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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Later Belakang 

Semakin mahalnya biaya rumah sewa untuk mahasiswa yang sedang 

menempuh pendidikan di Yogyakarta, pembangunan rusunawa (rumah susun sewa 

bagi mahasiswa) sangat membantu dalam mencari tempat tinggal yang murah 

selama menempuh pendidikan di Yogyakarta. Rusunawa tersebut menampung 

hingga ratusan mahasiswi di dalamnya dan juga terdapat berbagai aktifitas di 

Rusunawa tersebut dengan banyaknya jumlah penghuni dan juga kegiatan yang 

terjadi di dalam rusunawa pengelola harus memperhatikan aspek kenyamanan dan 

keamanan pengguna rusunawa maupun pengunjung yang sedang melakukan 

aktifitas di dalam rusunawa dari segala ancaman seperti musibah kebakaran yang 

sewaktu-waktu dapat membahayakan penggunaan maupun pengunjung rusunawa. 

Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional 

dalam arah horizontal dapat memiliki dan digunakan secara terpisah,yang berfungsi 

untuk tempat hunian, yang di lengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan 

tanah Bersama.(Permen PU No.05/PRT/M/2007) 

Bangunan gedung rumah susun merupakan bangunan yang memeliki resiko 

terjadinya kebakaran. Hal ini berdasarkan fakta terdapat sumber utama penyebab 

kebakaran,yaitu peralatan listrik, sambungan arus listrik,penggunaan tabung 

gas,belum lagi perabotan yang ada didalam yang bisa membuat jalan api menjalar 

semakin cepat. Kasus terjadinya kebakaran rusunawa terjadi di Grenfell Tower 

London pada 14 juni 2017 kejadian tersebut menelan korban jiwa sebanyak 17 

orang dan puluhan orang luka-luka,kerugian dalam kejadian tersebut di taksir 

mencapai 170 miliar.(antaranews.com,2017) 

Menurut Permen PU No 26 tahun 2008 bahaya kebakaran adalah bahaya yang 

diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak 

dari awal terjadi kebakaran hingga penjalaran api, asap dan gas yang ditimbulkan 
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dari bahan-bahan kayu seperti perabotan sangat cepat merambat dan membakar 

seluruh materi yang ada, Maka yang paling utama dalam menghadapi bencana 

adalah menyikapinya secara preventif, sehingga dapat meminimalisir jumlah 

korban jiwa dan kerusakan. Setelah menyelamatkan jiwa manusia, yang menjadi 

prioritas selanjutnya ialah menyelamatkan aset-aset yang ada seperti peralatan 

medis, obat-obatan, dokumen penting dan aset berjalan seperti mobil ambulance, 

motor dan lain-lain. Kegiatan penanggulangan bencana atau dikenal dengan istilah 

disaster preparedness merupakan kegiatan yang penting bagi setiap lembaga 

kesehatan. Jika terjadi bancana, lembaga akan memberikan dan penyelamatan 

terhadap pasien, staf, dan aset penting yang ada di dalamnya. 

Salah satu peraturan yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan 

keselamatan kebakaran bagunan gedung adalah PD-11-2005-C yang mengacu juga 

pada SNI. 

Penelitian ini melakukan observasi tentang kesiapan sarana dan prasarana 

penyelamatan gedung terhadap bahaya kebakaran dengan menggunakan PD-11-

2005-C, dengan item-item yang diteliti berupa: kelengkapan tapak, sistem proteksi 

aktif, sistem proteksi pasif dan  

Diharapkan denga adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

terhadap University Residence Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Karena 

studi kasus yang dilaksanakan adalah gedung University Residence Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Unires Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

yang banyak dihuni oleh mahasiswa dari dalam maupun luar kota Yogyakarta. 

B. Perumusan Masalah 

Belajar dari kasus yang terjadi di Grenfell Tower London,kasus yang terjadi di 

Grenfell Tower London banyak memakan korban jiwa di karenakan buruknya 

sarana penyelamatan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, bisa dipastikan 

sistem keselamatan di Grenfell Tower London kurang optimal. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan evaluasi sarana penyelamatan bangunan gedung tempat tinggal 
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berlantai tinggi terhadap bahaya kebakaran di sekitar Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

C. Tujuan 

Melakukan evaluasi sarana dan prasarana penyelamatan terhadap bahaya 

kebakaran pada bangunan gedung University Residence Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

D. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi dan gambaran mengenai penerapan sistem proteksi 

pasif dan sarana penyelamatan terhadap bahaya kebakaran 

2. Memberikan informasi dan gambaran tentang proteksi kebakaran yang 

memenuhi peraturan dan memiliki nilai kenadalan sistem keselamatan 

bangunan yang baik 

3. Dapat dijadikan referensi bagi pengembang maupun pemilik gedung 

sebagai acuan tingkat keselamatan gedung terhadap bahaya kebakaran 

4. Penambah ilmu pengetahuan dalam ilmu Teknik Sipil khususnya bidang 

SMK3 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan pedoman pemeriksaan keselamatan kebakaran 

bangunan gedung (Pd-T-11-2005-C) dengan batasan masalah penelitian adalah: 

1. Obyek penelitian adalah gedung University Residence Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dimana bangunan tersebut adalah bagunan 

sosial dengan benda yang rawan terbakar 

2. Pada penelitian ini dilakukan observasi secara langsung terhadap sarana 

proteksi berdasarkan Permen PU No. 26/PRT/M/2008 dan metode 

Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung. 

3. Metode yang digunakan semi-kuantitatif dengan pendekatan komparatif 

melalui observasi dan melakukan telah dokumen untuk memperoleh data 

dan didapatkan gambaran proporsi ketidaksesuian sistem proteksi 
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kebakaran di gedung University Residence Univeritas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

4. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian deskriptif. 

5. Pada penelitian tidak menggunakan aplikasi dan tidak menggunakan 

simulasi kebakaran pada bangunan gedung 

F. Keaslian 

Penelitian tentang evaluasi sarana penyelamatan bangunan gedung terdahap 

bahaya kebakaran telah banyak dilakukan namun penelitian pada gedung University 

Residence Universitas Muhammadiyah Yogyakarta masih tergolong baru dan 

terjamin keasliannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


