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ABSTRACT Re-development has been regarded as a step made  towards  
higher quality in term of housing. In any form-be it revitalisation, infill or renewal- 
and in any scale - macro or micro - this concept changes any degradation done 
before and improves condition. Many factors can be blamed for a quality 
degradation of an architectural subject which ranged from small scales such as 
buildings to bigger scales such as a housing area or a town. A disaster -natural 
or unnatural- is one of the many factors that gives significant negative impacts 
towards enviroment and more importantly towards housing, as well as bring 
suffering to people around it. Environment degradation as result of disaster 
demands effective and efficient disaster recovery plan. People as victims should 
be the first priority to be taken care of thus added measures are needed on top 
of the recovery plan meant for enviroment. Redelopment therefore should not be 
limited only to rehabilitation and reconstruction, but expanded to educate people 
on safe guarding their enviroment to a long term future. 
 

A. PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang 
 

Bencana merupakan momen kejadian yang tidak dapat diprediksi kapan 
terjadi. Bencana dengan berbagai macam jenisnya mengakibatkan 
kehancuran dan kehilangan harta benda serta cidera fisik dan psikologis 
pada manusia. Tak terelakkan, Jakarta yang sebagai kota besar, tidak 
luput dari berbagai bencana. Kasus bencana yang menjadi langganan 
warga Jakarta yaitu banjir dan kebakaran. 

  
Banjir yang terjadi biasanya terdapat pada musim hujan, disebabkan 
terganggunya resapan dan sirkulasi air. Sedangkan kebakaran sering 
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terjadi pada musim panas terutama jika musim tersebut berkepanjangan 
yang menyebabkan kondisi dry (kering), maka sangat berpotensi untuk 
memicu kebakaran. 

   
Selain itu penyebab bencana terjadi juga tidak lepas dari kesalahan 
manusia (human error). Terutama di kota Jakarta, kesalahan manusia 
terletak pada perilaku dan pola hidupnya yang tidak sejalan dengan 
kondisi lingkungan sehingga lingkungan itu sendiri mencari titik 
equilibrium (keseimbangan menuju kondisi yang normal). Faktor 
urbanisasi yang rapid juga dapat memicu terjadinya bencana. Sebab 
secara langsung maupun tidak, urbanisasi ini mempengaruhi mulai dari 
pengetahuan masyarakat bawah tentang peruntukkan lahan yang minim 
sehingga langsung mematok lahan begitu saja untuk tempat tinggal, 
sampai kepada pihak birokrat yang cenderung permisif dalam masalah 
penyediaan dan permohonan lahan.    

  
Sebagai akibatnya berkembanglah kawasan-kawasan yang rentan 
dengan masalah-masalah kesehatan, gangguan lingkungan dan lain 
sebagainya. Sehingga tidak heran jika diperhatikan dalam beberapa 
kasus, misalnya pada bencana kebakaran, dinas kebakaran DKI Jakarta 
menetapkan sejumlah lokasi yang rawan, dimana sebagian besar 
adalah kawasan kumuh dengan penataan bangunan yang padat dan 
memiliki fasilitas yang kurang. 

  
Adapun tuduhan warga dan opini masyarakat yang menyatakan bahwa 
kebakaran dalam satu kawasan permukiman kumuh yang terjadi 
berulang kali disebabkan oleh tindakan aparat pemerintah yang ingin 
menggusur kawasan tersebut. Pendapat tersebut masuk akal, hal ini 
dapat dilihat dari upaya pemerintah melakukan pembangunan kembali 
kawasan tersebut dengan sarana dan prasarana yang belum tentu 
sesuai dengan kebutuhan warga setempat. 

  
Oleh karena itu sangat perlu diketahui oleh para warga permukiman 
bagaimana melakukan pembangunan kembali dengan baik. Agar 
setelah bencana terjadi mereka tidak mengolah tempat tinggal yang 
seolah-olah merindukan bencana itu datang kembali. Dan agar mereka 
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dapat melanjutkan kesinambungan eksistensi mereka dalam melakukan 
kegiatan sosial-budaya. 
 

2. Permasalahan 
 
a. Bagaimana membina sosial dan lingkungan masyarakat dalam 

bermukim yang aman pada permukiman yang rentan bencana 
khususnya kebakaran. 

b. Bagaimana membangun kembali suatu permukiman yang dapat 
memenuhi kebutuhan komunitas setempat. 

 

3. Maksud dan Tujuan 
 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk dapat memahami dan 
merumuskan, bagaimana penataan dan perbaikan (recovery) terhadap 
sebuah kawasan permukiman yang rentan terhadap bahaya kebakaran, 
berdasarkan hasil yang didapatkan dari artikel surat kabar, survey, dan 
analisa.  

  
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini : 
a. Menata ulang kembali satu kawasan permukiman yang musnah 

dengan menggunakan sistem pembangunan yang tepat dan teratur 
(berdasarkan guidelines), agar kawasan tersebut terhindar dari 
bencana. 

b. Merumuskan usulan bentuk binaan sosial yang tepat terhadap 
warga yang terkena musibah tersebut. Berupa pengenalan 
peraturan-peraturan mengenai permukiman atau cara bermukim 
yang manusiawi. 

 

B. KAJIAN LITERATUR 

1. Bencana 
 
Dalam diktat Pengelolaan Kualitas Lingkungan Perkotaan (URDI), yang 
dimaksud dengan bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian 
peristiwa, baik yang disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan 
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oleh manusia atau keduanya yang mengakibatkan korban dan 
penderitaan manusia, kerugian harta-benda, kerusakan lingkungan, 
kerusakan sarana, prasarana, dan utilitas umum, serta menimbulkan 
gangguan terhadap tata kehiu\dupan dan penghidupan masyarakat. 

 

Lingkup bencana meliputi: 

Bencana Alamiah Bencana karena Ulah Manusia 

Letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor, 

banjir, kekeringan, angin ribut, gelombang pasang, 

kebakaran hutan dan hama tanaman. 

Kebakaran, kecelakaan besar di pabrik, kecelakaan 

massal di daratan, laut dan udara, limbah industri, 

wabah penyakit manusia, hewan dan tumbuhan. 

 
Tabel 1. Lingkup bencana (URDI) 

 

 Pada dasarnya setiap kejadian bencana akan mengakibatkan: 

 Gangguan terhadap pola kehidupan sehari-hari. 

 Mempengaruhi manusia (korban meninggal, cidera atau kesulitan 
hidup). 

 Mempengaruhi struktur social, misalnya seperti gangguan pada sistem 
pemerintah. 

 Kerusakan pada bangunan-bangunan, komunikasi dan pelayanang 
penting.  

  
Bencana sebenarnya tidak bersifat alamiah meskipun dapat bersumber 
dari kejadian alam, karena bencana selalu dikaitkan dengan manusia. 
Kejadian ulah manusia yang berbahaya (hazardous event) juga dapat 
berubah menjadi bencana dalam hal adanya kondisi yang rawan, 
misalnya pada suatu permukiman kumuh padat, terjadi kecelakaan yang 
menyebabkan meledaknya kompor dan tidak ditangani dengan segera, 
hal ini dapat menyebabkan kebakaran besar yang tidak dapat diatasi 
dengan segera karena kesulitan air pemadam api dan kesulitan akses 
terhadap lokasi serta tersedianya bahan-bahan mudah terbakar dalam 
jumlah banyak dan kepadatan tinggi.  
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Dengan melihat terjadinya suatu bencana tidak cukup dengan 
mengamati hubungan sebab akibat antara kejadian bahaya yang 
menimpa suatu masyarakat, tetapi perlu juga memperhatikan bahwa 
masyarakat yang tertimpa bencana adalah mereka yang berada dalam 
kondisi rawan (vulnerable). 

  
 a. Pengaruh Pembangunan terhadap Kejadian Bencana 
  Pembangunan biasanya disertai dengan kegiatan-kegiatan perubahan 

struktur fisik dan lingkungan alam menjadi lingkungan binaan. 
Pembangunan fisik dalam skala besar dapat menyebabkan perubahan 
struktur fisik permukaan alam yang pada gilirannya akan 
mempengaruhi lingkungan sekitarnya, melalui perubahan sistem 
keseimbangan yang ada. Perubahan ini dapat memicu kejadian 
bencana disuatu daerah yang tadinya sudah potensial terhadap 
bencana alam. 

 
Peningkatan aktivitas manusia disuatu daerah dalam bentuk 
munculnya daerah permukiman baru yang meningkatkan kepadatan 
penduduk di daerah tersebut dapat meningkatkan ancaman bencana, 
karena munculnya fenomena alam di daerah tersebut mengancam 
kehidupan manusia yang baru bermukim disana. 

  
Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada interaksi yang erat antara 
pembangunan dan bencana. Interaksi yang berdampak negatif terjadi 
bila suatu kegiatan pembangunan meningkatkan kerawanan terhadap 
bencana. Demikian juga sebaliknya suatu kejadian bencana dapat 
menghambat kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, atau 
bahkan merusak hasil-hasil pembangunan. Interaksi positif terjadi bila 
kegiatan-kegiatan pembangunan dapat mengurangi dampak atau 
bahkan mencegah terjadinya bencana. 
 
Kejadian bencana juga memberikan peluang bagi kegiatan-kegiatan 
pembangunan (paska bencana) misalnya kegiatan rekonstruksi suatu 
daerah yang rusak akibat dari peristiwa kebakaran besar pada daerah 
permukiman yang padat dan kumuh atau suatu pasar yang 
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berhimpitan sering dimanfaatkan oleh pengelola perkotaan untuk 
ditata kembali. 

  

  Gambar 1. Hubungan Bencana dengan Pembangunan (URDI) 

 

 b. Sistem Manajemen Bencana 
Manajemen bencana meliputi kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi 
dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana. Siklus 
manajemen bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk 
menanggulangi suatu bencana, baik sebelum kejadian, pada saat 
kejadian maupun pasca kejadian bencana, yang meliputi fase-fase 
berikut ini: 

 Kejadian bencana (disaster impact) 

Pembangunan 

Bencana 

( - ) ( + ) 

Pembangunan 

dapat mengurangi 

kerawanan 

Pembangunan 

dapat 
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Bencana dapat 

menghambat 

pembangunan 
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 Tanggapan darurat (emergency responses), Keadaan darurat 
biasanya direspon segera sebelum dan sesudah kejadian bencana. 
Tindakan ini terutama ditujukan untuk melindungi manusia dan harta 
milik (save life and protect property) serta mengatasi segala dampak 
lainnya akibat dari bencana. 

 Pemulihan (recovery), Merupakan suatu proses untuk 
mengembalikan kondisi dalam masyarakat atau negara yang 
terkena bencana sampai ketingkat yang normal setelah bencana. 
Ada tiga kegiatan dari tahapan pemulihan ini, yaitu: 

o Restorasi 
o Rehabilitasi 
o Pembangunan kembali atau rekonstruksi 

 Pencegahan (prevention), Kegiatan yang termasuk dalam tahap ini 
diarahkan untuk mencegah terjadinya suatu bencana atau 
mencegah agar suatu kejadian tidak membahayakan masyarakat 
atau berbagai instalasi penting. 

 Penjinakan atau mitigasi (mitigation), Kegiatan dalam tahap ini 
dilaksanakan dalam bentuk program-program untuk mengurangi 
dampak suatu bencana terhadap masyarakat. Istilah mitigasi atau 
penjinakan menunjukkan bahwa meskipun beberapa jenis dampak 
bencana yang merusak dapat dicegah, masih terdapat dampak 
bencana lainnya yang hanya dapat diubah atau dikurangi dengan 
menggunakan cara-cara yang tepat, misalnya  dengan cara 
membuat peraturan-peraturan. 

 Kesiapsiagaan (preparedness), Kesiapsiagaan biasanya berkaitan 
dengan usaha-usaha yang memungkinkan pemerintah, organisasi, 
kelompok masyarakat dan individu untuk tanggap secara cepat dan 
efektif terhadap suatu situasi bencana. 

 Tahapan-tahapan kesiagaan ini dibedakan menjadi beberapa sub-
tahapan yaitu: 

o Peringatan dini (warning) 
o Ancaman (threat) 
o Tindakan penjagaan (precaution) 

 
Berdasarkan crisis center walikotamadya Jakarta Pusat, setelah 
bencana terjadi langsung dilakukan suatu kegiatan rehabilitasi dan 



Re-Development Kawasan Permukiman Paska Bencana Kebakaran  (W. Aqli, Wisnu A, F. Hajjar) 

 

89 

copyright 

rekonstruksi dengan sasarannya adalah dengan menormalkan 
kembali aspek kehidupan kawasan yang terkena bencana. 

 

   
   

   
 

   
                 Tabel 2. Konsep penanggulangan bencana Jakarta Pusat (crisis center JakPus) 

 

2. Kebakaran 

 
Kebakaran merupakan bencana di mana unsur api sesuai sifatnya dapat 
merusak, menghancurkan, mengurai dan memanaskan benda apa saja 
yang terbakar dalam jumlah yang besar. Kebakaran yang sering terjadi 
yaitu dalam lingkup bangunan atau permukiman dan hutan. Bencana ini 
bersifat musiman karena lebih mudah terpicu pada kondisi kering dan 
berangin seperti pada musim kemarau/ kering namun tidak menutup 
kemungkinan bencana ini dapat terjadi kapan saja akibat resiko-resiko 

 
 

Menormalkan kembali 
aspek kehidupan 

 

 

 
 

Memperingan korban 
baik fisik maupun non-

fisik 

 
 

Memperkecil dampak 

bencana 

 Rehabilitasi. 

 Rekonstruksi. 
 

 

 Pencarian korban. 

 Menolong korban 

 Penyelamatan/Eva-
kuasi. 

 Memberi bantuan. 

Setelah Bencana Bencana Terjadi 

 Pemetaan kawasan 
rawan bencana. 

 Peringatan dini. 

 Pencegahan. 

 Penjinakkan. 

 Kesiapsiagaan 

Sebelum Bencana 

         Output:        Output::           Output: 
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diluar faktor iklim misalnya ledakan, bahan-bahan perambat api yang 
tersulut dan lain sebagainya. 
 
Menurut Suharso; bahaya kebakaran adalah bahaya yang sangat latent 
dan selalu terkait dengan kondisi, perilaku dan budaya masyarakat serta 
dapat mengakibatkan penderitaan bagi yang terkena atau 
mengalaminya. Dalam skala lebih luas dikaitkan dengan pembangunan, 
bahaya kebakaran dipandang sebagai suatu bahaya yang dapat 
membawa bencana besar dengan akibat yang luas serta secara 
langsung dapat menghambat kelancaran pembangunan. Oleh karena itu 
bahaya kebakaran tersebut harus diantisipasi dengan berbagai upaya 
penanggulangan secara menyeluruh, sistematis, efektif dan 
berkesinambungan (Makalah Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran di Wilayah DKI Jakarta). 
 
Beberapa fakta umum tentang kebakaran, misalnya sebagai berikut: 

 Frekuensi kebakaran selama ini menunjukan bahwa bencana 
kebakaran tidak selalu dapat dikendalikan. 

 Faktor listrik masih merupakan penyebab kebakaran tertinggi. Perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut tentang terjadinya pelanggaran atau 
penyimpangan pada pemasangan instalasi listrik. 

 Kompor menempati posisi kedua sebagai penyebab kebakaran. Hal 
ini menunjukan bahwa kewaspadaan terhadap ancaman bahaya 
kebakaran adalah bangunan rumah tinggal, terutama pada kawasan 
atau lingkungan yang belum tertata (slum area) harus terus 
ditingkatkan. Bangunan perumahan menempati jumlah terbesar dari 
obyek yang terbakar. 

 Terjadinya korban yang meninggal akibat kebakaran, menunjukan 
masih adanya suatu kelalaian, sikap kepedulian yang rendah 
masyarakat terhadap ancaman kebakaran, dan masih kurangnya 
aspek pengawasan aparat. 

 
Beberapa poin diatas dapat disimak melalui data berikut ini: 
Titik-titik wilayah rawan kebakaran di Jakarta: 
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Jakarta Pusat : Tanah Tinggi, Karang Anyar, Galur, Kebon Melati, 
Jiung, Jati Bunder, Kebon  Kosong, Kramat Sentiong (8 
titik). 

Jakarta Barat : Kampung Krendang, Kapuk, Kota Bambu Utara, Kota 
Bambu Selatan, Palmerah Barat, Kali Anyar, Tangki, 
Jelambar Raya, Cengkareng, Semanan, Kali Deres (11 
titik). 

Jakarta Timur : Jatinegara Kaum, Kayu Manis, Lubang Buaya, Halim, 
Kampung Makasar, Kramat Jati, Susukan, Ciracas, 
Kampung Tengah, Gedong, Kebon Pala 11 titik). 

Jakarta Selatan : Manggarai Selatan, Manggarai, Pejaten Timur, 
Mampang Prapatan, Cipete Utara, Gandaria Utara, 
Kebayoran Lama Utara, Petukangan Utara, Petukangan 
Selatan, Grogol Utara, Karet Belakang, Pancoran 
Selatan, Bukit Duri Selatan (13 titik). 

Jakarta Utara : Penjaringan, Pademangan Barat, Kamal Muara, 
Cilincing, Kebon Bawang, Kali Baru, Muara Baru Ujung, 
Sukapura, Warakas, Koja Utara (10 titik). 

 
 

Kotamadya Perumahan 
Bangunan 

Kendaraan 
Bermotor 

Lainnya Jumlah 
Umum Industri 

Jakarta Selatan 69 37 - 23 21 150 

Jakarta Timur 72 32 9 15 29 157 

Jakarta Pusat 80 48 7 13 41 189 

Jakarta Barat 84 53 13 17 20 287 

Jakarta Utara 60 28 8 19 33 148 

Jumlah 365 198 37 87 144 831 

1998 335 269 51 70 70 795 

1997 438 253 63 69 352 1175 

1996 336 189 24 78 96 723 

1995 1125 317 16 44 381 1883 

1994 373 184 61 68 243 926 

 

Tabel 3. Frekwensi kebakaran menurut objek terbakar di tiap kotamadya (Dinas Kebakaran DKI Jakarta) 
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Jenis Penyebab 1999 2000 

Kompor 104 85 

Lampu 3 8 

Listrik 392 402 

Rokok 61 57 

Lainnya 257 229 

Jumlah 817 781 

 

Tabel 4. Frekwensi kebakaran berdasarkan penyebabnya (Dinas Kebakaran DKI Jakarta) 

 

 a. Kebakaran Pada  Permukiman 
Melihat data pada tabel di atas, obyek yang paling sering terkena 
kebakaran adalah perumahan/ permukiman. Ini disebabkan karena 
perumahan/ permukiman merupakan kawasan yang paling rentan 
terhadap bahaya kebakaran. Apalagi faktor-faktor penyebab 
kebakaran yang paling berperan (yaitu listrik dan kompor) merupakan 
faktor kebutuhan sehari-hari bagi warga perumahan/permukiman. 
 
Pada umumnya permukiman yang dibangun di bawah penanganan 
pengembang swasta merupakan satuan hunian dengan skala yang 
relatif kecil sehingga tidak menyediakan fasilitas pemadam kebakaran 
yang memadai. Sedangkan idealnya menurut Johannes Tulung, DPP 
– Realestat Indonesia (1996), ada kewajiban bagi pengembang untuk 
merencanakan utilitas umum salah satunya yaitu fasilitas pemadam 
kebakaran untuk perumahan dengan penduduk 30.000 orang, dengan 
luas tanah sebesar 200m

2
. Dengan ketentuan seperti ini maka 

penyediaan fasilitas pemadam kebakaran hanya akan terwujud pada 
perumahan dengan skala cukup besar. 
 
Pada perumahan/ permukiman yang berkembang liar (dibangun oleh 
warga sendiri dan bukan ditangani oleh pengembang), kebakaran 
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lebih mudah terjadi dibandingkan dengan perumahan realestat karena 
terkadang warga tidak mengetahui seberapa besar daya listrik 
dirumahnya dapat memenuhi kebutuhannya. Pada masa sekarang ini 
dimana barang kebutuhan elektronik makin mudah terjangkau, warga 
pada permukiman macam ini pun juga ingin menikmatinya. Oleh 
karena itu pada kasus kebakaran yang terjadi, sering ditemukan 
penyebabnya adalah korsleting listrik. Sebab lain, yaitu penggunaan 
kompor yang masih ‘tradisional’ atau jauh dari standar aman dan 
pemeliharaan yang kurang pada alat-alat yang beresiko menimbulkan 
api. Pada intinya masalah kedisiplinan dan pengetahuan warga secara 
tidak langsung menjadi penyebab kebakaran ini, selain padat dan 
semerawutnya lingkungan. 
 
Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada pihak dinas pemadam 
kebakaran yaitu: 

 perumahan/perkampungan masyarakat tidak teratur dengan 
sirkulasi yang sempit sulit dijangkau oleh mobil pemadam. 

 Di beberapa perumahan walaupun jalan masuk memadai, tetapi 
portal dan polisi tidur. 

 Di lingkungan perkampungan masyarakat pada umumnya tidak 
tersedia sumber air (tandon air), demikian pula hidran air yang 
terbatas dan banyak tidak berfungsi. 

 Kurangnya peralatan pemadaman kebakaran. 

 Petugas pemadaman yang belum professional dan terlatih. 
 
Sebagai langkah penanggulangan dan pencegahan perlu pembenahan 
di kedua belah pihak yaitu pada perumahan/permukimannya dan pada 
instansi pemadam kebakarannya. Setidaknya pada kawasan perumahan 
perlu diperhatikan masalah-masalah misalnya; tata bangunan, sirkulasi, 
utilitas umum dan bagi masyarakat yaitu pengetahuan dan wawasan. 
Dan pada permukiman sedapatnya dirancang menggunakan jaringan 
distribusi air bersih sehingga memungkinkan diadakannya hidran-hidran 
air untuk menjamin pasokan kebutuhan air pada saat terjadi kebakaran.  
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3. Re-Development 
 

Menurut Danang Priatmodjo, Re-development merupakan salah satu 
golongan dalam garis besar pengembangan kawasan yang berarti 
menata kawasan kembali. Berbeda dengan golongan lainnya yaitu 
pengembangan baru (new development), Re-development meliputi tiga 
jenis pengembangan yaitu revitalisasi, infill dan renewal yang pada 
intinya menata kembali kawasan yang sudah eksis dengan langkah 
perbaikan. 

  
Revitalisasi: berarti menghidupkan kembali kawasan dengan 
menyuntikan fungsi/ kegiatan baru serta memperbaiki sarana/ prasarana 
yang ada tanpa harus membongkar total. 
Pengisian (Infill): adalah peningkatan intensitas lahan/ bangunan dan 
memberikan gairah baru dalam suatu kawasan.  
Peremajaan (renewal): merupakan pengembangan yang bersifat 
memperbaharui suatu kawasan secara total. 

                        

4. Community Based Development dan Bina Sosial 

  a. Community Based Development 
Dalam permukiman paska bencana yang perlu di bangun adalah 
kesadaran dalam suatu komunitas masyarakat agar ikut berperan 
serta dalam upaya membangun lingkungannya dapat meningkatnya 
kualitas lingkungan, karena dengan meningkatnya kualitas lingkungan 
akan mengurangi kemungkinan terjadinya bencana dan dapat 
mengantisipasi bencana.  

Community Based Development merupakan upaya untuk membangun 
lingkungan suatu komunitas dengan memperhatikan kepentingan dan 
kebutuhan serta memberdayakan masyarakat secara maksimal untuk 
kesejahteraan masyarakat itu sendiri dengan merencanakan ruang 
yang dapat mengakomodir kepentingan mereka agar dapat 
meningkatkan kualitas lingkungannya. 

Dengan pembangunan berdasarkan masyarakat dapat dihasilkan 
suatu produk memasyarakat yang biasa disebut Arsitektur Komunitas. 
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Arsitektur Komunitas dikerjakan oleh masyarakat dan ditujukan untuk 
mereka sendiri. Walaupun masyarakat sendiri mungkin masih memiliki 
keterbatasan (misalnya dalam tingkatan ilmu dan wawasan), namun 
masyarakat memiliki potensi. Seperti yang disebutkan oleh Deddy 
Brantas, potensi-potensi tersebut yaitu : 

 Mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup yang 
mengacu pada pengalaman hidup mereka sendiri. 

 Mereka sangat paham terhadap apa yang terbaik buat mereka 
sendiri. 

 Mereka sangat mudah membangun angan-angan dan harapan-
harapan yang seharusnya dapat digunakan sebagai motivasi 
untuk meraih kemajuan. 

 

 b. Bina Sosial 
Bina sosial  merupakan rencana pendekatan kepada masyarakat 
dalam upaya partisipasi dan kesepakatan-kesepakatan, sosialisasi 
rencana dan kebijakan pembangunan dari Pemda untuk kawasan 
binaan. Selanjutnya binaan sosial  juga meliputi rencana peningkatan 
pengetahuan dalam bidang hukum, peraturan, sosial ekonomi/ bidang 
usaha dan lingkungan. Selain itu juga mencakup kegiatan pengenalan 
kelembagaan yang ada didalam lingkungan masyarakat dan juga 
pemanfaatan kelembagaan dengan keikutsertaan. Bina sosial juga 
bisa menjadi modal dalam perbaikan lingkungan permukiman yang 
berkesinambungan sejalan dengan majunya waktu. 
 
Definisi diatas merupakan pengertian bina sosial secara umum dan 
menyeluruh. Terdapat konsep dasar yang banyak digunakan dalam 
program pembangunan permukiman khususnya program perbaikan 
kampung (KIP) yaitu konsep TriBina. Dari konsep ini dapat lebih 
diperjelas lagi sasaran apa yang menjadi tujuan program pembinaan 
sosial diatas. Dalam konsep TriBina terdapat tiga cabang kegiatan 
pembinaan yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.  
 
Bina Manusia merupakan kegiatan peningkatan pengetahuan, 
pengertian, dan kesadaran dalam berkeluarga dan bermasyarakat. 
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Bina Usaha dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan 
ekonomi masyarakat melalui kemandirian hidup. Dan Bina 
Lingkungan merupakan perbaikan lingkungan khususnya di bidang 
perumahan dan fasilitas umum.  
 
Dalam peningkatan kualitas lingkungan – dalam hal ini perumahan 
paska bencana, bina sosial dapat dijadikan titik tolak untuk langkah 
selanjutnya yaitu bina lingkungan. Dalam peningkatan kualitas 
permukiman menuju yang lebih baik lagi, bina lingkungan merupakan 
kegiatan yang paling pokok. Tahapan bina lingkungan antara lain: 

 Pengenalan sarana dan prasarana yang ada pada lingkungan 
tersebut. 

 Identifikasi masalah dan solusinya. 

 Penyusunan konsep penataan kawasan. 

 Menyusun rencana tindakan. 
Berikut ini secara skematis tentang program TriBina dalam KIP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Program TriBina dalam KIP (Darwis Khudori) 

TUJUAN 
Untuk memperbaiki taraf dan sarana kehidupan golongan berpenghasilan rendah 

PERMASALAHAN 
Ketimpangan social; Rendahnya penghasilan; Perumahan yang tidak 

memadai; Prasarana dan fasilitas yang tidak memadai;  Tingginya 
kepadatan;  Penggunaan lahan yang tidak terkendali 

BINA MANUSIA 
Prinsipnya adalah ‘Peningkatan’ 

Pengertian 
Kesadaran 

Keterampilan 
Pengetahuan 

Pelestarian lingkungan 
Gizi 

Kesejahteraan keluarga 
Kesehatan 
Pendidikan 

BINA LINGKUNGAN 
Prinsipnya adalah ‘Perbaikan’ 

 
Fasilitas umum 

Lingkungan hidup 
Sirkulasi lingkungan & kampong 
Saluran air hujan dan air kotor 

Jaringan air minum 
MCK 

Sarana pembuangan sampah 

BINA USAHA 
Prinsipnya adalah ‘Peningkatan’ 

 
Pendapatan penduduk 
Kesempatan berusaha 

Modal usaha 
Keterampilan 

Prakarsa swasta 
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C. PEMBAHASAN  

Dalam konteks bencana yang menyerang suatu kawasan, jenis ketiga dari 
definisi re-development di atas yaitu renewal, dapat di anggap sebagai 
langkah yang tepat dalam memperbaharui suatu kawasan. Hanya saja 
polanya kemudian menyertakan perhatian kepada warganya agar tidak 
terabaikan, karena kelemahan pola pembangunan ini adalah apabila relokasi 
penduduk aslinya tidak di perhatikan, akan berakibat tergusurnya penduduk 
asli dari kawasan tersebut dan tidak memperoleh hunian pengganti yang 
layak. 
 
Dari definisi re-development dicoba dikembangkan bahwa proses penataan 
kembali adalah kegiatan pembangunan kembali (menuju perbaikan) yang 
meliputi ketiga kegiatan didalamnya secara tidak terpisah, yaitu; revitalisasi, 
pengisian dan peremajaan. Sebab tentu saja terjadi penghidupan kembali 
suatu kawasan setelah luluh lantak akibat bencana (proses revitalisasi). 
Penghidupan kembali dilakukan dengan cara memperbarui fisik dan non-fisik 
kawasan (proses peremajaan) kemudian ketika proses dilakukan akan 
ditemui kebutuhan-kebutuhan baru sehingga dilakukan infill. Yang paling 
jelas adalah tujuan akhir dari re-development yang sebenarnya adalah 
menciptakan suatu kawasan dengan kualitas yang lebih baik lagi. Terdapat 
nilai tambah yang dimiliki suatu kawasan tersebut setelah dilakukan re-
development seperti misalnya perbaikan ekonomi atau mengikisnya 
kerawanan lingkungan.  

 
Kemudian berhubungan dengan konsep penanggulangan bencana pada 
pemaparan di atas, dibuat formula baru sesuai dengan konsep community 
based development khususnya mengenai bina sosial dan lingkungan. 

 
Dengan penambahan aspek-aspek community based development (bina 
sosial dan bina lingkungan misalnya), sasaran yang diperoleh akan 
mencapai makna re-development yang sebenarnya, sehingga tidak hanya 
mencapai kepada kembalinya kehidupan yang seperti biasanya. 
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Tabel 5. Konsep penanggulangan bencana dengan nilai tambah (Farra-Aqli-Wisnu) 

 

D. STUDI KASUS 

1. Latar Belakang 
 

Tingkat kerawanan kebakaran selalu lebih besar pada daerah-daerah 
permukiman padat, ini terbukti contohnya pada kawasan permukiman 
padat dan kumuh di daerah Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. 

Setelah Bencana 

Menormalkan 
kembali aspek 

kehidupan 
 

Output dengan nilai 
tambah yaitu tidak 

hanya kembali 
normal tetapi 

menjadi lebih baik 

 
 

Memperingan 
korban baik fisik 

maupun non-fisik 

Memperkecil 
dampak bencana 

 

Jika memungkinkan 
adalah 

menghasilkan suatu 
pencegahan tidak 

hanya memperkecil 

dampak 

 Rehabilitasi. 

 Rekonstruksi. 
 

 

 Pencarian 
korban. 

 Menolong 
korban 

 Penyelamatan/E
va-kuasi. 

 Memberi 

bantuan. 

 Pemetaan 
kawasan rawan 
bencana. 

 Peringatan dini. 

 Pencegahan. 

 Penjinakkan. 

 Kesiapsiagaan 

Bencana Terjadi Sebelum Bencana 

        Output:                Output:                Output: 

Penambahan: 
aspek-aspek re-
development 
selain sekedar 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi: 
-Bina sosial 
-Bina lingkungan 
-Identifikasi 
keinginan korban  
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Kasus kebakaran yang sering terjadi di kawasan ini beberapa 
diantaranya seolah-olah terjadi berturut-turut dalam jangka waktu yang 
berdekatan. 
 
Dan kasus terakhir yang terjadi pada tahun 2002 adalah kebakaran di 
permukiman penduduk Kelurahan Kampung Rawa (11 November 2002), 
kebakaran terjadi akibat ledakan POM minyak tanah dan dengan 
cepatnya merambat ke rumah-rumah disekitarnya. Permukiman ini pun 
termasuk yang padat dan rawan terhadap kebakaran, terlebih 
permukiman ini terletak di dekat pusat aktivitas warga yaitu Pasar 
Gembrong. Beberapa kali pula kebakaran terjadi akibat resiko adanya 
pusat kegiatan ini. Seperti yang disebutkan oleh Suharso dalam 
makalahnya; sentra-sentra kebutuhan masyarakat seperti pertokoan, 
pasar, tempat hiburan dapat meningkatkan kerawanan. Oleh karena itu 
dipilih lokasi penataan kembali di kawasan ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RW 4 
Kelurahan Kampung Rawa 
Kecamatan Johar Baru 
Jakarta Pusat 

Batasan Permukiman: 
Utara. Pasar Gembrong, tempat pembuangan 
sampah. 
Timur. Permukiman 
Barat. Permukiman, wisma dagang. 
Selatan. Permukiman. 

 

 

 

 

Gambar 3. Permukiman Pasar Gembrong (Farra-Aqli-Wisnu) 
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Selain pertimbangan tersebut, dipilihnya permukiman di RW 4 Kelurahan 
Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru ini juga dikarenakan kondisi fisik 
lingkungannya yang kurang baik, Seperti juga kondisi lingkungan pada 
Kecamatan Johar Baru secara keseluruhan. 

 
Gambar 4. Peta Kecamatan Johar Baru (Penelitian UI) 
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Pada peta di atas menunjukkan penataan perumahan masih belum 
teratur, terlihat dari  perbandingan antara permukiman yang teratur 
dengan yang tidak teratur. Pengaruh urbanisasi dan letak strategis dari 
wilayah ini di Jakarta Pusat menjadikan kawasan ini padat. Kedua faktor 
ini membuahkan masalah yang pokok pada kawasan ini yaitu kelangkaan 
lahan dan pengadaan air bersih. Kelangkaan lahan menyebabkan 
kawasan ini padat serta sarana dan prasarana yang baik tidak tersedia. 
Sedangkan pengadaan air bersih masih kurang baik sehingga hidran-
hidran air belum tersedia,  kedua masalah tersebut cukup beralasan 
untuk menjadikan kawasan ini rawan kebakaran.    

 
 

2. Tinjauan Umum 
 
Seperti disebutkan diatas, Kecamatan Johar Baru ini merupakan kawasan 
strategis di Jakarta Pusat dengan batasan-batasannya; sebelah utara 
terdapat arteri utama yaitu Jalan Let.Jend.Soeprapto, sebelah barat 
dengan jalan arteri kedua, Jalan Kramat Pulo dan Percetakan Negara, 
sebelah Selatan juga dengan jalan Percetakan Negara dan sebelah timur 
jalan Kampung Rawa Selatan dan jalan Mardani. 
 
Selain batasan jalan yang ramai tersebut, kecamatan ini juga berdekatan 
dengan pusat perdagangan Senen dan Matraman Raya serta stasiun KA 
Senen. Kawasan ini merupakan wilayah datar dan termasuk yang rawan 
banjir, berada di elevasi sekitar kurang dari 10 meter dari permukaan laut. 
Kondisi iklimnya seperti bagian dari Jakarta Pusat adalah panas dengan 
kelembaban tinggi (80-90 %). Kecamatan Johar Baru juga dilalui oleh 
Sungai Sentiong sebagai tempat pembuangan air limbah dan 
penampungan air hujan dari kanal-kanal yang lebih kecil.  
 
Berdasarkan rencana tata wilayah Kecamatan Johar Baru dibagi 4 
Kelurahan yaitu Kelurahan Johar Baru, Kelurahan Kampung Rawa, 
Kelurahan Galur dan Kelurahan Tanah Tinggi. Pada perencanaan tata 
wilayah kecamatan ini, beberapa yang masih menjadi masalah adalah 
sebagai berikut: 
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1. Target pemadatan (density) sehubungan dengan arus urbanisasi yang 
masuk ke wilayah ini. 

2. Perbaikan lingkungan. 
3. Peremajaan. 
4. Penyediaan air bersih sehingga belum seluruhnya tercapai kebutuhan air 

minum dan penyediaan hidran. 
5. Pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau. 
 
Selain itu kondisi permukiman yang padat tadi (dengan harga lahan yang 
tinggi) menyebabkan sulitnya pengadaan lahan untuk fasilitas umum.  

  
Sama halnya dengan kondisi keseluruhan di Kecamatan Johar Baru, pada 
Kelurahan Kampung Rawa juga demikian. Kepadatan dan ketidak aturan 
permukiman merupakan masalah pada kawasan ini. Ditambah dengan 
keramaian pada pasar Gembrong dan tempat pembuangan sampah 
menambah kesemrawutan. 
 
 

3. Tinjauan Khusus 
 

Kelurahan Kampung Rawa terdiri dari 5 RW, dan 60 RT. Dan setiap 1 RT 
rata-rata terdiri dari 50 KK (kepala keluarga), dalam 1 KK tersebut rata-rata 
terdiri dari 5 jiwa.  
 
Wilayah permukiman yang terkena bencana kebakaran adalah permukiman di 
RW 04, dan terdapat 5 RT yang terkena musibah tersebut yaitu RT 02, RT 
03, RT 04, RT 05 dan RT 11. Jumlah rumah yang terbakar adalah 93 rumah. 
Adapun rincian jumlah korban jiwa dari setiap masing-masing RT adalah 
sebagai berikut : 

 RT 02  : 5 KK 

 RT 03  : 23 KK 

 RT 04  : 54 KK 

 RT 05  : 47 KK 

 RT 11  : 17 KK 
Total  : 145 KK 
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Setiap 1 KK rata-rata yang terdiri dari 5 jiwa, maka jumlah korban jiwa dari 
ke-5 RT tersebut adalah sekitar 579 jiwa. 

 
Karena banyaknya warga yang menjadi korban jiwa, maka mereka 
diungsikan ke berbagai tempat penampungan seperti tenda-tenda yang 
dibuat oleh aparat pemerintah, kantor pos dan giro, puskesmas dan mesjid. 
Tetapi ada juga sebagian warga yang tinggal sementara di rumah 
kerabatnya.   

  
Adapun bantuan yang diberikan kepada para korban jiwa yang berasal dari 
instansi-instansi pemerintah, PEMDA, DepNaKer dan juga berbagai partai 
politik, yaitu berupa makanan, pakaian dan dana untuk pembangunan 
kembali rumah yang terbakar.  
 
 

4. Analisa Fisik 
a. Sirkulasi 

 Sebelah barat lahan berbatasan dengan jalan utama (Jl. Galur Jaya) 
dengan lebar jalan eksisting 6 m, jalan ini mempunyai jalur satu arah 
yang berpotensi sebagai jalur mobil pemadam kebakaran. Pada jalan ini 
banyak terdapat aktifitas pedagang dan pejalan kaki yang dapat 
menyebabkan arus kendaraan menjadi macet karena tidak tersedia jalur 
pedestrian.   

 Sebelah timur site (Jl. Rawa Selatan 5) berbatasan dengan jalan yang 
mempunyai lebar eksisting 5 m dengan jalur kendaraan dua arah, hal ini 
menyebabkan sirkulasi kendaraan yang kurang lancar ditambah tidak 
tersedianya jalur pedestrian. 

 Sebelah Utara site (Jl. Rawa Selatan 1) berbatasan dengan jalan yang 
mempunyai lebar eksisting 5 m, dengan jalur kendaraan dua arah,  
aktivitas pejalan kaki pada jalan ini ramai karena dekat dengan lokasi 
Pasar Gembrong dan setiap pagi pukul 8 sampai pukul 10 jalan tertutup 
karena terdapat kegiatan pengambilan sampah (oleh truk sampah dan 
traktor) di penampungan sampah belakang pasar. Selain itu jalan ini 
tidak nyaman dilalui karena bau tidak sedap dari tempat penampungan 
sampah tersebut sepanjang hari. 
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Gambar 5. Batasan sebelah barat (Farra-Aqli-Wisnu) 

 

Gambar 6. Batasan sebelah timur (Farra-Aqli-Wisnu) 
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Gambar 7. Batasan sebelah utara (Farra-Aqli-Wisnu) 

 Sebelah Selatan site (Jl. Rawa Selatan 7) berbatasan dengan jalan 
dengan lebar eksisting jalan 6 m, dengan jalur kendaraan dua arah, 
tetapi jalan ini mempunyai potensi sebagai jalur mobil pemadam 
kebakaran, dan aktivitas pejalan kaki relatif lebih sedikit tetapi juga tidak 
mempunyai jalur pedestrian.  

 

    

Gambar 8. Batasan sebelah selatan (Farra-Aqli-Wisnu) 
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Untuk sirkulasi di dalam permukiman terdapat jalan-jalan kecil (gang) 
dengan lebar 1,5 m dan agak sulit dilalui apalagi jika terdapat kendaraan 
roda dua yang melintas. Di beberapa tempat gang-gang ini juga 
digunakan menjadi tempat sementara pembuangan sampah. 
 
Kondisi sirkulasi yang demikian tidak memungkinkan kendaraan 
pemadam kebakaran mengakses kawasan yang ada dengan baik, 
sehingga kebakaran lambat untuk diatasi. Secara alustratif dapat 
disimak pada lampiran makalah ini.  

 

 

gambar 9. contoh sirkulasi kecil/gang (Farra-Aqli-Wisnu) 
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b. Permukiman 
Kondisi perumahan pada daerah tersebut saling berdempetan dan sangat 
padat serta tidak tertata. Hal ini disebabkan oleh karena pembangunan 
perumahan yang dibuat sendiri oleh masyarakat daerah tersebut, tanpa 
adanya perencanaan terlebih dahulu. Dan juga sebagian masyarakat 
setempat tidak memiliki IMB (ijin mendirikan bangunan). Karena padatnya 
perumahan, kondisi pencahayaan dan penghawaan pun jadi kurang baik. 
 
 

   

 
Bahan bangunan yang dipakai pada perumahan tersebut yaitu bahan 
bangunan semi permanen dan permanen. Bahan bangunan yang semi 
permanen yaitu terbuat dari kayu dan triplek. Sedangkan bahan bangunan 
yang permanen yaitu terbuat dari batu bata, semen dan beton. Bahan 
bangunan yang permanen biasa digunakan untuk membuat rangka 
bangunan dan dinding pembatas antar rumah, sedangkan bahan semi 
permanen digunakan pada bangunan yang berlantai dua terutama pada 

Gambar 10. Contoh kondisi tata bangunan dan lingkungan di 

RW 4 Kelurahan Kampung Rawa (Farra-Aqli-Wisnu) 
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lantai teratas (balkon, dinding, lantai, tangga) agar beban bangunan lebih 
ringan. Terdapat juga bangunan yang keseluruhannya menggunakan 
material semi permanen.   

 
Penggunaan material ini menyebabkan kebakaran menghancurkan 
beberapa rumah secara keseluruhan, ada juga yang terkena kebakaran 
hanya sebagian saja yaitu pada lantai dua. Sumber perembetan api 
terutama dari atap yang memang terbuat dari kayu, dan mudahnya 
penyebaran api ini karena tata atap pada setiap rumah tidak teratur. 
  

c. Lingkungan 
Kondisi lingkungan fisik (ekosistem) pada kawasan ini buruk karena 
beberapa ketidaknyamanan seperti keberadaan tempat pembuangan 
sampah di sebelah utara permukiman yang menimbulkan bau tak sedap. 

    
 

 gambar 11. Tempat  pembuangan sampah yang tidak cukup menampung sejumlah besar sampah tiap harinya 
(kiri), Kali kecil kondisinya tergenangi sampah dan dangkal (kanan) (Farra-Aqli-Wisnu) 
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Penghijauan sangat langka karena keterbatasan lahan yang didominasi 
oleh bangunan-bangunan. Dan penyerapan air (drainase) hanya 
mengandalkan saluran-saluran seperti selokan kecil dan kanal yang ada. 
Keberadaannya pun tidak memadai karena kebanyakan tertutup dan 
tergenangi oleh sampah. Pendangkalan dari kali kecil yang ada 
menyebabkan permukiman ini tidak punya cadangan air yang layak, 
terlebih untuk mengatasi kebakaran. 

 
 
d. Sarana dan Prasarana 
 Permukiman ini pada dasarnya sudah teratasi dengan keberadaan 

beberapa fasilitas seperti tempat ibadah (masjid), sekolah dan madrasah, 
puskesmas dan balai pengobatan. Selain itu terdapat tempat pembuangan 
sampah seperti dibahas sebelumnya, MCK, dan juga keberadaan air dan 
listrik. 

 

 

gambar 12. Puskesmas dan Balai kesehatan (Farra-Aqli-Wisnu) 

Kondisinya cukup memadai khususnya untuk puskesmas dan balai 
pengobatan namun hal ini menyebabkan kekontrasan antara sarana dan 
prasarana yang ada dengan perumahan itu sendiri. Seolah-olah yang 
hanya diperhatikan adalah penataan sarana dan prasarana tersebut.  
 
Sarana pendidikan yang sudah tersedia belum memadai karena zoningnya 
yang terletak ditengah-tengah permukiman sangat tidak strategis, dan 
belum dapat memenuhi persayaratan keselamatan.  
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Adapun sarana untuk keamanan yaitu pos hansip, tetapi pos tersebut tidak 
melayani keseluruhan kawasan permukiman tersebut. Sehingga 
keamanan pada permukiman tersebut tidak terjamin. 

 
 

5. Analisa Non Fisik 
a. Sosial Budaya 

Lapisan sosial pada masyarakat di daerah permukiman tersebut tergolong 
masyarakat yang menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 
pendidikan dan pekerjaan mereka yang tergolong rendah. Tingkat taraf 
pendidikan yang terdapat pada masyarakat tersebut adalah kebanyakan 
hanya lulusan dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 
Sedangkan pekerjaan mereka adalah sebagai buruh dan pedagang. 
 
Rata-rata masyarakat di daerah tersebut adalah pendatang, sehingga 
masyarakatnya memiliki budaya yang berbeda-beda. Tetapi mereka dapat 
bersosialisasi secara baik. Hal ini dapat dilihat dari jiwa kegotongroyongan 
masyarakat yang cukup tinggi sebagai dampak dari kedekatan spasial. 

 
b. Ekonomi 

Tingkat perekonomian masyarakat di daerah permukiman tersebut 
tergolong rendah, penghasilan per bulan dapat dikatakan pas-pasan dan 
tidak menentu, disebabkan oleh pekerjaan mereka yang rata-rata hanya 
sebagai pedagang dan buruh. Namun beberapa warga masih dapat 
terjamin kondisi ekonominya dengan keberadaan pasar. Mereka 
memanfaatkan keramaian dengan mengubah huniannya menjadi ruko. 

 
c. Kesehatan 

Daerah permukiman tersebut dapat dikatakan permukiman yang jorok dan 
kotor, hal  ini disebabkan karena tidak adanya tempat pembuangan 
sampah yang baik dan juga adanya limbah rumah tangga yang tergenang 
di kali. Walaupun dikatakan permukiman yang jorok dan kotor, tetapi 
kesehatan dari warga setempat dapat terjamin. Dengan adanya fasilitas 
untuk kesehatan seperti puskesmas, balai pengobatan dan poliklinik.  
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6. Analisa Khusus 
 

Kebakaran yang terjadi di permukiman Pasar Gembrong ini sulit teratasi 
karena beberapa kendala seperti; sirkulasi jalan yang kecil dan macet, 
perumahan yang berdempetan dengan sirkulasi lingkungan yang berliku-liku 
mempersulit pemadam kebakaran mencapai rumah-rumah yang terbakar. 
Selain itu permukiman ini tidak mempunyai cadangan air yang baik, contohnya 
kali kecil yang ada keadaannya dangkal dan penuh sampah, dan hidran yang 
tersedia walaupun dalam kondisi baik, hanya ada satu dan jangkauannya jauh. 

  
Jalan yang dapat dilalui mobil pemadam kebakaran pada saat kejadian yaitu 
melalui: 

 Jalan Galur Jaya yang diakses dari Jalan arteri utama 
Let.Jend.Soeprapto. 

 Jalan Kampung Rawa Sawah diakses dari jalan Kramat Pulo. 

 Dan jalan Rawa Selatan I dari jalan Pangkalan Asem. 

 

Yang menjadi jalur terdekat (Jl. Kampung Rawa Sawah) dari markas 
pemadam kebakaran Senen yang menangani kejadian ini justru kurang 
memadai untuk dilalui kendaraan pemadam.  

Kebakaran yang bersumber dari POM minyak tanah tersebut cepat menyebar 
karena kondisi cuaca yang kering dan berangin. Pemadam kebakaran yang 
terlambat datang menyebabkan sebagian rumah terbakar habis walaupun 
bangunannya terbuat dari bahan permanent. Sebagian rumah lagi hanya 
terbakar bagian lantai atasnya karena memang terbuat dari bahan semi-
permanen dan api lebih cepat tersebar melalui atap.  
 
Berdasarkan pemaparan analisa di atas, beberapa yang dapat dirumuskan 
sebagai acuan untuk menentukan konsep solusi adalah mengenai: 

 Penataan sirkulasi jalan yang lebih baik. 

 Penataan bangunan yang lebih teratur, untuk mengurangi kerawanan. 
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 Mengoptimalkan dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang, 
terutama untuk penanggulangan kebakaran.  

 

 

RW 4 
Kelurahan Kampung Rawa 
Kecamatan Johar Baru 
Jakarta Pusat 

         Sumber Kebakaran 

         Sebaran Kebakaran (terbakar seluruhnya) 

         Sebaran Kebakaran (terbakar sebagian) 

Batasan Permukiman: 
Utara. Pasar Gembrong, tempat pembuangan 
sampah. 
Timur. Permukiman 
Barat. Permukiman, wisma dagang. 
Selatan. Permukiman. 
 

 

 

 

Gambar 13. Lokasi Kebakaran Permukiman Pasar Gembrong (Farra-Aqli-Wisnu) 
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gambar 14. Beberapa contoh rumah yang hampir luput  dari kebakaran (Farra-Aqli-Wisnu)  

 
Faktor tidak langsung dari penyebab kebakaran ini adalah buruknya kondisi 
lingkungan, jika hanya diperbaiki tanpa memperhatikan faktor keselamatan maka 
tingkat kerawanan masih tetap sama seperti sebelumnya. Dan sebaliknya, 
permukiman ini tidak lebih baik jika hanya faktor keselamatan dan pengikisan 
kerawanan saja yang diperhatikan. 

 
 

E. KONSEP SOLUSI 

Konsep dari pemecahan masalah yang ingin diangkat adalah keterpaduan 
antara fungsi sarana dan prasarana yang ada dengan fungsi pencegahan 
dan penanggulangan kebakaran. Selain juga dengan penataan yang teratur 
pada perumahan dan akses kawasannya. 
 
Seperti pada pembahasan dasar teori yang diajukan di atas dengan 
penambahan aspek pembinaan sosial dan lingkungan akan diperoleh 
perbaikan lingkungan yang tidak sekedar membangun kembali tapi juga 
lebih baik. Contoh konkret dari konsep ‘terintegrasi’ ini adalah: 
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 Penyediaan MCK terpusat dengan septic tank yang memadai dan tidak 
lagi mengandalkan saluran-saluran. Penyediaan air bersih, selain 
dengan pengadaan jaringan airnya dari PAM, juga harus disediakan 
cadangan air (misalnya dari pembuatan sumur resapan) sehingga untuk 
penanggulangan kebakaran tidak hanya mengandalkan jaringan air 
yang menuju hidran.  

 Drainase dipusatkan/diarahkan kepada kanal utama dan harus 
dipelihara dari pengotoran dan penyumbatan. Tampungan air dari 
drainase pada kanal utama dapat juga dijadikan cadangan air bagi 
penanggulangan kebakaran. 

 Penataan yang lebih teratur pada perumahan dan sirkulasi harus 
memudahkan orientasi manusia (misalnya dengan pola grid). Terutama 
pada saat kebakaran terjadi petugas pemadam kebakaran dapat dengan 
mudah menemukan lokasi kebakaran. 

 Disediakan jarak aman pada setiap rumah walaupun dalam kondisi yang 
padat. Misalnya dengan peninggian dinding pembatas pada bagian atap 
(rumah yang bersebelahan), dan disediakan void kecil pada bagian 
belakang rumah sebagai batasan antara rumah yang saling 
membelakangi. Selain itu void ini juga dapat menyediakan sirkulasi 
udara dan cahaya yang lebih baik. 

 Penggunaan bahan bangunan yang memungkinkan secara praktis dapat 
dibangun lagi (rangka rumah dari material permanent). 
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