

sebagai responden.



7

D. Tujuan Penelitian

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah 

inovasi dalam kesiapsiagaan tanggap darurat bencana kebakaran permukiman 

di Jakarta khususnya Jakarta Timur. Inovasi yang akan dihasilkan adalah 

dalam bentuk model  kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran 

yang berlangsung sudah lama. Target khusus yang ingin dicapai adalah 

membuat sebuah model kesiapsiagaan masyarakat menghadapai bencana 

kebakaran. Topik penelitian ini sangat sesuai dengan tema riset unggulan di 

UNJ mengenai Pendidikan Lingkungan. Rencana kegiatan yang diusulkan ini 

sejalan dengan renstra penelitian Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan data 

evaluasi diri tentang penelitian unggulan di Universitas Negeri Jakarta yang 

dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian terdapat 8 (delapan) tema riset 

unggulan, salah satunya adalah tentang lingkungan. Kedelapan tema tersebut 

adalah yaitu; (1) Teknologi Pendidikan  , (2).Pendidikan Lingkungan  , (3) 

Pendidikan Bahari ,(4) Neuro Pedagogik  , (5) Pendidikan Perlindungan Anak 

dan Pemberdayaan Perempuan, (6) Sains, Teknologi, dan Olahraga, (7) Seni, 

Sosial dan Humaniora, dan (8) Ekonomi Kreatif dan Usaha Kecil Menengah 
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengkajian kerentanan dilakukan dengan menganalisa dan menilai tingkat 

kerentanan suatu masyarakat, wilayah dan penghidupannya dari faktor-faktor 

berisiko. Penilaian kerentanan ditentukan dengan mengkaji aspek sosial-

budaya, sumberdaya/lingkungan, infrastruktur dan ekonomi terhadap ancaman 

dan dampak bencana yang ada [1] (BPBD DKI Jakarta, 2013:51). 

Berdasarkan peraturan [2] BNPB Nomor 02 tahun 2012 tentang pedoman 

umum pengkajian risiko bencana, diketahui indikator yang digunakan dalam 

pengukuran tingkat kerentanan bencana kebakaran gedung dan permukiman 

ada tiga, yaitu kerentanan sosial, kerentanan ekonomi dan kerentanan fisik.

Indikator yang digunakan dalam analisis kerentanan terutama adalah 

informasi keterpaparan. Dalam dua kasus informasi disertakan pada 

komposisi paparan (seperti kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio 

kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio kelompok umur) [3] (BNPB,2012:26).
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Penelitian Relevan dan state of the art dalam bidang yang diteliti

No Nama 
Peneliti

Judul Metode 
Penelitian

Hasil

1 Wika 
Ristya 
(2012)

Kerentanan 
wilayah 
terhadap banjir 
di sebagian 
cekungan 
Bandung

K-Means 
Cluster dan
Analytical 
Hierarchy 
Process 
(AHP) 

Kerentanan wilayah 
terhadap banjir di 
wilayah penelitian 
didominasi oleh kelas 
sedang . Wilayah 
dengan kelas sedang 
di daerah penelitian 
ini sebagian besar 
mempunyai kondisi 
sosial,ekonomi dan 
fisik yang rendah 
dengan tingkat bahaya 
banjir relatif tinggi.

2 Anna Laela 
Faujiah (
2015)

Analisis 
tingkat 
kerentanan 
kebakaran di 
kota Cimahi

Metode 
deskriptif 

Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa 
terdapata tiga 
kelurahan yang 
tingkat kerentanan 
rendah, delapan 
kelurahan dengan
tingkat kerentanan 
sedang dan lima 
kelurahan dengan 
tingkat kerentanan 
tinggi.

3 Amalia 
Dwi 
Aryanti 
(Universitas 
Jember)

Analisis 
Tingkat 
Kerentanan 
Daerah dalam 
Menghadapi 
Bencana 
Tanah Longsor 
di Kabupaten 
Jombang 
(Studi di 
Kecamatan 
Bareng, 
Wonosalam,

Penelitian 
deskriptif 
dengan 
pendekatan 
kuantitatif

Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa 
terdapat 2 Kecamatan 
dengan tingkat 
ancaman bencana 
tanah longsor sedang 
dan1 Kecamatan pada 
tingkat rendah. Pada 
tingkat kerentanan 
terdapat 1 Kecamatan 
dengan tingkat tinggi, 
1 Kecamatan tingkat 
sedang  dan 1 
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dan 
Mojowarno)

Kecamatan tingkat 
rendah. 

4 I Wayang 
Gede Eka 
Saputra

Analisis 
Risiko 
Bencana 
Tanah Longsor 
di Kecamatan 
Sukasada, 
Kabupaten 
Buleleng.

Pembobotan 
berdasarkan 
Peraturan 
Kepala BNPB 
No.2 Tahun 
2012

Ancaman bencana 
tanah longsor di 
Kecamatan Sukasada 
adalah seluas 11.169 
hektar atau 69,51% 
dari luas wilayahnya. 
Tingkat kerentanan 
tertinggi (0,83) berada 
di empat Desa, 
sedangkan satu Desa 
tingkat kerentanan 
terendah (0,66). 
Tingkat kapasitas 
tergolong rendah 
(0,2349). Tingkat 
risiko bencana sedang 
adalah seluas 2.032 
hektar dan tingkat 
risiko tinggi seluas 
7.171 hektar. 

Anna (2015) telah melakukan analisis tingkat kerentanan kebakaran di kota 

Cimahi, tetapi pada penelitian tersebut belum tersusun model kesiapsiagaan 

menghadapi bencana kebakaran.

Pada penelitian yang akan dilakukan ini setelah menganalisis tingkat 

kerentanan, maka akan dilanjutkan dengan membuat model kesiapsiagaan 

menghadapi bencana kebakaran.

Setelah itu berbasiskan model yang akan dihasilkan tersebut maka akan 

dirumuskan strategi yang cocok untuk mengurangi risiko yang muncul jika 

terjadi bencana kebakaran.

Pada penelitian ini, peneliti merumuskan dengan menganalisis tingkat 

ancaman kebakaran permukiman di Jakarta Timur dan tingkat kerentanan 

wilayahnya terhadap bencana kebakaran permukiman pada 11 titik wilayah 
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rawan kebakaran di Jakarta Timur. Tingkat ancaman dan kerentanan wilayah 

terhadap kebakaran permukiman mengacu dari BNPB No.02 Tahun 2012 

tentang pedoman umum penanggulangan bencana. Tingkat ancaman dilihat 

dari frekuensi (sejarah kejadian), kerugian ekonomi, korban meninggal dan 

korban luka berat. Tingkat kerentanan wilayah terhadap kebakaran 

permukiman yaitu kerentanan sosial dengan parameter kepadatan penduduk, 

rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat, rasio kelompok umur. 

Kerentanan ekonomi dengan parameter PDRB dan kerentanan fisik dengan 

parameter kepadatan rumah (permanen, semi-permanen dan non-permanen), 

ketersediaan bangunan/fasilitas umum dan ketersediaan fasilitas kritis. 

Berdasarkan identifikasi masalah, strategi, dan hal-hal yang berkaitan dengan 

elemen pelaku kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran di Jakarta 

Timur, kemudian dibangunlah model kerangka ISM untuk beberapa tujuan 

yang diinginkan, dalam hal ini terkait aspek masalah atau tantangan yang

dihadapi, strategi pengembangan dan stakeholder yang berkepentingan dalam  

kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di Jakarta Timur.  Untuk   membangun   

hubungan kontekstual antar variabel dalam model, metode ISM menggunakan

opini dari para pakar dengan kerangka VAXO. Berdasarkan aturan di  atas,  

matriks reachibility  awal untuk enabler strategi pengembangan model 

kesiapsiagaan dibangun. Selanjutnya, dengan memasukkan konsep 

transitivitas   (Ravi,   2015),   matriks   reachibility   akhir  diperoleh.   

Transitivitas   dalam hubungan  kontekstual  adalah  asumsi  dasar  yang   

dibuat  dalam  ISM.  Konsep  ini menyatakan bahwa jika variabel X terkait

dengan Y dan Y terkait dengan Z, maka X harus terkait dengan Z (Venkatesh

et.al, 2015; Jabeen et.al, 2017). Matriks reachibility juga menyediakan

‘driving power’ (kekuatan mempengaruhi) dan ‘dependence power’ dari 

setiap enabler. Dari matriks reachibility akhir, langkah selanjutnya adalah

membangun ‘reachibility set’ dan ‘antecedent set’. Jangkauan yang ditetapkan

untuk enabler tertentu terdiri dari enabler itu sendiri dan enabler lain yang
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dapat membantu mencapainya. Demikian pula, set anteseden terdiri dari

enabler itu sendiri dan enabler lain yang mempengaruhinya. Perpotongan set

ini diturunkan untuk semua enablers. Enabler yang mana set persimpangan

dan reachibility adalah sama, membentuk level teratas dari hirarki dalam 

model ISM. Enabler ini tidak akan membantu mencapai enabler lain di 

atas tingkat mereka (Jabeen dan Faisal, 2018). Tingkat yang diidentifikasi

membantu dalam membangun kuadran dan model akhir ISM. 

Analisis Kuadran MICMAC

Dalam penelitiannya, Godet (1986) telah mempopulerkan matriks  

perkalian dampak silang atau ‘matrix of cross impact multiplications

applied to classification’  (MICMAC) untuk mengklasifikasikan  variabel

sistem yang diteliti. Dasar dari klasifikasi ini adalah ‘driving power’ dan

‘dependence power’ yang dihitung dalam matriks reachibility akhir. Selain

itu, analisis MICMAC dapat digunakan untuk memeriksa hubungan langsung

dan laten di antara enabler yang diperoleh dari teknik ISM. Jadi, berdasarkan

‘driving power’ dan ‘dependence power’, enabler dalam penelitian ini

diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, seperti yang ditunjukkan dan 

dijelaskan berikut ini:

(1) Variabel Autonomous: Variabel-variabel ini tidak memiliki daya

pengaruh yang tinggi atau ketergantungan yang tinggi. Mereka terlepas dari

sistem, dimana mereka memiliki beberapa tautan yang mungkin sangat kuat.

Kuadran I mewakili variabel otonom (autonomous). Dalam penelitian ini,

strategi pemasaran inovatif lembaga wakaf termasuk dalam kategori ini.

(2) Variabel Dependent: Kuadran II merupakan variabel dependen yang 

memiliki kekuatan  mempengaruhi  rendah  dan  ketergantungan  tinggi.  

Dari  analisis MICMAC, enabler 1 dan 2 adalah variabel dependen.
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(3) Variabel  Linkage:  Variabel-variabel  ini  memiliki  daya  pengaruh  

yang  tinggi sekaligus ketergantungan yang tinggi pula. Karakteristiknya 

adalah bahwa setiap tindakan pada mereka akan memiliki efek pada

variabel di atas tingkat mereka dan efek umpan balik pada diri mereka

sendiri. Kuadran III merupakan variabel linkage. Dalam penelitian ini,

enabler 5, 6 dan 7 termasuk dalam kategori variabel linkage. Dukungan

hukum, data update dan teknologi informasi termasuk dalam variabel linkage

ini.

(4) Variabel Independent: Variabel-variabel ini  memiliki  daya  

mempengaruhi  yang tinggi dan ketergantungan yang rendah. Mereka

mewakili Kuadran IV. Dalam penelitian ini, enabler 4 yaitu pengembangan

institusi pendidikan wakaf, termasuk dalam kategori
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BAB III
METODE PENELITIAN

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan

analisis deskriptif dengan ketentuan nilai pembobotan dan skoring merujuk

kepada Peraturan Kepala BNPB No.2 Tahun 2012 tentang pedoman umum 

pengkajian risiko bencana dan ditunjang dengan perangkat aplikasi ArcGIS.

Bobot bahaya dan kerentanan masing-masing berbeda. Bobot parameter bahaya

kebakaran permukiman: ferekuensi kejadian kebakaran (60%), kerugian 

ekonomi (6%), jumlah korban meninggal (28%) dan jumlah korban luka berat

(6%). Kerentanan terdiri dari kerentanan sosial dengan bobot (40%), ekonomi 

(30%) dan fisik (30%). Bobot parameter kerentanan sosial: kepadatan

penduduk (60%), rasio jenis kelamin (10%), rasio kemiskinan (10%), rasio 

orang cacat (10%) dan rasio  kelompok umur (10%). Bobot parameter

kerentanan ekonomi: PDRB (100%) dan bobot parameter kerentan fisik : rumah 

(40%), fasilitas umum (30%) dan fasilitas kritis (30%). Setelah itu dilakukan

skoring yaitu perkalian antara bobot dan nilai kelas. Data resmi dari lembaga

dalam bentuk tabular maupun spasial diolah dengan menggunakan aplikasi Arc

GIS untuk menghasilkan peta tingkat bahaya dan tingkat kerentanan kebakaran

permukiman di wilayah Jakarta Timur.

Bahaya dan kerentanan kebakaran permukiman merujuk pada Peraturan 

Kepala BNPB No.02 Tahun 2012 yang terdiri  dari parameter penyusun 

bahaya dan kerentanan. Parameter bahaya kebakaran permukiman yaitu

frekuensi kejadian kebakaran, kerugian  ekonomi, jumlah  korban meninggal

dan jumlah  korban luka berat. Kerentanan terdiri dari kerentanan sosial,

ekonomi dan fisik. Parameter dari kerentanan sosial yaitu kepadatan penduduk,

rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio  kelompok

umur. Parameter kerentanan ekonomi yaitu PDRB dan parameter kerentanan

fisik yaitu kepadatan rumah, ketersediaan fasilitas umum dan  fasilitas kritis. 
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Setiap  parameter diklasifikasikan ke dalam kelas yang terdiri dari 3(tiga)

kelas yaitu tinggi nilai 3, sedang dengan nilai 2 dan rendah dengan nilai 1.

Penerapan Interpretative Structural Modelling

Untuk membangun sebuah model, peneliti memutuskan untuk mengikuti 

metode tradisional yang lazim digunakan melalui brainstorming berikut

wawancara mendalam atau indepth interview untuk kemudian menerima

masukan dan merevisi model secara berkala. Beberapa literatur dan studi terkait 

pengembangan kesiapsiagaan

Untuk menganalisis  hubungan antar variabel atau antar enabler dari 

pengembangan model kesiapsiagaan dari masing-masing kelompok tujuan,

hubungan kontekstual dipilih dengan mendefinisikan bagaimana pengaruh satu

variabel terhadap variabel lain: apakah mempengaruhi,  dipengaruhi, saling 

mempengaruhi atau tidak ada hubungan sama sekali. Dari dasar ini,

hubungan konstekstual antarvariabel dibangun. Para pakar kemudian ditanya 

dan diminta justifikasi dalam format kuesioner untuk membandingkan 

pernyataan dalam kolom dengan baris untuk masing-masing kotak pertanyaan

dengan memilih nilai antara V, A, X atau O, untuk merepresentasikan persepsi

mereka atas hubungan antara variabel tersebut.

Structural Self-Interaction Matrix (SSIM)

Tampak dalam tabel di bawah, terdapat tujuh variabel terkait strategi

pengembangan model yang disusun dalam format baris dan kolom. Variabel

dalam baris dan kolom direpresentasikan masing-masing dengan huruf i dan j.

Dengan demikian, setiap pasangan variabel dianalisis secara terpisah setelah

pembentukan grid, yang diperoleh dalam proses di atas. Empat kata kunci

digunakan untuk mewakili arah hubungan antara satu set variabel (i dan j), 

dimana:
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(a) V mengindikasikan bahwa variabel i mempengaruhi
variabel j; 

(b) A mengindikasikan bahwa variabel j mempengaruhi  
variabel i;

(c) X mengindikasikan bahwa variabel i mempengaruhi variabel j dan 

sebaliknya variabel j mempengaruhi variabel i, atau dengan arti lain terdapat

hubungan saling mempengaruhi antara variabel i dan j;

(d) O mengindikasikan bahwa variabel i dan j tidak saling berhubungan.

Hubungan antar variabel dalam model direpresentasikan dalam sebuah matriks

yang disebut sebagai structural self interaction matrix (SSIM), dengan nilai untuk

setiap pasangan variabel menjadi nilai yang disepakati di antara para pakar.

Catatan: Entri dalam tabel: V ketika baris mempengaruhi kolom; A ketika

kolom mempengaruhi baris; X ketika baris dan kolom saling mempengaruhi;

dan O ketika tidak ada hubungan antara baris dan kolom.

Reachibility Matrix

Reachibility matrix diperoleh dari structural self interaction matrix (SSIM)

dengan menggunakan proses dua langkah. Pada langkah pertama, abjad yang

digunakan untuk menunjukkan hubungan  antarvariabel dalam SSIM diganti 

dengan “0” atau “1”. Nilai dalam reachibility matrix tergantung pada jenis 

hubungan dalam SSIM (Faisal, 2015) dan dirangkum dalam hubungan berikut ini:

(1) Jika hubungan antara variabel dalam satu baris dengan variabel lain dalam

kolom adalah "V", maka dalam matriks reachibility awal, entri baris

menjadi "1" sementara entri kolom antara dua variabel ini menjadi"0";
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(2) Jika hubungan antara variabel dalam satu baris dengan variabel lain dalam
kolom adalah "A", maka dalam matriks reachibility awal, entri baris
menjadi "0" sementara entri kolom antara dua variabel ini menjadi "1";

(3) Jika hubungan antara variabel dalam satu baris dengan variabel lain dalam
kolom adalah "X", maka dalam matriks reachibility awal, entri baris 
menjadi "1" sementara entri kolom antara dua variabel ini menjadi "1";

(4) Jika hubungan antara variabel dalam satu baris dengan variabel lain dalam
kolom adalah "O", maka dalam matriks reachibility awal, entri baris 
menjadi "0" sementara entri kolom antara dua variabel ini menjadi "0".
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

Kejadian Bahaya Kebakaran di Jakarta

Kebakaran perkotaan/permukiman umumnya terjadi pada wilayah kota yang 

memiliki permukiman padat atau permukiman kumuh, karena kondisi bangunannya 

tidak tertata dengan baik. Selain itu permukiman tersebut dibangun dengan material 

dan disain yang tidak memenuhi untuk keamanan terhadap bahaya kebakaran 

Perkembangan jumlah penduduk di DKI Jakarta berkembang sangat pesat sejak 

sekitar tahun 80 hingga sekarang. Pada tahun 1980 jumlah penduduk mencapai 6,5 

juta jiwa (https://bps.go.id/staticable/ 2009/02/20/ 1267/penduduk-indonesia-

menurut-provinsi1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html) dan tahun 2016 ini 

sudah mencapai 10,3 juta jiwa (BPS DKI Jakarta, 2017). Peningkatan jumlah 

penduduk tersebut mendorong perkembangan kawasan perkotaan dan permukiman 

padat penduduk di DKI Jakarta.Bahkan pada wilayah tertentu berkembang menjadi 

daerah permukiman kumuh. Perkembangan penduduk kemudian mendorong 

permukiman padat, selanjutnya menjadi penyebab terjadinya bencana kebakaran 

perkotaan/permukiman yang setiap tahun terjadi di DKI Jakarta. Ancaman bencana 

kebakaran gedung dan permukiman di DKI Jakarta dengan tingkatan ancaman 

sedang (indeks frekuensi kejadian 2 - 5%) berada di wilayah (Paripurno et al, 2012): 

1. Jakarta Utara di Kecamatan Cilincing (3.993 Ha), Kelapa Gading (1.768 Ha), 

Koja (1.189 Ha), Penjaringan (3.486 Ha), Pademangan (1.033 Ha) dan Tanjung 

Priok (2.156 Ha). 2. Jakarta Pusat di Kecamatan Cempakah Putih (359 Ha), Gambir 

(785 Ha), Johar Baru (215 Ha), Kemayoran (752 Ha), Sawah Besar (726 Ha), Senen 

(432 Ha) dan Tanah Abang (1.199 Ha) 3. Jakarta Timur di Kecamatan Cakung 

(4.199 Ha), Cipayung (2.263 Ha), Ciracas (1.769 Ha), Duren Sawit (2.266 Ha), 

Jatinegara (1.098 Ha), Kramat Jati (1.420 Ha), Makasar (2.097 Ha), Matraman (523 

Ha), Pasar Rebo (1.583 Ha) dan Pulo Gadung (1.715 Ha) 4. Jakarta Barat di 
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Kecamatan Cengkareng (2.822 Ha), Grogol Petamburan (1.207 Ha), Kali Deres 

(2.797 Ha), Kebon Jeruk (1.591 Ha), Kembangan (2.396 Ha), Palmerah (706 Ha), 

Taman Sari (439 Ha) dan Tambora (517 Ha). 5. Jakarta Selatan di Kecamatan 

Cilandak (1.648 Ha), Jagakarsa (2.388 Ha), Kebayoran Baru (1.309 Ha), Kebayoran 

Lama (2.210 Ha), Mampang Prapatan (809 Ha), Pancoran (735 Ha), Pasar Minggu 

(2.304 Ha), Pesanggrahan (1.975 Ha), Setia Budi (919 Ha) dan Tebet (1.099 Ha). 

Kepulauan Seribu di kecamatan Kepulauan Seribu Selatan (1.480 Ha) dan 

Kepulauan Seribu Utara (1.860 Ha) Pada tahun 2016 telah terjadi bencana kebakaran 

sebanyak 1.139 kejadian kejadian yang tersebar di seluruh wilayah kota di DKI 

Jakarta. Kejadian tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun 2015 sebanyak 1.582 

kasus.Penyebab utama kebakaran tahun 2016 tersebut adalah arus pendek listrik 

dengan 836 kasus. Bencana kebakaran tersebut menelan korban 20 jiwa meninggal, 

yang mengalami kerugian harta benda sebanyak 3.618 KK atau 11.719 jiwa, dengan 

kerugian materil Rp. 212 miliar (https://jakarta.bisnis.com/read/20161224/77/614 

774/sepanjang-2016-di-dki-terjadi-1.139-kasuskebakaran). Kebakaran adalah suatu 

proses yang kompleks dimana bahan bakar mengalami pemanasan kemudian dipicu 

oleh api dan didorong secara cepat karena bereaksi dengan oksigen (Scott, 

2012).Kebakaran adalah suatu fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai 

temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen yang menghasilkan 

panas, nyala api, cahaya asap, uap air, karbon monoksida, karbon dioksida, atau 

produk dan efek lainnya (Furness dan Muckett, 2007). Kebakaran terjadi 

membutuhkan keberadaan tiga faktor dasar yaitu bahan bakar, oksigen, dan 

panas.Reaksi rantai kimia ketiga faktor tersebut menyebabkan kebakaran dapat 

berlangsung terus (National Fire Academy Alumni Association, 2004 dan National 

Fire Protection Association, 2013). Kejadian kebakaran di DKI Jakarta pemicu 

utama (komponen panas/api) berasal dari terjadinya arus pendek listrik, penyebab 

lainnya adalah ledakan kompor, kelalaian peralatan penerangan yang mudah terbakar 

(lilin) dan api rokok (Dinas DKI Jakarta, 2013).Berdasarkan data Dinas Damkar-PB 

DKI Jakarta, jumlah kebakaran sejak Januari 2013 telah mencapai 739 



20

kasus.Kejadian itu menimbulkan 36 korban jiwa meninggal dunia dan 54 korban 

luka-luka. Secara rinci, penyebab kebakaran ini ialah akibat korsleting listrik 545 

kasus, kompor meledak 30 kasus, lampu 22 kasus, puntung rokok satu kasus, dan 

lain-lain 129 kasus (https://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/0 

4/1926143/Ini.Penyebab.Tingginya. Kebakaran.di.Jakarta).Sementara itu kondisi 

permukiman padat/kumuh dengan bahan-bahan material semi permanen dari kayu 

merupakan kondisi bahan bakar yang mendorong kebakaran dapat mudah 

terjadi.Kejadian kebakaran di DKI Jakarta juga di dukung oleh kondisi cuaca yang

kering dan angin kencang pada saat musim kemarau berlangsung. Untuk 

pengurangan risiko bencana kebakaran tersebut upaya-upaya sudah banyak 

dilakukan oleh pihak Dinas Kebakaran dan Penanggulan Bencana Provinsi DKI 

Jakarta melalui pengurangan bahaya, penurunan kerentanan, dan peningkatan 

kapasitas petugas, sarana prasarana, dan sosialisasi kepada masyakarat. Namun 

demikian korban dan kerugian masih terjadi karena banyak kendala, baik aspek 

teknis, maupun aspek non teknis. Dalam rangka meningkatkan upaya pengurangan 

risiko bencana kebakaran di Provinsi DKI Jakarta, salah satu aspek yang perlu 

diperhatikan adalah ketersediaan informasi terkait dengan peta kerawanan atau 

bahaya bencana kebakaran.Kajian analisis potensi bahaya kebakaran di wilayah 

Provinsi DKI Jakarta ini merupakan langkah awal guna penyusunan peta bahaya atau 

daerah rawan bencana kebakaran.

Elemen Kesiapsiagaan

Stakeholder Kesiapsiagaan Bencana menurut LIPI (2006) adalah : Tiga stakeholder 

utama yakni (1) Individu dan rumah tangga, (2) Pemerintah, dan (3) Komunitas 

Sekolah. Hal ini dikarenakan bahwa Individu dan Rumah Tangga memegang peran 

yang sangat penting dalam kesiapsiagaan masyarakat. Individu dan rumah tangga 

merupakan ujung tombak, subjek dan objek dari kesiapsiagaan, karena berpengaruh 

secara langsung terhadap resiko bencana.
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Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana 

guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata 

kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai 

teridentifikasi akan terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain: 

1. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya. 

2. Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor Penanggulangan 

    bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum). 

3. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan 

4. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik. 

5. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna   

    mendukung tugas kebencanaan. 

6. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (early warning) 

7. Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan) 

8. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan)

Berdasarkan kegiatan kegiatan tersebut diatas maka dapat diidentifikasi stakeholder

yang berperan dalam elemen pelaku kesiapsiagaan menghadai bencana kebakaran 

pemukiman di Jakarta Timur,
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Penerapan interpretative Structural Modelling (ISM)

Berdasarkan elemen kesiapsiagaan yang sudah dijelaskan, terdapat  8 (delapan) 

elemen yang menentukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran. Ke-8 

(delapan) itu adalah:

Tabel 1: Sub elemen tujuan yang ingin dicapai dalam kesiapsiagaan

No Sub Elemen

1. Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur 
    pendukungnya. 
2. Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor   
    Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan   
    pekerjaan umum). 
3. Inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan 
4. Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik. 
5. Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan    
   terpadu guna mendukung tugas kebencanaan. 
6. Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini 
    (early warning) 
7. Penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan) 
8. Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan)

Sumber: Hasil penelitian 2019

Hubungan kontekstual antar sub elemen memberikan kontribusi terhadap tercapainya 

sub elemen tujuan yang lain.  Berdasarkan analisis menggunakan Interpretativ 

Structural Modeling dapat dibuat struktur elemen kesiapsiagaan seperti tersaji dalam 

Gambar 1. Sub elemen Penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan 

terpadu guna mendukung tugas kebencanaan (5) Penyusunan rencana kontinjensi 

(contingency plan)(7). Penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini 

(early warning) (6).ternyata menjadi dasar bagi sub elemen lainnya.  

Apabila ketiga subelemen tersebut dapat tercapai maka diharapkan akan dapat 

mendorong tercapainya subelemen berikutnya yaitu: Inventarisasi sumber daya 
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pendukung kedaruratan (3) Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana 

peralatan(8) Penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistic (4).

Selanjutnya apabila keenam subelemen tersebut dapat dicapai  maka kondisi ini akan 

mendorong  (2) Pelatihan siaga / simulasi / gladi / teknis bagi setiap sektor   dan  

Penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan   pekerjaan umum). 

(1) Pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya. Berikut 

model kesiapsiagaan elemen terhadap bencana kebakaran

   

Gambar 1. Model kesiapsiagaan elemen terhadap bencana kebakaran
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Gambar 2.

Model kesiapsiagaan elemen terhadap bencana kebakaran 

Pada gambar 2 ini menunjukkan tiga elemen kunci yaitu elemen no (5), (7) dan (6)

(1) Pengaktifan pos-pos 
siaga bencana dengan 
segenap unsur 
pendukungnya.

(2). Pelatihan siaga / simulasi / 
gladi / teknis bagi setiap sektor 
Penanggulangan bencana (SAR, 
sosial, kesehatan, prasarana dan 
pekerjaan umum).

(3). Inventarisasi sumber 
daya pendukung 
kedaruratan

(4). Penyiapan dukungan 
dan mobilisasi 
sumberdaya/logistik.

(5). Penyiapan sistem 
informasi dan komunikasi 
yang cepat dan terpadu 
guna mendukung tugas 

(6). Penyiapan dan 
pemasangan instrumen 
sistem (early warning)

(8). Mobilisasi sumber daya 
(personil dan prasarana/sarana 
peralatan)

(7). Penyusunan rencana 
kontinjensi (contingency plan)
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