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ABSTRACT  

An essential requirement for architectural design is the achievement of fire safety for building occupants. An 

architect, therefore, should be aware of relevant information to be implemented in design. This study seek 

important information for fire safety strategy from fire incident reported in Jakarta and Surabaya over 5 years 

period. The Ignition Factors data from fire department of both cities were collected, identified and classified based 

on the Australian Incident Reporting System to seek correlation among Ignition Factor, location of incident, 

material ignited first, form of heat and equipment involved in fire incident. The analysis lead to potential 

intervention for architects and relevant bodies to minimise fire break out during design-construction stage and 

operational stage of the building. 
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ABSTRAK  

Salah satu kriteria utama rancangan arsitektural adalah aspek perlindungan penghuni bangunan dari ancaman 

kebakaran. Arsitek dituntut untuk mengetahui informasi terkait untuk diterapkan dalam karya disain. Studi ini 

berupaya menggali informasi yang dibutuhkan belajar dari peristiwa kebakaran di Jakarta dan Surabaya selama 5 

tahun. Informasi akan Ignition Factor dari kejadian kebakaran dikumpulkan oleh dinas pemadam kebakaran 

dianalisa untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran pada bangunan rumah tinggal. Data Ignition Factor 

diidentifikasi dan di kategorikan dengan mengadopsi system klasifikasi dari Australia (AIRS: Australian Incident 

Reporting System) untuk melihat keterkaitan antara Ignition Factor, lokasi kebakaran, jenis material yang pertama 

terbakar, jenis panas dan peralatan yang terbakar. Penelitian ini menghasilkan usulan intervensi yang dapat 

dilakukan oleh arsitek dan pihak terkait untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran baik pada tahapan 

perencanaan maupun operasional bangunan. 

Kata kunci: ignition factor, skenario kebakaran, hubungan pendek arus listrik 

PENDAHULUAN  

Kebakaran bangunan memiliki dampak signifikan pada masyarakat baik secara sosial maupun 
ekonomi. Menurut World Fire Statistics (2009), kebakaran bangunan mengakibatkan 1,9 sampai 19,8 
kematian/1.000.000 penduduk. Dari perspektif ekonomi, kerugian langsung akibat kebakaran 
bangunan dilaporkan antara 6% dan 26% dari Produktivitas Domestik Bruto (PDB) negara. Di wilayah 
metropolitan, kebakaran menunjukkan tingkat risiko yang meningkat terhadap kehidupan dan properti, 
terutama yang terjadi pada hunian. National Fire Protection Association (NFPA) mencatat rata-rata 
373.900 kebakaran bangunan domestik rumah tinggal dalam sepuluh tahun terakhir, dan ini 
menyebabkan 2.650 korban jiwa, 12.890 korban luka, dan kerugian kerugian langsung sebesar 7,16 
miliar dolar AS per tahun (Ahrens, 2009). Di Australia, otoritas Fire and Rescue Metropolitan 
melaporkan rata-rata kerugian langsung AUD $ 10 juta per tahun dari kebakaran perumahan. 
Diperkirakan setiap tahun, sekitar 100 korban jiwa dan 3.000 cedera terjadi akibat kebakaran 
struktural di seluruh negeri (Ashe, McAneney, & Pitman, 2009). Di dua kota terbesar dan terpadat di 
Indonesia, Jakarta dan Surabaya, rata-rata kebakaran menghanguskan 11 rumah per hari. Meskipun 
kerugian hanya sebesar 0,032% dari PDB, dampak korban sangat parah terutama bagi keluarga 
berpenghasilan rendah (Sufianto & Green, 2012). Jika dibandingkan dengan masyarakat 
berpenghasilan tinggi, pemulihan ekonomi korban akan memakan waktu lebih lama dan melibatkan 
lebih banyak kesulitan, terutama bila mereka, secara individu atau kolektif, tidak dilindungi oleh 
asuransi (Covello, 1984). Oleh karena itu, kebakaran bisa menimbulkan masalah sosial yang sangat 
besar (Jennings, 1996). 

Saat ini, berbagai perangkat pencegahan berbasis teknik telah dikembangkan melalui standar, 
peraturan, pedoman desain, dan mekanisme manajemen risiko, untuk mengendalikan dan memantau 
kepatuhan dalam mendukung keselamatan kebakaran. Pada tahapan perencanaan dan perancangan 
bangunan, keselamatan kebakaran bangunan diupayakan melalui kepatuhan terhadap seperangkat 
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peraturan dan standard teknis (prescriptive based) ataupun melalui pembuktian ilmiah berbasis kinerja 
(Performance based). Pada tahapan operasional bangunan, fire safety dilakukan melalui prosedur 
kerja dan protokol pengamanan bangunan. Namun sayangnya, berbagai protokol tersebut lebih 
difokuskan peruntukannya untuk tipe bangunan non-domestik, meskipun jumlah kematian dan cedera 
lebih tinggi terjadi pada kebakaran bangunan domestik rumah tinggal (Ahrens, 2011). Di bidang 
arsitektur, informasi akan penyebab utama kebakaran bangunan sangat diperlukan guna 
mengantisipasi disain bangunan mendatang agar kejadian kebakaran tidak terjadi dengan sebab 
berulang. Studi ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kebakaran pada bangunan rumah tinggal 
yang berguna bagi dunia arsitektur. 

DATABASE INSIDEN KEBAKARAN 

Database insiden kebakaran atau Fire Incident Data (FID) pada umumnya dicatat oleh dinas 
pemadam kebakaran kota berdasarkan penyelidikan singkat ataupun fakta kejadian kebakaran. 
Informasi yang dicatat sebagai laporan kejadian dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. 
Beberapa informasi dapat secara langsung ataupun tidak, mengarah pada penyebab awal terjadinya 
kebakaran, sering disebut sebagai Ignition Factor (IF). Penggunaan FID sebagai sumber data 
sekunder valid dan dapat diandalkan karena dibangun dan dikelola dalam prosedur standar nasional 
oleh petugas pemadam kebakaran. Analisis data IF berguna untuk memahami karakteristik dan 
penyebab terjadinya kebakaran, dan untuk menarik tindakan intervensi yang tepat. Teknik ini telah 
digunakan dalam beberapa studi, antara lain: studi perilaku manusia terhadap kematian akibat 
kebakaran di Selandia Baru (Miller, 2005), studi tentang karakteristik kejadian kebakaran di daerah 
perkotaan yang padat penduduknya di Hong Kong (Hui, Tsui, & Luo, 2005), investigasi kebakaran dan 
kesadaran keselamatan kebakaran manusia di gedung-gedung bertingkat tinggi di Sao Paulo (Ono, 
2003). FID juga digunakan dalam penelitian untuk menentukan jenis alat pencegahan kebakaran dan 
alat pemadam kebakaran (Bergen et al., 2008), penelitian kebakaran dan insiden terkait di Yordania 
(Sweis, 2006) dan Swiss (Fontana, Favre, & Fetz, 1999), kebakaran ‘candle house’ (Ahrens, 2005), 
analisa kematian dan luka akibat kebakaran (Hasofer & Thomas, 2006), dan kebakaran rumah tinggal 
di Greater London Area (Holborn, Nolan, & Golt, 2003).  

Informasi tentang IF di FID dilaporkan secara berbeda di berbagai negara. Namun, format pelaporan 
memiliki kesamaan untuk beberapa negara. Format data Australia (AIRS: Australian Incident 
Reporting System) mirip dengan format pelaporan standar internasional (NFIRS: National Fire Incident 
Reporting System). Namun demikian, sistem pelaporan kejadian di Indonesia masih berbeda jauh dari 
beberapa negara tersebut, dimana sistim pelaporan cenderung bersifat narrative deskriptif. Untuk 
memperoleh gambaran yang lebih obyektif data terkumpul dari FID Jakarta dan Surabaya disesuaikan 
dengan sistim kategorisasi pencatatan kebakaran versi AIRS. Pada tahapan ini, informasi ditafsirkan, 
diklasifikasikan, dan dikodekan berdasarkan kategorisasi dan sub-kategorisasi yang dimiliki AIRS. 
Setelah normalisasi data, analisis statistik deskriptif terhadap data dilakukan melalui langkah-langkah 
sekuensial penyaringan data, reklasifikasi, dan evaluasi. Setelah proses penyaringan, data IF 
diklasifikasikan berdasarkan sifatnya (responsible factors) dan fase operasional bangunan (building 
lifetime). Proses analisa ini berguna untuk melihat penyebab utama terjadinya kebakaran sehingga 
intervensi dapat dilakukan sedini mungkin untuk mencegah peristiwa kebakaran serupa. 

IGNITION FACTOR (IF) 

IF merupakan informasi penting yang dapat menggambarkan situasi atau keadaan yang 
menyebabkan terjadinya kebakaran (NFPA, 1998). IF didefinisikan secara luas oleh AFAC (Badan 
Otoritas Kebakaran dan Kebakaran Australia) (1997) dan oleh FEMA (Federal Emergency 
Management Agency) (1999) sebagai pengaruh atau keadaan yang memungkinkan sumber panas 
dan bahan mudah terbakar bergabung untuk memulai Api, atau zat penggabung yang memungkinkan 
kombinasi panas, bahan bakar, dan oksigen mencapai tingkat yang cukup untuk menyalakan api. 
Dalam kebakaran besar, IF mungkin tidak mudah dikenali saat bukti benar-benar rusak atau tidak 
dapat dikenali. Dalam kasus ini, data lain, yang disebut 'faktor pendukung', di dalam FID, termasuk 
informasi tentang lokasi kebakaran, jenis peralatan yang terlibat dalam pengapian, bentuk panas 
pengapian, dan jenis dan bentuk material yang pertama kali menyala.  

Data FID yang digunakan dalam studi ini merupakan data tercatat dari tahun 2004 hingga 2009. Dari 
lima tahun tersebut, tercatat sejumlah 2.675 insiden kebakaran bangunan hunian yang dilaporkan di 
wilayah kota Jakarta dan Surabaya selama periode ini (Table 1). Tabel 1 di bawah menunjukkan 
sebagian besar kebakaran terjadi diakibatkan oleh Mechanical Failures and Malfunction (76.7%), 
Misuse of Heat of Ignition (12.7%), Undetermined or Not Reported (5.5%), dan Misuse of Material 
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Ignited (2.3%). Pada studi ini kategori Undetermined, beyond normal control (Incendiary; Suspicious), 
unpredictable natural events, dan other Ignition Factor tidak dimasukkan dalam proses analisa lebih 
lanjut dikarenakan tidak cukup data untuk menganalisanya lebih jauh. Hanya 2,490 (93.1%) kasus 
kebakaran yang dianalisa. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 2.675 kebakaran rumah tinggal, 76.7% berada dalam kategori 
kegagalan perangkat (Mechanical Failure, malfunction), khususnya akibat hubungan arus pendek 
(short circuit, ground fault) sebanyak 1.419 kejadian (53%), kegagalan/ kebocoran peralatan mekanis 
(12,1%) dan berbagai bentuk kegagalan sambungan listrik (11,4%). Peringkat kedua penyebab 
timbulnya kebakaran tercatat dikarenakan penyalahgunaan sumber panas (Misuse of heat of ignition), 
khususnya dalam sub kategori kegiatan pembiaran material buangan yang masih menyisakan panas 
(abandoned, discarded materials) sebesar 8,5%..  

Table 1 Laporan Insiden Kebakaran dan IF tahun 2004-2009 

No Name No Name Number % within 

category

% of 

category

% of all 

subcategory

% Included 

Subcategory

1
2 3 4

5 6 7 8 9

I Undetermined, not reportedand not applicable 147 100% 5.5%

II 19 100% 0.7%

III 2 100% 0.1%

IV Misuse of heat of ignition 340 100% 12.7%

1 Abandoned, discarded material 228 67.1% 8.5% 9.2%

2 Thawing 0 0.0% 0.0% 0.0%

3 Falling asleep 0 0.0% 0.0% 0.0%

4 Inadequate control of open fire 53 15.6% 2.0% 2.1%

5 Cutting, welding 7 2.1% 0.3% 0.3%

6 Children playing heat of ignition 45 13.2% 1.7% 1.8%

7 Unconscious 4 1.2% 0.1% 0.2%

8 Mental impairment 1 0.3% 0.0% 0.0%

9 Physical impairment 1 0.3% 0.0% 0.0%

10 Affected by drugs, intoxicated by alcohol

0 0.0% 0.0% 0.0%

11 Other Misuse of Heat of Ignition 1 0.3% 0.0% 0.0%

V Misuse of material ignited 62 100% 2.3%  

12 Fuel spilled, released accidentally 24 38.7% 0.9% 1.0%

13 Improper fuelling technique 2 3.2% 0.1% 0.1%

14 Flammable liquid used to kindle fire 0 0.0% 0.0% 0.0%

15 Washing part, cleaning, refinishing, 

painting 0 0.0% 0.0% 0.0%

16 Improper container 0 0.0% 0.0% 0.0%

17 Combustible too close to heat 30 48.4% 1.1% 1.2%

18 Children with material that ignited 6 9.7% 0.2% 0.2%

19 Other Misuse of Material Ignited 0 0.0% 0.0% 0.0%

VI Mechanical failure, malfunction 2,052 100% 76.7%  

20 Part failure, leak, break 325 15.8% 12.1% 13.1%

21 Automatic control failure

0 0.0% 0.0% 0.0%

22 Manual control failure 0 0.0% 0.0% 0.0%

23 Short-circuit, ground fault 1,419 69.2% 53.0% 57.0%

24 Other electrical failure 306 14.9% 11.4% 12.3%

25 Lack of maintenance, worn out 2 0.1% 0.1% 0.1%

26 Backfire 0 0.0% 0.0% 0.0%

27 Other Mechanical Failure, Malfunction 0 0.0% 0.0% 0.0%

VII Design, construction, installation deficiency 7 100% 0.3%  

28 Design deficiency 0 0.0% 0.0% 0.0%

29 Construction deficiency 0 0.0% 0.0% 0.0%

30 Installed too close to combustibles
5 71.4% 0.2% 0.2%

31 Other installation deficiency 0 0.0% 0.0% 0.0%

32 Property too close to other heat source 2 28.6% 0.1% 0.1%

33 Other Design, Const, Inst Deficiency 0 0.0% 0.0% 0.0%

VIII Operational deficiency 29 100% 1.1%  

34 Collision, overturn, knock over 0 0.0% 0.0% 0.0%

35 Accidentally turned on, not turned off 0 0.0% 0.0% 0.0%

36 Unattended 19 65.5% 0.7% 0.8%

37 Overloaded
8 27.6% 0.3% 0.3%

38 Spontaneous heating 2 6.9% 0.1% 0.1%

39 Improper start-up, shut-down procedures
0 0.0% 0.0% 0.0%

40 Failure to clean 0 0.0% 0.0% 0.0%

41 Other Operational Deficiency 0 0.0% 0.0% 0.0%

IX 6 100% 0.2%

X 11 100% 0.4%

  100% 93.1% 100%

2,675 2,675 2,490 2,490

Category Sub-Category INDONESIA (2004-2009)

Incendiary

Suspicious

Grand Total (Number of Incident)

Natural condition/ event

Other Ignition factors

Grand Total (%)
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Bila dilihat dari kemunculan IF pertahunnya (table 2), terlihat adanya stabilitas dan konsistensi relatif 
dalam setiap kategori dalam kejadian kebakaran selama periode pengumpulan data 5 tahun. 
Konsistensi munculnya IF tersebut menunjukkan ketiadaan upaya yang serius dari berbagai pihak 
untuk memperbaiki penyebab kebakaran.  

 
Table 2 Kejadian Kebakaran Tahunan di Indonesia di Dalam Sub-Kategori Utama IF 

No  Ignition Factors 20
04 

200
5 

200
6 

20
07 

200
8 

200
9 

To
tal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Abandoned, Discarded 
Material 

31 35 46 46 45 25 228 

2 Other Misuse of Heat of 
Ignition 0 0 0 1 0 0 1 

3 Combustible too Close to Heat     
Sources 0 5 12 5 6 2 30 

4 Part Failure, Leak, Break 67 38 53 56 67 44 325 

5 Short Circuit-Ground Faults 244 208 246 224 266 231 1419 

6 Other Electrical Failure 29 47 53 61 67 49 306 
7 Unattended Heat Sources 0 5 4 3 6 1 19 

 

Analisis IF dari FID yang diakumulasikan dari Jakarta dan Surabaya telah menunjukkan tingkat 
konsistensi dalam kejadian kebakaran di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang paling 
penting tampaknya tidak menjadi faktor yang akan dipengaruhi oleh peraturan keselamatan 
kebakaran atau standar yang terkait dengan perencanaan, perancangan dan konstruksi bangunan. 
Sebaliknya, factor tersebut dengan aspek operasional bangunan rumah tinggal. Namun, banyak juga 
yang harus dilakukan akibat kelalaian perilaku manusia. Dari 41 sub-kategori IF (table 1), selanjutnya 
diklasifikasikan dalam responsible factor, meliputi: Engineering, Administrative, dan Human Behaviour. 
Faktor kelemahan administrative juga mungkin mengandung unsur kelalaian perilaku manusia, namun 
elemen ini dianggap terpisah dari perilaku manusia dan lebih mengatur dan melibatkan elemen 
manusia dalam tata kelola perusahaan. Kriteria obyektif untuk masing-masing klasifikasi ini ditetapkan 
dan tercantum dalam Tabel 3 berikut. Pengkategorian IF juga ditetapkan secara independen 
berdasarkan fase design-construction bangunan, dan operational bangunan (Tabel 3). 

Table 3 Kriteria klasifikasi IF 

Klasifikasi Kriteria 

Responsib

le factors 

Engineering • Fixed mechanical and electrical supply system 
• Fixed heating, lighting, ventilating and air conditioning equipment  
• Distribution of fixed building appliances and cabinetry 
• Fire rate of building materials and their arrangement 

Administrative • Substandard home appliances and equipment 
• Housekeeping/maintenance 
• Supervision, trainings, and exercise 

Human 

behaviour 

• Ignorance to fire hazards 
• Careless activities 
• Misuse of home appliances- hardware 
• Ignorance of standards and regulation  

Building 

life time 

factors 

Design [incl. 

Construction) 

• Mechanical and electrical system 
• Existing layout 
• Fixed heating, ventilation and air conditioning  system 

Operation • Operation of home appliances and equipment 
• Alteration/modification/addition of building fixtures 

 
Analisa akan klasifikasi ini secara kebetulan menunjukkan bahwa IF dari kelemahan sisi Engineering 
(8) hampir muncul bersamaan dengan IF dari sudut kelemahan pada fase Design-Construction 
bangunan. Sementara sebaran IF dari sisi kelemahan administrative (18) dan Human Behaviour (15) 
tersebar cukup merata dan berada pada fase Operasional bangunan. Tabel diatas juga menunjukkan 
walaupun faktor Engineering hanya meliputi 8 subkategori tetapi menyumbang sebagian besar 
peristiwa kebakaran di Indonesia (57,3%), insiden tersebut mencerminkan kelemahan dalam sisi 
Design-Construction (57,3%).  
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Pemahaman lebih jauh bagaimana keterkaitan IF dalam kaitannya terhadap Responsible Factors dan 

Building lifetime dapat dilihat pada table matriks di bawah. Tabel 4, mengungkapkan bahwa Insiden 

akibat kelemaham sisi Engineering turun secara eksklusif pada fase Desain dan Konstruksi bangunan, 

sedangkan insiden yang dipengaruhi oleh Human Behaviour terjadi secara eksklusif pada tahap 

operational bangunan. Sementara itu, insiden yang dikaitkan dengan Administrasi berada dalam 

tahap Design-Construction dan fase Operational bangunan. Sejalan dengan pengamatan dari Tabel 4 

dan 5, Indonesia memiliki lebih banyak insiden kebakaran di sub kategori IF yang terkait dengan 

masalah Design-Construction, yaitu Short Circuit, Ground Faults.  

 
Table 4 Matriks IF Paling Signifikan  

Building 
Lifetime 

Responsible Factors 

Engineering Administrative Human Behaviour 

Sub 
Category 

F
req 

% Sub 
Category 

Freq % 
Sub Category 

Freq %  

Design-
Construction 

Short-
Circuits, 
Ground Faults 

1
419 

57
.0% 

            

Total   1
419 

57
.0% 

            

Building 
Operational 

      
Part Failure, 
Leak, Break 

325 13.1% 
Abandoned, 
Discarded 
Material 

228 9.2% 

        
Other 
Electrical 
Failure 

306 12.3% 
Inadequate 
Control of 
Open Fire 

53 2.1% 

        

Other 
Misuse of 
Heat of 
Ignition 

1 0.0% 
Mental 
Impairment 

1 0.0% 

        
Combustible 
too Close to 
Heat 

30 1.2% 
Children 
Playing Heat 
of Ignition 

45 1.8% 

        
Lack of 
Maintenance
, Worn Out 

2 0.1% Unattended 19 0.8% 

Total         664 26.7%   346 13.9% 

 

Skenario Short Circuit and Ground Faults  

Secara terminologis, istilah Short Circuit-Ground Faults merujuk pada adanya kegagalan atau koneksi 
tak disengaja dalam rangkaian listrik sistem distribusi energi listrik yang mengakibatkan panas 
berlebih, cukup untuk mampu menyalakan api. Kegagalan elektrikal tersebut memiliki cakupan luas 
mulai masalah sambungan kabel listrik di dalam bangunan hingga kegagalan sambungan listrik 
peralatan rumah. Pada bagian sebelumnya, IF ini diklasifikasikan sebagai faktor yang bertanggung 
jawab terhadap Engineering dalam fase Design-Construction. Namun, ada situasi di mana hal ini juga 
bertanggung jawab pada fase operasional bangunan dan masuk dalam ranah Administrative atau 
Human Behaviour. 

Keterkaitan antara IF Short Circuit-Ground Faults terhadap bentuk panas, peralatan, lokasi dan 
material yang terbakar dapat dilihat pada gambar 1. Skenario 1, 3, dan 4, terkait dengan kegagalan 
distribusi listrik yang terpasang di dalam bangunan. Skenario tersebut sangat terkait dengan 
kelemahan Engineering pada fase design-construction. Namun, kemerosotan kualitas material 
jaringan listrik (Form of Heat, Skenario 1) kemungkinan diakibatkan oleh lemahnya perawatan atau 
masalah housekeeping. Skenario 2 muncul dari kabel ekstensi/ kabel alat dan colokan (Equipment) 
yang paling sering ditemukan di area lounge (Location), dimana umumnya banyak terdapat jenis 
material mudah terbakar (plastik, kain, kertas) tersebar di dalam ruang. Skenario 2 sangat erat terkait 
dengan fase operasional bangunan, dan penyalahgunaan peralatan. Hal ini sangat terkait dengan 
aspek human behaviour, oleh karena itu intervensi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 
timbulnya kebakaran dengan perbaikan perilaku penghuni bangunan.  

Dari pemahaman skenario pada IF ini, beberapa intervensi untuk meminimalisir kemungkinan 
terjadinya kebakaran meliputi: (1) Perbaikan kualitas perangkat keras dan peralatan listrik berkenaan 
dengan keselamatan kebakaran mereka. (2) Penyediaan standar minimum kualitas keselamatan 
kebakaran peralatan rumah tangga dan layanan listrik untuk semua potensi penggunaan peralatan 
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selama masa operasional bangunan. (3) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran keselamatan 
kebakaran dari perspektif penghuni rumah dan arsitek dan operator layanan listrik. (4) Memantau dan 
mengendalikan kualitas keselamatan kebakaran peralatan rumah tangga baru dan yang digunakan. 
(5) Penyediaan insentif bagi produsen listrik untuk meningkatkan kualitas produk. (6) Penyediaan 
insentif bagi konsumen untuk membeli produk berkualitas tinggi / lebih aman. (7) Secara teratur 
memeriksa dan memantau kualitas instalasi listrik di rumah. (8) Penyediaan alat untuk menilai bahaya 
kesalahan sirkuit pendek dan risiko yang terkait. 

 

Gambar 1. Skenario Kontribusi Kebakaran akibat Short Circuit-Ground Faults  

 
Skenario Part Failure, Leaks, Breaks  

Skenario Part Failure, Leaks dan Breaks terkait erat dengan aktivitas memasak. Di Indonesia, 
kebakaran berasal dari percikan api, bara api atau api yang terlepas dari peralatan berbahan bakar 
cair atau gas. Oleh karena itu, koneksi yang salah tampaknya menjadi masalah walaupun tidak 
diketahui (Gambar 2), apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh orang-orang yang salah 
menangani unit, atau kerusakan peralatan lama akibat korosi, penggunaan bagian peralatan yang 
kurang tepat dan / atau ketidak sempurnaan desain peralatan, atau ketidaklengkapan komponen atau 
bagian selama pemasangan peralatan. Oleh karena itu, kegagalan kemungkinan besar terkait karena 
kesalahan penanganan dan/ atau peralatan bekas yang tidak layak. 

 

Gambar 2. Skenario Kontribusi Kebakaran akibat Part Failures, Leaks and Breaks 

 
Karena Part Failures, Leaks and Breaks mungkin disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor di atas, 
intervensi yang diusulkan ditujukan untuk menghilangkan bahaya peralatan dan pada tingkat yang 
lebih rendah menangani penyalahgunaan peralatan: (1) Meningkatkan fitur keselamatan kebakaran 
dalam desain dan kualitas peralatan rumah tangga. (2) Perkenalkan sistem kontrol dan pemantauan 
untuk mengurangi kehadiran peralatan rumah tangga yang rusak, ketinggalan zaman, dan tidak 
standar. (3) Rancang alat modifikasi yang mudah digunakan dan aman untuk meningkatkan kualitas 
peralatan rumah yang ada. (4) Mengembangkan keselamatan kebakaran, standar kualitas untuk 
peralatan rumah tangga. (5) Memperkenalkan insentif bagi industri untuk memproduksi dan 
memberikan peralatan rumah tangga yang lebih tahan lama kepada pemilik rumah. (6) Perkenalkan 
insentif bagi konsumen untuk membeli peralatan memasak dengan kualitas tinggi. (7) Perkenalkan 
mekanisme perpanjangan dan pembuangan untuk mendorong penggantian peralatan memasak 
rumah sub-standar atau usang. (8) Mengembangkan fitur pemantauan untuk mengingatkan pengguna 
terhadap ketidaksempurnaan kinerja peralatan masak. (9) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
cara mengoperasikan peralatan rumah tangga secara aman. (10) Meningkatkan keterampilan 
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penghuni dalam pengoperasian peralatan rumah tangga yang aman. (11) Meningkatkan kesadaran 
masyarakat tentang masalah keamanan kebakaran seputar peralatan masak di rumah. 

Skenario Abandoned Discarded Materials 

Skenario kebakaran akibat Abandoned and Discarded Materials, rokok merupakan sumber panas 
yang signifikan. Harus dibedakan bahwa insiden tersebut berada dalam kategori terpisah dengan 
kondisi Falling Asleep. Rokok bagaimanapun hanya menyumbang sekitar sepertiga dari kebakaran di 
sub-kategori ini di Indonesia. Sedikit lebih dari setengahnya adalah karena lilin atau lampu minyak 
yang digunakan di area lounge dan tempat tidur. Di area lounge, di mana jenis material terbakar 
umumnya kayu atau kertas mungkin merupakan bahan bakar yang lebih mudah terbakar daripada 
sumber panasnya. Penggunaan lilin sering dikaitkan dengan kebutuhan penerangan rumah saat listrik 
padam. Dalam semua kasus, kebakaran bisa dikaitkan dengan perilaku manusia. Gambar 3 
menunjukkan bahwa perilaku berisiko atau ceroboh, atau ketidaktahuan penghuni berkontribusi 
terhadap sebagian besar insiden kebakaran di sub-kategori ini.  

 

Gambar 3. Skenario Kontribusi Kebakaran akibat Abandoned Discarded Materials  

 
Intervensi dapat dilakukan melalui: (1) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan bahaya 
kebakaran dari bahan yang dibuang. (2) Mengurangi pemadaman listrik. (3) Peringatan dan 
kampanye pendidikan tentang bahaya merokok di rumah. (4) Kurangi penggunaan lilin dan penyegar 
untuk penerangan. (5) Desain ulang tempat lilin dengan pertimbangan lebih tinggi untuk keselamatan 
kebakaran. (6) Kampanye kesadaran masyarakat untuk memperingatkan bahaya terkait dengan 
bahan yang dibuang. (7) Kembangkan alat alternatif untuk mengganti atau meminimalkan 
penggunaan lilin untuk cahaya. (8) Insentif bagi perumah tangga untuk berhenti merokok di rumah. (9) 
Meningkatkan kualitas desain tempat pembuangan sampah rumah tangga, untuk kertas dan kayu, 
rokok, lilin. (10) Pemakaian kualitas bahan kain pada perabot dan tempat tidur yang tidak mudah 
terbakar. (11) Desain bangunan mempertimbangkan penempatan fasilitas pembuangan yang aman. 
(12) Mengembangkan sistem pembuangan yang lebih baik untuk bahan yang mudah terbakar, (13) 
Memperkuat peraturan yang berhubungan dengan penggunaan rokok dalam bangunan.  

KESIMPULAN 

Kajian intervensi menghasilkan kesimpulan bahwa banyak yang bisa dilakukan terhadap sejumlah 
skenario kebakaran yang berbeda, antara lain: (1) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran perihal 
keselamatan kebakaran, termasuk peraturan, bahaya kebakaran, dan kemampuan untuk menilai 
risiko. (2) Perbaikan kualitas perabot rumah tangga, peralatan dan perlengkapannya. (3) Pemberian 
insentif dan motivasi kepada penghuni untuk meningkatkan kondisi keselamatan kebakaran di dalam 
bangunan. (4) Peningkatan kontrol dan penegakan untuk memastikan pengaturan standar / kontrol / 
peraturan yang tepat, pemantauan ketaatan dan perbaikan dalam keselamatan kebakaran, dan 
sosialisasi strategi pencegahan kebakaran. (5) Peningkatan kualitas disain arsitektural dan material 
bangunan pada ruang dapur, lounge, kitchen dan kamar tidur. (6) Peningkatan kualitas pengerjaan 
jaringan listrik rumah dan maintenance material sambungan listrik. 
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