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ABSTRAK 

KESIAPSIAGAAN PENGGUNA PASAR TRADISIONAL TERHADAP 

ANCAMAN BENCANA GEMPA BUMI DAN KEBAKARAN PADA PASAR 

BERINGHARJO YOGYAKARTA 

 

Oleh  

Nia Karuniasih Yulianti Basri  

214160007/ Program Studi Magister Manajemen Bencana 

 

Yogyakarta adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki risiko tinggi potensi gempa bumi 

khususnya gempa bumi tektonik. Catatan sejarah keterjadian gempa bumi di Yogyakarta sering terjadi 

dengan skala 5,9 bahkan lebih dari 7,0 SR, diantaranya gempa bumi Yogyakarta-Jawa Tengah 2006 

mengakibatkan sekitar 5.716 korban meninggal dengan kerugian 3.134 juta US$, menyebabkan 30 

pasar tradisional yang rusak berat akibat gempa di Yogyakarta dan Klaten, salah satunya pasar 

Beringharjo. Pasar Beringharjo dikenal sebagai destinasi wisata utama di kawasan Malioboro 

Yogyakarta yang tidak lepas dari ancaman bencana gempa bumi serta dampak sekundernya yaitu 

kebakaran, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana melalui upaya kesiapsiagaan dari 

pengguna pasar agar kerugian dapat diminimalisir. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesiapsiagaan 

pengguna pasar terhadap ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran yang digambarkan melalui 

parameter pengetahuan, sikap, sistem peringatan dini, rencana tanggap darurat, dan mobilisasi sumber 

daya serta menilai dan mendiskripsikan sarana-prasarana yang menunjang keselamatan pengguna 

pasar, dan menilai faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan pengguna pasar tradisional 

Beringharjo berdasarkan parameter kesiapsiagaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

campuran yakni kuantitatif dan kualitatif dengan alat ukur kuesioner diadopsi dari LIPI-

UNESCO/ISDR tahun 2006, lembar obsevasi dan lembar pertanyaan merujuk dari Peraturan Pd – T – 

11 – 2005 – C, Kepmen Pu No 11/KTSP/2000 dan Permen Pu No 29/PRT/2006. Hasil studi 

menunjukan kesiapsiagaan pengguna pasar berada pada kategori siap sebesar 54%, sangat siap 

sebesar 22%, hampir siap sebesar 17 %, kurang siap sebesar 6 %, dan tidak siap sebesar 1 %.  Nilai 

sarana-prasarana masuk dalam keandalan cukup dengan skor 80. Rencana tanggap darurat merupakan 

faktor yang paling mempengaruhi kesiapsiagaan dengan kategori baik sebanyak 94  %. 

kesiapsiagaaan pengguna pasar masuk dalam kategori siap dan didukung oleh kecukupan sarana – 

prasarana yang menunjang keselamatan pengguna pasar dengan rencana tanggap darurat yang baik.     

 

Kata kunci : Kesiapsiagaan, Gempa bumi, Kebakaran, Pengguna Pasar 
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ABSTRACT 

 

THE UNDERSTANDING OF TRADITIONAL MARKET USERS TO THE THREAT OF 

EARTHQUAKE AND FIRE PAIN PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA 

  

By 

 

Nia Karuniasih Yulianti Basri 

 

214160007 / Program Studi Magister Manajemen Bencana 

 

  

Yogyakarta is one of the regions in Indonesia which has a high risk of potential earthquakes, 

especially tectonic earthquakes. Historical records of the occurrence of earthquakes in Yogyakarta 

often occur on a scale of 5.9 or even more than 7.0 on the SR, including the 2006 Yogyakarta-Central 

Java earthquake resulting in approximately 5,716 victims died with a loss of 3,134 million US $, 

causing 30 traditional markets that were severely damaged by earthquake in Yogyakarta and Klaten, 

one of themBeringharjo market. Beringharjo Market is known as the main tourist destination in the 

Yogyakarta Malioboro area which is inseparable from the threat of an earthquake and its secondary 

impact, namely fire, so that disaster management efforts are needed through preparedness efforts 

from market users so that losses can be minimized. The research objective is to determine the market 

user's preparedness for the threat of earthquake and fire disasters which is described through the 

parameters of knowledge, attitudes, early warning systems, emergency response plans, and resource 

mobilization as well as assessing and describing the infrastructure that supports the safety of market 

users, and assessing factors which affects the level of preparedness of traditional Beringharjo 

traditional market users based on the parameters of preparedness. This research usesmixed research 

methods namely quantitative and qualitative with a questionnaire measuring instrument adopted from 

LIPI-UNESCO / ISDR in 2006, observation sheets and question sheets referring to Regulation Pd - T 

- 11 - 2005 - C, Kepmen Pu No 11 / KTSP / 2000 and Permen Pu No 29 / PRT / 2006. The results of 

the study show that market user preparedness is in the ready category by 54%, very ready by 22%, 

almost ready by 17%, less ready by 6%, and not ready by 1%. The value of facilities is included in the 

reliability with a score of 80. The emergency response plan is the factor that most influences 

preparedness with a good category of 94%. market user preparedness is included in the ready and 

supported category by the adequacy of facilities and infrastructure that supports the safety of market 

users with a good emergency response plan.    

  

  

 

Keywords: Preparedness, Earthquakes, Fire, Market Users 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) adalah sebuah daerah di Indonesia 

yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Secara geografis Daerah Istimewa 

Yogyakarta berada di pulau Jawa bagian tengah dan memiliki luas 3.185 ,80 km2 

atau sekitar 0,17% dari luas negara Indonesia.        

Statistik kepariwisataan tahun 2016 menjelaskan bahwa Yogyakarta 

dikenal sebagai kota perjuangan, pusat pendidikan, pusat kebudayaaan, daerah 

dengan tujuan wisata terkemuka. Sebagai kota yang memiliki predikat kota 

Budaya dan Pariwisata, Yogyakarta mempunyai 32 pasar tradisional yang 

diarahkan menjadi pasar wisata, salah satunya pasar tradisional Beringharjo yang 

sudah menjadi ikon wisata belanja di kota Yogyakarta.  

Yogyakarta dikenal sebagai ikon kota pendidikan, budaya, dan pariwisata,  

DIY mempunyai risiko akan potensi bencana alam yang bersifat merusak 

(Rakhman, 2012). Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang 

memiliki risiko tinggi terjadinya gempa bumi, khususnya gempa tektonik akibat 

adanya fenomena geologis yang berada di sebelah Selatan Jogja yaitu penunjaman 

lempengan Indo-Australia oleh lempeng Eurasia, fenomena tersebut 

memunculkan sesar-sesar aktif diantaranya sesar Opak Oyo, sesar Prambanan 

Jowo, sesar mikro lainnya yang terdapat di wilayah bantul, kota Jogja, Sleman, 

dan sekitar Klaten.  
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Catatan sejarah keterjadian gempa bumi sudah sering terjadi diatas 6,0 

Skala Richter bahkan ada yang mencapai lebih dari 7,0 Skala Richter, tabel 

keterjadian gempa bumi di Yogyakarta dirincikan pada tabel 1.1  

Tabel 1.1 Sejarah Kegempaan Yogyakarta 

No 
Besaran (Skala & Kerusakan) & 

Sumber 
Waktu Dampak 

1 

Intensitas VII – IX skala MMI. Titik 

episentrumnya diperkirakan berada di 

darat di sekitar Patahan Opak 

(Visser,1992) 

10 Juni 

1867 

5 orang meninggal dan 372 rumah roboh, getaran 

terasa sampai Surakarta, Jawa Tengah dan 

mengakibatkan runtuhnya tugu Kraton Yogyakarta 

dan rusaknya kompleks peristirahatan raja di 

Tamansari. Kediaman Residen Belanda di Gedung 

Agung juga turut Ambruk 

2 

Intensitas VII -  IX skala MMI. Yang 

berpusat pada posisi 8.7 LS – 110.8 

BT. 

27 

September 

1937 

Akibat gempa ini dilaporkan 2.200 rumah roboh di 

Klaten, 326 rumah roboh di Prambanan, banyak 

rumah yang rusak di Yogyakrta da seorang 

meninggal. Dilaporkan getaran gempa ini teraasa 

sampai ke Lombok. 

3 

Intensitas VII – VIII skala MMI atau 

setara dengan 8,1 Skala Richter. 

Berpusat di 8.6 LS – 109.9 BT 

dengan kedalaman 90 KM. 

23 Juli 1943 

Getarannya terasa dari Garut hingga Surakarta. 

Gempa di Samudra Hindia ini menelan korban 

sebanyak 213 orang meninggal, 1.842 orang luka 

berat, 2.096 luka ringan, 12. 603 rumah roboh, 166 

rumah rusak berat, dan 15. 275 rumah rusak ringan 

(Van Bemmelem, 1949) 

4 

Intensitas VII Skala MMI atau setara 

dengan 6 Skala Richter. Berpusat 

pada 7.2 LS – 109.3 BT di kedalaman 

33 KM 

14 Maret 

1981 
Meretakkan dinding Hotel Ambarukmo 

5 

Gempa Tektonik dengan berkekuatan 

6,5 skala Richter dengan kedalaman 

106 KM. 

9 Juni 1992 
Berlangsung selama satu menit dan sangat terasa di 

daerah Yogyakarta
, 
Semarang, Solo, dan Magelang 

6 

Gempa dengan kekuatan 6.2 skala 

Richter yang berpusat di 8.62 LS – 

110.11 BT . 

25 Mei 2001 

Mengguncang Semarang, Kudus, Surakarta, 

Magelang, dan Yogyakarta. Beberapa bangunan di 

Bantul mengalami keretakan. 

7 

Gempa tektonik dengan kekuatan 6.3 

skala Richter yang berpusat 9.22 LS 

– 109.58 BT dengan kedalaman 55 

KM 

19 Agustus 

2004 
Mengguncang wilayah Yogyakarta. 

8 

Gempa bumi dengan kekuata 5.5 

skala Richter dengan pusat gempa 

pada jarak 220 Km di selatan 

Yogyakarta di Samudera Indonesia 

dengan kedalaman 33 KM 

19 Juli 2005 
Berlangsung selama 5 detik dan tidak menimbulkan 

kerusakan berarti. 

9 

Gempa bumi dengan kekuatan 5.9 

Skala Richter 

27 Mei 

2006 

Menyebabkan 4.500 meninggal dan 1800 luka-luka, 

selain itu sebagian bangunan di Jogja mengalami 

kerusakan ringan hingga berat. Bangunan yang 

mengalami rusak berat berada di kabupaten Bantul  

salah satunya gedung kampus STIE dan gedung 

BPKP, sementara untuk Kabupaten Sleman, 

Kulonprogo dan Wonosari kerusakan bangunan 

tidak terlalu parah. 

Sumber  :   Husein Salahuddin, D.Karnawati, S. Pramunijiyo, dan A. Ratdomopurbo, (2015) 
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BAPPENAS (2006), Gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 di 

Yogyakarta telah menyebabkan korban jiwa untuk Daerah istimewa Yogyakarta 

sebesar 4.659 jiwa dan korban luka sebanyak 19.401 orang, dengan jumlah korban 

terbanyak berasar dari kabupaten Bantul sebesar 4.121 jiwa, Sleman sebesar 240 

Jiwa, Kota Yogyakarta sebesar 195 jiwa, Kulon Progo sebesar 22 Jiwa, dan 

Gunung Kidul sebesar 81 jiwa. Kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh 

gempa melampui 50 % dari total jumlah rumah di DIY dan Jateng, sebanyak 

154.000 rumah hancur total, 260.000 rumah rusak parah, dan rumah yang harus 

dibangun kembali dan diperbaiki jumlahnya lebih banyak dibandingkan di Aceh 

dan Nias dengan jumlah biaya sekitar 15% lebih tinggi daripadaa perkiraan 

kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami. Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Yogyakarta mengidentifikasi sekitar 30 pasar tradisional di DIY dan 

Klaten rusak berat akibat gempa tersebut,  kerusakan dan kerugian untuk pasar – 

pasar tradisional di DIY dan Kabupaten Klaten diperkirakan mencapai Rp 245 

miliar.  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat 18 pasar rusak di 

kabupaten Bantul dan 1 di Kota Madya Yogya yakni pasar Beringharjo. Akibat 

gempa tersebut Beringharjo sebagai pasar terbesar di DIY memiliki nilai transaksi 

yang menurun yakni dari Rp 1,2 miliar (pra-bencana) menjadi Rp 0,8 miliar 

(pasca-bencana), padahal pasar Beringharjo merupakan salah satu pasar 

tradisional yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian daerah sekitar 

yang memiliki potensi untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD). Gempa bumi pada tahun 2006 cukup memberikan dampak terhadap 

pasar Beringharjo, walaupun tidak mengalami kerusakan yang berarti pada 
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bangunan pasar dan tidak ada korban jiwa tetapi semua pengguna pasar pada saat 

itu panik, sebagai tujuan destinasi wisata utama berbelanja wisatawan Beringharjo 

berada strategi di dalam kawasan wisata malioboro sudah tentunya kawasan ini 

merupakan kawasan yang sangat padat dengan aktivitas manusia. Pasar tradisional 

ini terdiri dari 2 buah bangunan utama yang terpisah yaitu bagian Barat dan 

Timur. Bagunan pertama terdiri dari dua lantai dan bangunan kedua terdiri dari 

tiga lantai. Sebagai pasar tradisional, pasar Bringharjo merupakan salah satu 

bentuk ruang publik karena pengunjung pasar bebas untuk keluar dan masuk ke 

dalam area pasar, hal ini terbukti dengan terdapat 14.501 pedagang, sekitar 250 

buruh gendong, puluhan tukang becak, dan ditaksir sekitar  170.357  pengunjung 

perhari, dan melonjak pada masa liburan dengan total pengunjung sebanyak 

185.000 hingga 190.000 orang. Selain pusat jual beli, pasar Beringharjo juga 

menyedot wisatawan domistik dan macanegara. Setiap tahunnya tercatat 2,25 juta 

wisatawan berkunjung ke Yogyakarta dan separuh dari wisatawan tersebut 

menyempatkan diri untuk berbelanja ( Disperindag DIY, 2018). 

Sukandarrumidi (2010) menjelaskan bahwa gempa bumi memiliki 

beberapa dampak atau efek terhadap kehidupan yakni; getaran dan pecahnya 

tanah, tanah longsor, kebakaran, likuifaksi tanah, dan tsunami. Noor (2006), 

menjelaskan bahwa gempa bumi bisa memicu terjadinya kebakaran pada suatu 

gedung, hal ini dijelaskan bahwa gempa bumi dapat menimbulkan percikan api 

akibat arus pendek dan tumpahan tabung gas yang akan memicu terjadinya 

kebakaran, beberapa kejadian kebakaran akibat gempa bumi telah banyak terjadi 

diantaranya; Wikipedia 2019 (diakses 12/08/2019) gempa bumi Lisboa tahun 
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1755 salah satu gempa bumi terbesar yang pernah terjadi dengan skala 9 SR, 

disertai gelombang tsunami serta kebakaran hebat pada wilayah yang tidak 

terkena tsunami selama 3 hari berturut-turut, selain itu di San Fransisco tahun 

1906 mengakibatkan lebih banyak korban jiwa akibat kebakaran yang disebabkan 

oleh gempa dengan kekuatan 7,28 hingga 8,25 SR. Kompas.com/Syarifudin 

(diakses 12/08/2019) di Indonesia sendiri gempa bumi  dengan kekuatan 7 SR 

pada tahun 2018 di sumbawa telah merobohkan tiang listrik sehingga 

mengakibatkan hubungan arus pendek dan menimbulkan sebanyak 23 rumah 

warga hangus terbakar.  

Kebakaran adalah salah satu kejadian yang sangat merugikan semua pihak, 

baik pihak pengelola atau pengguna gedung, pemilik gedung, maupun masyarakat 

yang berada di sekitar gedung (Syarif ,2016). Tempat umum yang mempunyai 

risiko kebakaran tinggi adalah pasar tradisional.  Beberapa faktor risiko terjadinya 

kebakaran pada pasar Beringharjo karena Beringharjo memiliki beberapa stand 

taman kuliner modern yang berjumlah lebih dari 6 stand, lengkap dengan dapur 

modern yang menggunakan kompor gas dan stand tersebut berada pada lantai tiga 

di sisi Barat Metro Beringharjo yang mayoritas pedagang di sana berdagang jenis 

dagangan konveksi sehingga sangat berisiko ketika terjadi gempa bumi bisa 

mengakibatkan tumpahan gas yang memicu kebakaran sebab mayoritas bahan 

dagangan pedangan sekitar stand taman kuliner modern adalah jenis konveksi 

yang dapat mempercepat proses terjadinya kebakaran, selain itu hubungan arus 

pendek yang diakibatkan oleh ketidakberaturannya pemasangan kabel oleh 
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pengguna pasar khususnya kelompok pedagang turut menjadi faktor risiko 

terjadinya kebakaran. 

Merujuk pada Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 

11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya 

Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, disebutkan bahwa Pasar 

Tradisional termasuk bangunan dengan angka klasifikasi resiko bahaya kebakaran 

4 yaitu tempat dengan risiko bahaya kebakaran tinggi karena memiliki kuantitas 

dan kandungan bahan mudah terbakarnya tinggi. Kebakaran dalam tingkat 

klasifikasi ini dapat diperkirakan berkembang cepat dan mempunyai nilai 

pelepasan panas yang tinggi. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta menjelaskan suatu kebakaran merupakan bencana yang 

merugikan bagi banyak pihak, kerugian materiil dan berpotensi mengakibatkan 

kematian serta kecacatan yang cukup besar, untuk itu diperlukan perhatian yang 

cukup besar akan keselamatan penghuni suatu gedung atau pemukiman. 

Berdasarkan  UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kebakaran 

menjadi salah satu  bencana yang diakibatkan oleh bencana alam (natural 

disaster) maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh kelalaian manusia 

(man-made disaster). 

Sudibyakto (2011), menjelaskan konsep suatu menajemen bencana dikenal 

dengan tiga tahapan yakni “sebelum, sesaat, dan sesuah bencana”, dimana setiap 

tahapan tersebut terjadi siklus atau daur yang saling berkaitan. Penanganan 

bencana di Indonesia pada umunya hanya terfokus pada tahapan saat terjadi 
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bencana “tanggap darurat”, padahal semestinya ada tahapan sebelum bencana 

yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan. 

Dalam undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana menyebutkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 

(tiga) tahap meliputi: Prabencana, Saat tanggap darurat; dan, Pascabencana. 

Dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan 

prabencana meliputi:  

a. Dalam situasi tidak terjadi bencana 

b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana  

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi 

bencana meliputi: perencanaan penanggulangan bencana; pengurangan risiko 

bencana; pencegahan; pemaduan dalam perencanaan pembangunan; persyaratan 

analisis risiko bencana; pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 

pendidikan dan pelatihan; dan persyaratan standar teknis penanggulangan 

bencana.  

Pasar Beringharjo dalam perencanaan pengurangan risiko bencana harus 

memiliki sarana – prasarana yang mendukung, merujuk pada Keputusan Menteri 

Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis 

Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan 

Lingkungan, pasar Beringharjo seharusnya memiliki komponen kelengkapan 

tapak, sarana penyelamatan, sistem proteksi aktif, dan sistem proteksi pasif yang 

baik serta bisa digunakan saat terjadi terjadi keadaan darurat sperti gempa bumi 

dan kebakaran, dengan adanya komponen tersebut yang sesuai standar operasional 
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maka pasar Beringharjo secara tidak langsung sudah melindungi penghuni dari 

kecelakaan atau luka, dengan memperingatkan kepada penghuni akan adanya 

suatu keadaan darurat seperti gempa bumi dan kebakaran, sehingga dapat 

melaksanakan evakuasi dengan aman dan melindungi penghuni dari kecelakaan 

atau luka pada waktu melakukan evakuasi pada saat kejadian darurat. 

Paramesti (2011), dalam penelitiannya menjelaskan ketidaksiapan suatu 

kelompok dalam menghadapi bencana pada tempat yang bernilai tinggi akan 

menimbulkan kerugian yang sangat besar, tempat bernilai tinggi dalam penelitian 

ini adalah  destinasi wisata belanja yaitu Pasar Beringharjo. Keadaan inilah yang 

mengindikasikan bahwa pengguna pasar selaku pelaku utama pasar harus 

memiliki strategi khusus agar siap siaga dalam menghadapi gempa bumi dan 

kebakaran yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu mengingat mereka berada pada 

suatu gedung yang memiliki aktivitas padat. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan pengguna pasar terhadap ancaman 

tersebut. kesiapsiagaan merupakan bagian terpenting dalam upaya pengurangan 

risiko bencana, hal ini tercantum dalam Kerangka Sendai tahun 2015-2030, 

dijelaskan dan ditekankan pentingnya membangun ketahanan negara dan 

masyarakat terhadap bencana melalui kesiapsiagaan. Berdasarkan Undang – 

Undang Nomor 24 Tahun 2007, Kesiapsiagaan adalah salah satu rangkaian 

kegiatan yang dilakukaan untuk antisipasi bencana. Indikator kesiapsiagaaan 

dalam penelitian ini menggunakan parameter yang menurut LIPI-UNESCO/ISDR 

(2006) yang merupakan kunci berhasil dalam menghadapi bencana alam. 

Badrudin (2013) menyatakan kesiapsiagaan pada suatu masyarakat merupakan 
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bagian penting dari pengurangan bencana. Akhir dari kesiapsiagaan adalah unntuk 

membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan 

kesiapsiagaan bencana sangat penting dilihat sebagai upaya  pengurangan risiko 

bencana Teja (2018). 

Upaya kesiapsiagaan pada pasar Beringharjo seharusnya tidak saja 

dilakukan oleh pemerintah sebagai pengelola akan tetapi sebagai pedagang, 

pengunjung, serta buruh gendong juga harus melakukannya. Pengguna pasar 

sebagai pelaku utama dalam kegiatan di pasar harus memiliki kesadaran 

kesiapsiagaan terhadap bencana. Tingkat pengetahuan dan sikap, kebijakan atau 

panduan keluarga untuk kesiapsiagaan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan 

bencana dan mobilisasi sumber daya merupakan parameter yang diharapkan 

mampu meningkatkan tindakan dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi 

sewaktu-waktu, dengan tingkat kesiapsiagaan yang baik maka pengguna pasar 

tidak akan terlalu panik saat terjadi bencana sehingga kerugian yang ada bisa 

ditekan sekecil mungkin. Pengguna pasar sebagai pelaku utama dalam kegiatan di 

pasar harus memiliki kesadaran kesiapsiagaan terhadap bencana. Faktor 

pengetahuan dan sikap, kebijakan atau panduan keluarga untuk kesiapsiagaan, 

rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya 

merupkan faktor – faktor yang diharapkan mampu meningkatkan tindakan 

inisiatif dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi sewaktu-waktu.   

Berdasarkan hasil survei studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

pada tanggal 2 Maret 2018 pada Dinas Pengelolaan Pasar Beringharjo dengan 

metode wawancara terhadap salah satu narasumber (pegawai Dinas Pengelolaan 
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Pasar Beringharjo) didapatkan data yang diperlukan sebagai data yang diperlukan 

sebagai latar belakang penelitian penelitian yang dijelaskan pada tabel 1. 
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Tabel 1.2 Hasil Studi Pendahuluan Awal Peneliti 
 

 

Daftar pertanyaan  

 

Keterangan 

Ada  

(Sudah Memenuhi) 

Tidak  

(Tidak Memenuhi) 

Apakah Konstruksi Bangunan pasar tradisional 

Beringhajo tahan terhadap gempa bumi dan kebakaran 

? 

Untuk konstruksi bangunan pasar 

sekiranya sudah masuk dalam kategori 

bangunan tahan Terhadap Gempa, Pasca 

Gempa 2006 Terdapat Penambahan 

Balok Penebalan Kolong Bangunan. 

untuk kebakaran karna kami belum 

pernah mengalami kebakaran di 

sini(dalam maksud narasumber kebakaran 

yang bisa membakar seluruh bangunan 

pasar), jadi kami berpikir bahwa sejauh 

ini  bangunan ini sekiranya sudah aman 

juga terhadap kebakaran.  

- 

Apakah pasar tradisional Beringhajo memiliki jalur 

Evakuasi? Seperti rambu –rambu atau tulisan jalur 

evakuasi? 

Untuk rambu-rambu tersebut, kami sudah 

ada. Kita pasang disetiap tangga (maksud 

narasumber pada setiap bagian atas 

tangga di setiap lantai baik di bangunan 

pertama pasar dan bangunan kedua pasar) 

- 

Apakah pasar tradisional Beringhajo memiliki Tangga 

Darurat ? 

Sudah Ada, Letaknya Di Bagian Timur 

Dan Barat Pasar 

- 

Apakah pasar tradisional Beringhajo memiliki Titik 

Kumpul ? 

- Untuk fasilitas itu, kami belum 

ada namun titik kumpul kami 

tentukan Saat Selesai Evakuasi 

Saat Terjadi Gempa/Kebakaran 

Apakah pasar tradisional Beringhajo memiliki Apar ? Sudah Ada (64 Buah Tabung) - 

Apakah pasar tradisional Beringhajo memiliki 

Hydrant? 

Sudah Ada (67 Buah) - 

Apakah pasar tradisional Beringhajo memiliki Alarm ? - Belum Ada 

Apakah pasar tradisional Beringhajo memiliki 

Detektor? 

- Belum Ada 

Apakah pasar tradisional Beringhajo memiliki 

Sprinkler ? 

- Belum Ada 

Apakah pasar tradisional Beringhajo memiliki Pintu 

Darurat (Emergency Exit) ? 

- Belum ada, tetapi kami 

menggunakan pintu yang ada 

(maksud narasumber pintu – [intu 

yang biasa digunakan 

pengunjunng untuk masuk dan 

keluar pasar serta yang 

berhubungan langsung dengan 

tangga darurat. 

Apakah pasar tradisional Beringhajo memiliki 

Dokumen Sop (Terkait Gempa bumi dan Kebakaran)? 

Untuk dokumen SOP tersebut Sudah Ada 

(Dalam Tahap Perbaikan) 

- 

Apakah pasar tradisional Beringhajo pernah atau sering 

melakukan Kegiatan Simulasi (Gempa bumi dan 

Kebakaran)? 

Sudah Ada, Dilakukan Dengan Intensitas 

“Sering” Oleh Pedagang Dan Staff Dinas 

Pengelolaan Pasar Beringharjo 

 

 

- 

Apakah pasar tradisional Beringhajo pernah melakukan 

dan memiliki Penilaian Kelayakan (Akreditasi Pasar)? 

- Untuk saat ini belum ada, tetapi 

Sedang Diajukan Di Balai Kota 

Sumber :wawancara peneliti terhadap narasumber (Maret 2018) 
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Hasil wawancara menjelaskan bahwa menurut narasumber kejadian gempa 

bumi di Yogyakarta yang dirasakan dan  dinilai paling  besar adalah gempa pada 

tahun 2006 dengan kekuatan 5.9 Skala Richter, serta untuk kejadian kebakaran 

dalam skala besar (sampai membakar sebagian atau seluh pasar) belum pernah 

terjadi di pasar Beringharjo, akan tetapi pernah terjadi kebakaran dalam skala 

kecil (menimbulkan percikan api dan membakar beberapa dagangan pedagang) 

yang bersumber dari mesin genset salah satu pedagang (korslet akibat kabel mesin 

genset pedagang tersebut) selain narasumber tersebut, peneliti juga melakukan 

tanya jawab terhadap 10 orang pengguna pasar yang diwawancara secara terpisah 

untuk menilai tingkat kesiapsiagaan mereka terhadap gempa bumi dan kebakaran 

serta sarana – prasarana pasar yang mendukung, menggunakan kuesioner 

kesiapsiagaan dengan hasil secara umum mereka paham dan mengetahui apa itu 

bencana gempa dan kebakaran, akan tetapi untuk pengetahuan mereka terhadap 

sarana-prasarana proteksi aktif kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang ada 

di pasar masuk dalam kategori “kurang siap”. Ketidaktahuan mereka terhadap 

letak dan cara penggunaan Apar, Hydrant, serta ketidaktahuan mereka terhadap 

letak Pintu darurat, rambu jalur evakuasi, tangga darurat dan titik kumpul.  

Penelitian mengenai kesiapsiagaan pada masyarakat sudah banyak 

dilakukan seperti analisis kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman gempa 

bumi dan tsunami, ancaman longsor, ancaman kebakaran, dan sebagainya. Akan 

tetapi penelitian kesiapsiagaaan pada suatu gedung atau tempat publik atau tempat 

yang banyak dikunjungi orang setiap harinya masih terbatas, terutama pasar 

tradisional kelas 1 seperti Beringharjo. 



13 
 

 
 

Peneliti mendapatkan beberapa penelitian kesiapsiagaan pada tempat 

publik, diantaranya penelitian  oleh Kudiyana (2014) mengenai analisis sistem 

kesiapsiagaan rumah sakit umum dalam menghadapi bencana di Kabupaten 

Sleman, Wijaya (2015) mengenai analisis kesiapsiagaan rumah sakit di kota 

padang untuk mengantisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami, serta Syarief 

(2016) mengenai analisis kesiapan dalam menghadapi bencna gempa bumi dan 

kebakaran di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ketiga penelitian di 

atas memiliki kesamaan tujuan yakni menilai seberapa siapkah kesiapsiagaan 

pihak pengelola, serta pengunjung dalam menghadapi ancaman bencana. Ketiga 

hasil penelitian tersebut mendapatkan tingkat kesiapsiagaan pengelola dan 

pengunjung masuk dalam kategori atau level rendah. Hasil penelitian Kudiyana 

(2014), faktor yang menjadi pengahambat kesiapsiagaan rumah sakit masuk 

dalam kategori rendah adalah adanya keterbatasan anggaran yang disediakan RS 

dalam menghadapi bencana, tidak adanya kebijakan mengenai Penanggulangan 

bencana, belum adanya penyusunan dan membuat sistem kesiapsiagaan bencana, 

serta terbatasnya lahan RS dalam mengimplementasikan sarana bencana. 

Selanjutnya hasil penelitian Wijaya (2015), faktor penyusunan rencana tindakan 

tanggap darurat selama dan susadah terjadi bencana menjadi salah satu faktor 

utama mengapa kesiapsiagaan Rumah sakit masuk ke dalam level kesiapsiagaan 

rendah. Selanjutnya ada hasil penelitian oleh Syarief (2016),  faktor kesiapan 

petugas, pengecekan berkala alat serta sarana, akses pemadam kebakaran menjadi 

alasan mengapa level kesiapan suatu perpustakaan masih masuk dalam kategori 

rendah atau belum siap. 
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Sejalan dengan penelitian ini untuk melihat seberapa siapkah 

kesiapsiagaan pengguna pasar dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi 

dan kebakaran. Penelitian ini dilakukan karena bencana tersebut dapat 

mengancam apa dan siapa saja yang tidak bisa diprediksi, untuk itu sangat penting 

kesiapsiagaan suatu kelompok dalam menghadapi bencana untuk mencegah 

kematian dan mengurangi kecacatan pengguna pasar. 
 

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk menganalisis 

Kesiapsiagaan Pengguna Pasar Tradisional Terhadap Ancaman Bencana Gempa 

bumi dan Kebakaran pada Pasar Beringharjo Yogyakarta. 

1.2 Rumusan Masalah 

Gempa bumi merupakan bencana memiliki daya rusak yang sangat 

dahsyat, dampak yang ada akibat gempa bumi tidak hanya pada kerugian 

ekonomi, sosial, dan lingkungan namun juga menimbulkan korban jiwa yang 

tidak dapat dinilai dalam bentuk materiil. Selain itu ,dampak sekunder gempa 

bumi terhadap suatu gedung adalah bisa menimbulkan kebakaran. Pasar 

Beringharjo sebagai tempat yang memiliki aktivitas dan pengguna pasar yang 

padat memiliki risiko akan jatuhnya korban jiwa jika terjadi gempa bumi disertai 

kebakaran. Sehingga setiap pengguna pasar perlu mempersipkan diri dalam 

menghadapi bencana tersebut.  

Berdasarkan latar belakang diatas direncanakan rumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kesiapsiagaan Pengguna Pasar Tradisonal Beringharjo 

Yogyakarta terhadap ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran? 
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2. Apakah tingkat keandalan sistem keselamatan bangunan pada pasar 

Beringharjo terhadap bahaya ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran 

sudah sesuai jika dibandingkan dengan standar yang ada dan berlaku di 

Indonesia? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat Kesiapsiagaan Pengguna 

Pasar Tradisonal Beringharjo Yogyakarta terhadap ancaman bencana gempa 

bumi dan kebakaran ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis Kesiapsiagaan Pengguna Pasar Tradisional Terhadap ancaman 

bencana gempa bumi dan kebakaran pada Pasar Beringharjo Yogyakarta.  

2. Mendiskripsikan kontruksi gedung dan sarana-prasarana pasar tradisional 

Beringharjo untuk ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran di pasar 

Tradisional Beringharjo meliputi : kelengkapan tapak, sarana penyelamatan 

jiwa, sistemproteksi aktif, dan sistem proteksi pasif.  

3. Menilai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan Pengguna 

Pasar Tradisional Beringharjo Yogyakarta terhadap ancaman bencana bencana 

gempa bumi dan kebakaran. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :  

1. Dinas Pengelolaan Pasar Beringharjo Yogyakarta  

Sebagai bahan masukan ke Dinas Pengelolaan Pasar untuk penentuan 

kelayakan (akreditasi pasar), serta masukan untuk meningkatkan sarana-
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prasarana pasar dalam rangka meningkatkan keselamatan semua orang 

yang ada di dalam pasar.  

2. Pengguna Pasar Tradisional Beringharjo 

Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan 

pengguna pasar dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan 

kebakaran 

3. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta 

Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi atau referensi 

bahan ajar baru di dalam kegiatan perkuliahan khususnya pada mata kuliah 

menajemen kesiapsiagaan bencana.  

4. Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan 

penelitian serupa, sebagai referensi dalam melakukan penelitian tentang 

kesiapsiagaan pengunjung tempat publik. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang kesiapsigaan telah banyak dilakukan, dari beberapa 

penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. Purnomo (2011) melakukan penelitian Kajian Kesiapsiagaan 

Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Mengantisipasi Bencana Erupsi 

Gunung Merapi Tahun 2010 dengan tujuan mengetahui kesiapsigaan 

pemerintah kabupaten sleman dalam mengantisipasi bencana erupsi Gn. 

Merapi, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesiapsiagan pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Mengantisipasi Bencana 
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Erupsi Gunung Merapi. Badrudin (2013) melakukan penelitian Kajian 

Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Gempa bumi Di Desa 

Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dengan tujuan menganalisis 

dampak gempa bumi terhadap pengetahuan dan sikap masyarakat, 

menemukenali tindakan yang dilakukan masyarakat untuk mengurangi 

dampak bencana gempa bumi, dan menganalisis tingkat kesiapsiagaan 

masyarakat dalam mengahadapi gempa bumi. 

Kudiyana (2014) Melakukan Penelitian Analisis Sistem Kesiapsiagaan 

Rumah Sakit Umum Dalam Menghadapi Bencana Di Kabupaten Sleman 

dengan tujuan mengetahui atau menilai kesiapsiagaan rumah sakit umumdi 

Kabupaten Sleman dalam menghadapi bencana serta menganalisis faktor yang 

menghambat kesiapsiagaan rumah sakit. Wijaya (2015) melakukan penelitian 

Analisis Kesiapsiagaan Rumah Sakit Di Kota Padang Untuk Mengantisipasi 

Ancaman Gempa Bumi Dan Tsunami (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Siti 

Rahmah) dengan tujuan mengetahui status kesiapsiagaan RS Islam Siti 

Rahmah dalam mengantisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami mentawai 

megathrust mengacu konsep kesiapsiagaan rumah sakit PAHO/WHO dan 

konsep rencana penanggulangan bencana di RS PKMK FK UGM, mengetahui 

kendala apa yang dihadapi RS dalam penerpan kesiapsigaan, serta 

rekomendasi apa yang bisa menjadi kebijakan bagi RS untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan. Syarif (2016) melakukan penelitian Analisis kesiapan dalam 

menghadapi bencana gempa bumi dan kebakaran di perpustakaan (Studi 

Kasus Di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) 
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dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan perpustakaan dalam menghadapi 

bencana gempa bumi dan kebakaran di perpustakaan. 

Maryanti (2017) melakukan penelitian Hubungan Tingkat Pendidikan 

Masyrakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Tanah Longsor Di Kelurahan 

Giritirto Kecamatan Wonogiri dengan tujuan mengetahui kesipsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi bencana tanah lonsgor ditinjau dari pendidikan 

dan kesiapan masyarakat secara  keseluruhan. Raja (2017) melakukan 

penelitian Upaya Pengurangan Risiko Dan Kesiapsigaan Masyarakat 

Terhadap Ancaman Bencana Tanah Longsor dengan tujuan mengkaji upaya 

PRB tanah lonsor yang telah dilakukan oleh pemerintah, dan mengkaji tingkat 

kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan tiga variabel yang dapat menjelaskan 

indikator  dan parameter aktivitas kesiapsiagan yakni pengetahuan, sikap, dan 

tindakan sebagai respon masyarakat terhadap ancaman bencana.   

Ketujuh penelitian tersebut Purnomo (2011), Badrudin (2013), Kadiyana 

(2014), Wijaya (2015), Syarief (2016), Maryanti (2017) dan Raja (2017) 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu mengenai 

lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Penulis 

(2018) mengenai Analisis Kesiapsiagaan Pengguna Pasar Terhadap Ancaman 

Bencana Gempa bumi Dan Kebakaran Di Pasar Tradisional Beringharjo 

Yogyakarta, dan tujuan penelitian penulis adalah mengetehui tingkat 

kesiapsiagaan pengguna pasar, menilai kelayakan sarana – prasarana pasar 

terhadap ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran, dan menilai faktor – 

faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan pengguna pasar 
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menggunakan parameter kesiapsiagaan. lebih jelasnya perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini disajikan pada dijelaskan pada tabel 

1.3 keaslian penelitian. 
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No 

 

Nama dan Judul 

penelitian  

 

Tujuan Penelitian  

 

Metode Penelitian  

 

Hasil dan Kesimpulan  

 

Persamaan dan Perbedaan 

1 

Aditya Purnomo 

tahun 2011,  Kajian 

Kesiapsiagaan 

Pemerintah 

Kabupaten Sleman 

Dalam 

Mengantisipasi 

Bencana Erupsi 

Gunung Merapi 

Tahun 2010 

(Tesis) 

1. mengetahui  

kesiapsigaan 

pemerintah kabupaten 

sleman dalam 

mengantisipasi 

bencana erupsi Gn. 

Merapi, dan untuk 

2. mengidentifikasi 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kesiapsiagan 

pemerintah Kabupaten 

Sleman Dalam 

Mengantisipasi 

Bencana Erupsi 

Gunung Merapi. 

menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif, 

melalui teknik kuesioner, 

wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, serta dalam 

analisis menggunakaan panduan 

tingkat kesiapsiagaan 

pemerintah yang disusun sendiri 

oleh peneliti 

 

PemKab Sleman kurang siap dalam 

mengantisipasi bencana erupsi 

merapi tahun 2010, renkon bencana 

merapi yang dibuat oleh pemkab 

sleman hanya letusan tingkat VEI 3, 

berbeda dengan letusan merapi 

2010, sistem peringatan dini dalam 

kondisi tidak siap, kapasitas 

kelembagaan Pemkab slemen 

dalam PB masih lemah, adanya 

inkonsistensi peraturan PB dengan 

peraturan lainnya, serta koordinasi 

pemkab slemen antar stakeholder 

berjalan hanya pada level yang 

telah memiliki kerjasama dengan 

pemkab sleman.  

 

Persamaan pada penelitian ini sama – sama 

meneliti tentang :  

1. kesiapsiagaan  

2. menggunakan metode dekriptif 

kualitatif  

3. menggunakan teknik kuesioner, 

wawancara, observasi dan 

dokumentasi  

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada :  

1. tempat penelitian  

2. hasil penelitian Purnomo 

mendapatkan PemKab Sleman masuk 

dalam kategori kurang siap 

berbanding terbalik dengan hasil 

penelitian ini yang mendapatkan hasil 

kesiapsiagaan pengguna pasar masuk 

dalam kategori “siap” 

3. perbedaan pada subyek penelitian  

4. berbeda dalam mengukur tingkat 

kesiapsiagaan, dalam penelitian ini 

menggunakan acuan dari LIPI dan 

UNESCO tahun 2006, sedangkan 

penelitian Purnomo menggunakan 

Acuan Pemerintah yang disusun 

sendiri. 

5. Berbeda variabel ancaman bencana 
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2 

Badrudin, tahun 

2013,  Kajian 

Kesiapsiagaan 

Masyarakat dalam 

menghadapi bencana 

gempa bumi di  Desa 

Bawuran, Kecamatan 

Pleret, Kabupaten 

Bantul 

(Tesis) 

1. Menganalisis dampak 

gempa bumi terhadap 

pengetahuan dan sikap 

masyarakat 

2. Menemukenali 

tindakan yang 

dilakukan masyarakat 

untuk mengurangi 

dampak bencana 

gempa bumi 

3. Menganalisis tingkat 

kesiapsiagaan 

masyarakat dalam 

mengahadapi gempa 

bumi 

Penelitian kombinasi dengan 

perolehan data melalui teknik 

kuesioner, wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

Menggunakan analisis regresi 

untuk mengukur pengaruh 

dampak gempa bumi terhadap 

pengetahuan dan sikap 

masyarakat dlam menghadapi 

bencana gempa bumi. Analisis 

deskriptif kualitatif untuk 

mengetahui upaya yang 

dilakukan masyarakat dalam 

mengurangi dampak yang 

ditimbulkan oleh bencana 

gempa bumi. Analisis tingkat 

kesiapsiagaan masyarakat untuk 

mengukur tingkat kesiapsiagaan 

masyarakat. 

1. Terdapat pengaruh signifikan 

pengetahuan gempa bumi 

terhadap sikap masyarakat dalam 

mengurangi ririsko bencana 

gempa bumi.  

2. Penguatan struktur bangunan 

rumah dan peningkatan kapasitas 

masyarakat melalui program 

PRB-BB yang difailitasi oleh 

NGO merupakan salah satu 

upaya meminimalisir risiko 

bencana. Tingkat  

3. kesiapsiagaan masyarakat 

“kurang siap” dalam menghadapi 

bencana gempa bumi.  

Persamaan pada penelitian ini sama-sama 

meneliti tentang :  

1. kesiapsiagaan pada masyarakat dan 

pengguna pasar Beringharjo terhadap 

ancaman bencana gempa bumi 

2. menganalisis pengetahuan dan sikap 

masyarakat dan pengguna pasar terhadap 

ancaman bencana gempa bumi 

3. menggunakan jenis penelitian kombinasi 

dengan cara pengumpulan data 

menggunakan kuesioner, wawancara, dan 

observasi 

4. menggunakan analsis deskriptif 

kuantitatif dalam analisis kesiapsiagaan. 

Perbedaan pada penelitian ini adalah: 

1. pada hasil akhir penelitian tingkat 

kesiapsiagaan pengguna pasar masuk 

dalam kategori “siap” dibandingkan 

dengan masyarakat  Desa Bawuran, 

Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul 

yang masuk dalam kategori “Kurang 

siap”  

2. perbedaan pada tempat penelitian  

 

3 

Kudiyana tahun 

2014,  Analisis 

Sistem Kesiapsiagaan 

Rumah Sakit Umum 

Dalam Menghadapi 

Bencana Di 

Kabupaten Sleman 

(Tesis) 

1. Mengkaji seberapa 

kesiapsiagaan 

rumah sakit umum 

dalam menghadapi 

bencana  

2. Menganalisa 

faktor yang 

meenjadi 

penghambat 

kesiapsiagaan 

menggunakan metode  

deskriptif kuantitatif  

kesiapsiagaan rumah sakit dalam 

menghadapi bencana masuk dalam 

kategori rendah dan faktor yang 

menjadi penghambat kesiapsiagaan 

rumah sakit dalam mengahadapi 

bencana di Kabupaten Sleman 

adalah keterbatasan anggaran RS 

dalam menghadapi bencana, belum 

adanya kebijakan dari pimpinan 

RS, ketidaktahuan Stakeholder RS, 

Persamaan pada penelitian ini sama – sama 

meneliti tentang :  

1. meneliti tentang kesiapsiagaan  
2. menggunakan metode deksriptif 

kuantitatif 
3. meneliti kesiapsiagaan pada tempat 

publik  
Perbedaan pada penelitian ini adalah: 

1. pada hasil akhir penelitian, tingkat 

kesiapsiagaan RS masuk dalam kategori 
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rumah sakit umum 

dalam menghadapi 

bencana  

3. Mengkaji 

perencanaan 

kesiapsiagaan 

antar rumah sakit 

dalam menghadapi 

bencana di 

kabupaten 

Sleman. 

kesulitan berkumpul dari elemen 

RS menjadi penyebab 

terhambatnya kesiapsiagaan RS, 

ketidakpedulian stakeholder RS 

terhadap kesiapiagaan rumah sakit 

dalam menghadapi bencana, belum 

ada bimbingan , belum adanya 

pelatihan penyusunan dan 

membuat sistem kesiapsiagaan 

bencana, kurang sosialisasi, 

kurangnya pemahaman mengenai 

Hospoital disaster plan, belum 

adanya acuan, dan terbatasnya 

lahan RS.  

 

rendah sedangkan pada penelitian ini 

masuk ke dalam kategori “siap”.  

2. Perbedaan pada tempat penelitian 

4 

Oktonomi Wijaya 

tahun 2015,  Analisis 

Kesiapsiagaan 

Rumah Sakit Di Kota 

Padang Untuk 

Mengantisipasi 

Ancaman Gempa 

Bumi Dan Tsunami 

(Studi Kasus Rumah 

Sakit Islam Siti 

Rahmah) 

(Tesis) 

mengetahui status 

kesiapsiagaan RS Islam 

Siti Rahmah dalam 

mengantisipasi ancaman 

gempa bumi dan tsunami 

mentawai megathrust 

mengacu konsep 

kesiapsiagaan rumah 

sakit PAHO/WHO dan 

konsep rencana 

penanggulangan bencana 

di RS PKMK FK UGM, 

mengetahui kendala apa 

yang dihadapi RS dalam 

penerpan kesiapsigaan, 

serta rekomendasi apa 

yang bisa menjadi 

kebijakan bagi RS untuk 

meningkatkan 

menggunakan metode 

kombinasi melalui teknik 

wawancara, observasi, dan 

cheklist dengan panduan PKMP 

FK UGM, dan PAHO 

Terdapat perbedaan hasil antara 

level kesiapsiagaan antara konsep 

PAHO dengan kesiapsiagaan rumah 

sakit PKMK FK UGM, Rumah 

sakit Islam Siti Rahmah masuk 

dalam level kesiapsiagaan rendah, 

dan dibutuhkan tindakan perbaikan 

dalam melindungi pasien dan star 

RS selama dan sesudah terjadinya 

bencana.  

     

 

Persamaan pada penelitian ini sama-sama 

meneliti tentang :  

1. Kesiapsiagaan  

2. Meneliti pada tempat publik  

3. Menggunakan metode kombinasi  

4. Menggunakan teknik wawancara dan 

observasi 

Perbedaan pada penelitian ini adalah: 

1. Terletak pada tempat penelitian. 

2. Perbedaan hasil penelitian, untuk 

kesipsiagaan RS masuk dalam kategori 

rendah, sedangkan penelitian ini masuk 

dalam kategori “siap” 

3. Menggunakan panduan PKMP FK UGM 

dan PAHO dalam analisis kesiapsiagaan 
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kesiapsiagaan 

5 

Viola Dwi Putri 

Syarif,  tahun 2016,  

Analisis kesiapan 

dalam menghadapi 

bencana gempa bumi 

dan kebakaran di 

perpustakaan (Studi 

Kasus Di 

Perpustakaan 

Universitas Islam 

Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta) 

(Tesis) 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

kesiapan perpustakaan 

dalam menghadapi 

bencana gempa bumi dan 

kebakaran di 

perpustakaan 

Metode deskriptif, dengan 

tehnik pengumpulan data 

menggunakan purposive 

sampling melalui observasi, 

wawancara yang mendalam, dan 

dokumentasi  

1. Perpustakaan memiliki  potensi 

terjadinya bencana gempa bumi 

dan kebakaran. 

2. Dari segi konstruksi bangunan, 

penyimpanan koleksi, 

sistem proteksi aktif, dan 

penyelamatan jiwa  perpustakaan 

UIN Sunan kalijaga  sudah siap 

dalam menghadapi bencana 

gempa bumi dan kebakaran  

3. Dari segi kesiapan petugas  

perpustakaan, pengecekkan 

berkala, akses pemadam 

kebakaran, dan pemeliharaan 

sarana kebakaran perpustakaan 

UIN Sunan kalijaga belum siap  

dalam menghadapi bencana 

gempa bumi dan kebakaran  

Persamaan pada penelitian ini sama-sama 

meneliti tentang :  

1. Kesiapan dalam menghadapi bencana 

gempa bumi dan kebakaran. 

2. Meneliti di tempat publik 

3. Menggunakan metode deskriptif dengan 

teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

Perbedaan pada penelitian ini adalah : 

1. Terletak pada tempat penelitian 

 

6 

Maryanti Setty, 

Endang Lestari, 

Wahyu Putri, Astria 

Risa Wardani, Faza 

Haris, pada tahun 

2017. Hubungan 

Tingkat Pendidikan 

Masyarakat Terhadap 

Kesiapsiagaan 

mengetahui 

kesiapsiagaan 

masyarakat dalam 

menghadapi bencana 

tanah lonsgor ditinjau 

dari pendidikan dan 

kesiapan masyarakat 

secara  keseluruhan 

alat ukur kuesioner serta 

menggunakan metode random 

sampling dalam menentukan 

sampel, menggunaakan teknik 

perhitungan indeks rata-rata dan 

analisis korelasi 

tingkat kesiapsiagaan masyarakaat 

masuk ke dalam kategori rendah, 

dan hubungan anatara pendidikan 

dengan pengetahuan kesiapsiagaan 

bencana tanah longsor termasuk 

dalam kategori sangat tinggi 

 

Persamaan pada penelitian ini sama-sama 

meneliti tentang :  

1. Kesiapsiagaan masyarakat  

2. Menggunakan kuesioner  

3. Teknik random sampling  

Perbedaan pada penelitian ini adalah : 

1. Pada penelitian ini mengkaitkan 

karakteristik responden seperti umur, 

jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan 
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Bencana Tanah 

Longsor Di 

Kelurahan Giritirto 

Kecamatan Wonogiri 

(Jurnal) 

dengan kesiapsiagaan masing-masing, 

sedangkan pada penelitian Setty hanya 

mengkaji hubungan tingkat pendidikaan 

terhadap kesiapsiagaan.  

2. Hasil penelitian Setty mendapatkan hasil 

bahwa kesiapsiagaan masyarakat masuk 

dalam kategori rendah, sedangkan pada 

penelitian ini masuk dalam kategori 

“siap”. 

3. Berbeda dalam ancaman bencana 

4. Teknik sampling & Analsis data 

7 

Raja Zakarias Dedu 

Ghele, 

Hendarrmawan, dan 

Sunardi pada tahun 

2017.  Upaya 

Pengurangan Risiko 

Dan Kesiapsiagaaan 

Masyarakat Terhadap  

Ancaman Bencana 

Tanah Longsor.  

(Jurnal) 

mengkaji upaya PRB 

tanah lonsor yang telah 

dilakukan oleh 

pemerintah, dan 

mengkaji tingkat 

kesiapsiagaan 

masyarakat berdasarkan 

tiga variabel yang dapat 

menjelaskan indikator  

dan parameter aktivitas 

kesiapsiagan yakni 

pengetahuan, sikap, dan 

tindakan sebagai respon 

masyarakat terhadap 

ancaman bencana 

menggunakan metode kualitatf 

dengan teknik wawancara tidak 

berstruktur 

upaya PRB tanah longsor yang 

dilakukan oleh pemerintah belum 

berjalan secara maksimal karena 

permasalahan anggaran dan 

penetapan peraturan 

penyelenggaraan penanggulanagan 

daerah yang terlampau telat, 

mayoritas tingkat pengetahuan 

masyarakat masuk dalam kategori 

sangat baik, mayoritas tingkat sikap 

masyarakat masuk dalam kategori 

sangat baik, dan tingkat tindakan 

masyarakat dalam tingkat 

partisipatif maasuk dalam kategori 

cukup tinggi, dan untuk tindakan 

kesiapan masuk dalam kategori 

telah menyiapkan tindakan atas 

ancaman bencana tanah longsor.  

 

Persamaan pada penelitian ini sama-sama 

meneliti tentang :  

1. Keiapsiagaan masyarakat  

2. Menggunakan metode kualitatif dengan 

teknik wawancara  

Perbedaan pada penelitian ini adalah : 

1. Tempat penelitian  

2. Pada penelitian Ghele dalam mengkaji 

kesiapsiagaan berdasaarkan tiga variabel 

dan parameter yakni : pengetahuan, sikap, 

dan tindakan sebagai respon, sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan 5 

parameter kesiapsiagaan yakni : 

pengetahuan, sikap, rencana tanggap 

darurat, sistem peringatan bencana, dan 

mobilisasi sumberdaya. 

 

Tabel 1.3 Keaslian Penelitian 



25 
 

BAB II
 

KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS, DAN METODE PENELITIAN 

2.1 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian adalah menjelaskan mengenai 

pendekatan konsep yang menjadi latar belakang penelitian, teori dan hasil 

penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini yang disajikan dalam sub 

ini. Bab ini berisikan penjelasan tentang kaitan penelitian ini tentang 

kesiapsiagaan dengan penelitian sebelumnya, definisi bencana, risiko bencana, 

definisi gempa bumi, akibat atau dampak dari  gempa bumi, hal –hal yang 

dilakukan untuk menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi, definisi 

kebakaran, penyebab kebakaran, jenis bahan untuk memadamkan api (kebakaran), 

manajemen dan kebijakan manajemen pengelola dalam menghadapi bencana 

gempa bumi dan kebakaran, pemeriksaan keselamatan kebakaran bangunan 

gedung, persyaratan keandalan bangunan, sarana penyelamatan jiwa, definisi 

kesiapsiagaan, tujuan kesiapsiagaan, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesiapsiagaan, serta parameter kesiapsiagaan. semua teori dan hasil penelitian 

sebelumnya saling berkaitan dan berhubungan dengan kesiapsiagaan pengguna 

pasar tradisional terhadap ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran di pasar 

Beringharjo Yogyakarta. 

Penelitian tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi 

atau kebakaran telah banyak dilakukan di masyarakat dan tempat publik seperti; 

rumah sakit dan perpustakaan, tetapi untuk penelitian kesiapsiagaan pada 



26 
 

 
 

pengguna pasar tradisional dalam menghadapi suatu ancaman bencana masih 

sangat jarang, untuk itu peneliti merujuk pada penelitian terdahulu mengenai 

kesiapsiagaan pada objek masyarakat, rumah sakit, dan perpustakaan. Beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain : 

Badrudin (2013) melakukan penelitian dengan judul kajian kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi di desa Bawuran, Kecamatan 

Pleret kabupaten Bantul dengan tujuan  menganalisis dampa gempa bumi terhadap 

pengetahuan dan sikap masyarakat, menemukali tindakan yang dilakukan 

masyarakat untuk mengurangi dampak gempa bumi, serta menganalisis 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, jumlah resonden dalam 

penelitiannya adalah 95 orang, menggunakan penelitian kombinasi dengan 

perolehan data melalui teknik kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi 

dengan analisis regresi, analisis dekriptif kualitatif, dan analisis deksriptif 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pengetahuan gempa bumi terhadap sikap masyarakat daalam mengurangi risiko 

bencana gempa bumi. Penguatan struktur bangunan rumah dan peningkatan 

kapasitas masyarakat melalui program PRB-BB yang difasilitasi oleh NGO 

merupakan salah satu upaya meminimalisir risiko bencana. Tingkat kesiapsiagaan 

masyarakat “kurang siap” dalam menghadapi bencana gempa bumi. Perbedaan 

dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian dimana penelitian ini 

dilakukan pada Pasar Tradisional Beringharjo Yogyakarta, terutama sesuai 

tujuannya menganalisis kesiapsiagaan pengguna pasar terhadap ancaman bencana 

gempa bumi dan kebakaran dengan menggambarkan dan melihat hubungan 
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karakteristik dengan beberapa faktor kesiapsiagaan seperti umur, jenis kelamin, 

pendidikan, dan pekerjaan serta faktor pengetahuan, sikap, rencana tanggap 

darurat, sistem peringatan bencana, serta mobilisasi sumber daya. 

Kudiyana (2014) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Sistem 

Kesiapsiagaan Rumah Sakit Umum Dalam Menghadapi Bencana Di Kabupaten 

Sleman, dengan tujuan Mengkaji seberapa kesiapsiagaan rumah sakit umum 

dalam menghadapi bencana, menganalisa faktor yang meenjadi penghambat 

kesiapsiagaan rumah sakit umum dalam menghadapi bencana, dan mengkaji 

perencanaan kesiapsiagaan antar rumah sakit dalam menghadapi bencana di 

kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dekriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukan terdapat 21% RS di kabupaten Sleman yang telah 

memiliki sistem kesiapsiagaan menghadapi bencana di kabupaten Sleman, Belum 

adanya anggaran dan kebijakan dari pihak RS merupakan faktor yang paling 

banyak menghambat kesiapsiagaan RS serta belum adanya perencanaan 

kesiapsiagaan antar RS di kabupaten Sleman, dan kesiapsiagaan RS umum dalam 

menghadapi bencana di kabupaten Sleman masih rendah. Perbedaan penelitian ini 

dengan peneliti adalah dari segi lokasi, terutama dari segi sumber daya pasar 

tradisional seperti sarana – prasarana yang menunjang pengguna pasar terhadaap 

ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran (proteksi aktif, proteksi pasif, 

kelengkapan tapak, dan sarana penyelamatan), komunikasi darurat, manajemen, 

strategi serta SOP tanggap darurat, dan persyaratan keandalan bangunan gedung 

yakni keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 
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Viola Dwi Putri Syarif (2016), melakukan penelitian yang berjudul 

Analisis kesiapan dalam menghadapi bencana gempa bumi dan kebakaran di 

perpustakaan (Studi Kasus Di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta), dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan perpustakaan 

dalam menghadapi bencana gempa bumi dan kebakaran di perpustakaan, dengan 

Metode deskriptif, dengan tehnik pengumpulan data menggunakan purposive 

sampling melalui observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukan Perpustakaan memiliki potensi terjadinya bencana gempa 

bumi dan kebakaran, selanjutnya dari segi konstruksi bangunan, penyimpanan 

koleksi,sistem proteksi aktif, dan penyelamatan jiwa  perpustakaan UIN Sunan 

kalijaga  sudah siap dalam menghadapi bencana gempa bumi dan kebakaran, dan 

dari segi kesiapan petugas  perpustakaan, pengecekkan berkala, akses pemadam 

kebakaran, dan pemeliharaan sarana kebakaran perpustakaan UIN Sunan kalijaga 

belum siap  dalam menghadapi bencana gempa bumi dan kebakaran. Perbedaan 

penelitian ini dengan peneliti adalah dari segi lokasi penelitian dan sasaran obyek 

penelitian, jika pada penelitian Syarif (2016) petugas sebagai sasaran obyek 

penelitian maka penelitian ini semua pengguna pasar meliputi (pengelola, 

pedagang, pengunjung, dan buruh gendong) yang menjadi sasaran obyek 

penelitian. Pengguna pasar menjadi obyek dalam penelitiaan ini karena mereka 

sebagai  penggerak utama harus memiliki strategi khusus agar siap siaga dalam 

menghadapi gempa bumi dan kebakaran yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu 

mengingat mereka berada pada suatu gedung yang memiliki aktivitas padat. Salah 
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satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan pengguna 

pasar terhadap ancaman tersebut. 

 

 

1. Bencana 

a. Definisi Bencana 

Secara terminologis konsep bencana memiliki berbagai definisi  yang 

berkembang sesuai dengan interpretasi dan sudut pandang dalam berbagai 

disiplin ilmu. Seperti oleh Undang – undang No 24 tahun 2007, bencana 

didefinisikan sebagai serangkaian peristiwa yang mengancam serta menganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam 

dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dan dampak psikologis. 

Carter (2008) dari teori konsep manajemen kebencaanaan mendefinisikan 

bencana sebagai sebuah kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah 

manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan 

hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini 

terjadi diluar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya.   

Berdasarkan dua definisi mengenai bencana yang sudah dijelaskan, maka 

definisi bencana merupakan suatu peristiwa yang bersifat ancaman  atau 

gangguan yang diakibatkan oleh alam (gempa bumi, tsunami, longsor, dsg) dan 
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non-alam (kebakaran, KLB, Pencemaran, dsg), serta dampak dari sebuah 

bencana adalah hilangnya jiwa, harta benca, serta kerusakan lingkungan serta 

segala sumber dayanya untuk itu sangatlah penting adanya pengelolaan bencana. 

Pada dasarnya setiap bencana memiliki karakteristik yang berberda-beda akan 

tetapi pada intinya pola pengelolaaan bencana secara substansi hampir sama, 

yang artinya tindakan – tindakan pengelolaan bencana harus nyata dari sebelum 

bencana, pra-bencana,  saat menjelang bencana, dan pasca bencan. Acuan 

tindakan ini digunakan sebagai cara untuk mengelola hampir semua bencana. 

b. Risiko Bencana 

Salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi risiko bencana adalah 

dengan menyusun dokumen pengurangan risiko bencana dan 

mengimplementasikannya ke dalam aksi melalui risiko yang jauh dilakukan 

sebelum terjadi bencana, akan tetapi sebelum masuk ke dalam proses itu maka 

sangatlah perlu sebagai langkah awal kita harus mengenal dan menilai risiko 

bencana karna hal tersebut merupakan salah satu dasar dalam pembuatan 

dokumen pengurangan risiko bencana. 

Menurut Badan koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (2007), 

pada dasarnyaa risiko adalah suatu potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 

bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa 

kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, 

kerusakan, atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2015), menjelaskan kejadian 

bencana yang berulang memberikan dampak khsusus bagi masyarakat, untuk itu 
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perlu dilakukan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pencegahan, 

mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekontruksi baik sebelum, sesaat, dan 

sesuadah terjadinya bencana. Selain itu, salah satu  kegiatan penanggulangan 

bencana yang saat ini sedang giat dilakukan pemerintah adalah pembuatan 

dokumen pengurangan risiko bencana diberbagai daerah, sebelum dokumen 

tersebut dibuatkan maka harus dilakukan analisis risiko. 

Analisis risiko bencana merupakan analisis potensi kerugian yang 

ditimbulkan oleh bencana pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, dimana 

pemenuhan syarat analisis risiko bencana bersumber dari dokumen yang 

disahkan oleh pihak yang berkompenten (Nurjanah dkk, 2016). Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (2012), selanjutnya menjelaskan penilaian risiko 

secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Risiko Bencana = (Bahaya/Kerentanan)/ Kapasitas 

Pendekatan di atas digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara 

ancaman bahaya, kerentanan, dan kapasiats yang membangun perspektif tingkat 

risiko bencana suatu kawasan atau wilayah.  

Sejalan dengan Kudiyana (2014), penelitian ini dilakukan karena selama 

ini upaya penanggulangan bencana hanya terfokus pada tahapan sata bencana 

“tanggap darurat”, padahal tahapan sebelum bencana “mitigasi” dan 

“kesiapsiagaan” merupakan dasar yang penting dalam menghadapi bencana, 

karna pada tahap ini jika terjadi bencana dan mitigasi dan kesiapsiagaannya baik 

maka korban jiwa dapat ditekan seminimal mungkin. 

2. Gempa bumi 
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a. Definisi Gempa bumi 

Abbot (2004), mendefinisikan Gempa bumi adalah terjadinya getaran atau 

guncangan pada permukaan bumi yang disebabkan oleh proses tektonik, 

vulkanik, hantaman meteorik, longsoran bawah laut, ledakan bom nuklir, dan 

lain-lain akan tetapi sebagian besar bencana gempa bumi disebabkan karena 

aktivitas tektonik berupa pergerakan lempeng tektonik dan pergerakan sesar. 

Selanjutnya Hartuti (2009) menjelaskan bahwa Gempa bumi adalah suatu 

peristiwa proses pelepasan energi gelombang seismic yang terjadi secara tiba-

tiba yang diakibatkan karena adanya deformasi lempeng tektonik yang terjadi 

pada kerak bumi yang berasal dari hasil pelepasan energi kinetik dalam bumi.  

Berdasarkan kedua definisi diatas maka bisa disimpulkan, gempa bumi 

adalah salah satu bencana yang bersifat merusak dan dampak dari gempa bumi 

adalah hancurnya bangunan – bangunan karena goncangan tanah, jatuhnya 

korban jiwa yang diakibatkan oleh tertimpa reruntuhan bangunan, terkena 

longsor, dan kebakaran. 

Kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi meliputi sektor ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. Yulaewati dan Sihab (2008) menjelaskan salah satu 

kerusakan yang timbul akibat gempa bumi adalah rusaknya bangunan di Pusat 

perekonomian dan pemerintahan seperti pertokoan, pusat perdagangan, 

perkantoran, dan sebagainya, pada penelitian ini bangunan Pasar Beringharjo 

sebagai destinasi wisata utama kota Yogyakarta berada pada wilayah yang padat 

oleh aktivitas manusia dan akan menjadi bangunan yang rentan ketika terjadi 

gempa bumi dalam skala besar. 
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b. Potensi Gempa bumi di Indonesia 

Mengutip dari  Hartuti (2009), bahwa Indonesia dikelilingi oleh tiga 

lempeng tektonik besar yaitu lempeng Hindia-Australia, Eurasia dan Pasifik. 

Ketiga lempeng ini sangat aktif bergerak dengan arahnya yang berlawanan 

sehingga bencana alam seperti gempa bumi bumi sangat mungkin terjadi. 

Karakteristik gempa bumi di Indonesia yaitu di sepanjang Palung Sunda (mulai 

dari Sumatra, Jawa, Bali, NTB, dan NTT), misalnya terdapat lempeng Indo-

Australia yang terus bergerak dengan kecepatan 5-7 cm/tahun. Potensi gempa 

bumi di zona subduksi bervariasi, tergantung dari tiga faktor yaitu ; segentasi 

patahan, besarnya zona batas tumbukan lempeng yang terkunci (locked zone), 

karakteristik siklus gempa bumi dan lamanya waktu dari gempa bumi besar yang 

pernah terjadi (ellapsed time).  

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu wilayah yang 

rawan atas terjadinya gempa bumi tektonik, hal ini terjadi karena adanya 

fenomena geologis yang memunculkan sesar-sesar aktif diantaranya : Sesar 

Opak Oyo, sesar Prambanan Jowo, serta patahan lainnya di wilayah Bantul, 

Kota Yogyakarta, Sleman, Bahkan Sekitar Kalten, Jawa Tengah. Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri sudah sering mengalami gempa bumi dalam 

skala lebih dari 5 Skala Richter yang sudah dijelaskan pada Sub Bab 1. Latar 

belakang. 

c. Dampak Bencana Gempa Bumi 
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Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang bersifat merusak 

dan menghancurkan suatu wilayah yang berimbas pada terganggunya hingga 

rusaknya sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Djauhari Noor (2006), menjelaskan ada beberapa dampak yang 

diakibatkan oleh gempa bumi antara lain: 

1) Munculnya rekahan/patahan di permukaan bumi/deformasi kerak bumi 

2) Menimbulkan getaran atau goncangan permukaan tanah mengakibatkan 

bangunan-bangunan menjadi runtuh. Bangunan-banguan yang berada 

pada lapisan batu padat (firm) dampaknya tidak terlalu parah bila 

dibandingkan bangunan-bangunan yang berada diatas batuan sedimen 

jenuh 

3) Terjadi longsoran tanah, dapat terjadi pada radius 40 km dari pusat 

gempa bumi (epicenter) dan untuk gempa bumi yang sangat besar 

mencapai radius 160 km. gempa bumi bersifat menginduksi terjadinya 

gerakan tanah, sedangkan longsoran atau gerakan tanah baru akan terjadi 

apabila daya ikat antar butir lemah, kejenuhan batuan atau sedimen, 

porositas dan permiabilitas batuan 

4) Bisa menyebabkan kebakaran, gempa bumi yang terjadi menginduksi api 

yang berasal dari putusnya saluran saluran listrik, gas dan pembangkit 

listrik yang sedang beroperasi sehingga terjadinya kebakaran. 

5) Terjadinya perubahan pengaliran akibat penurunan permukaan daratan 

yang disebabkan oleh gempa bumi memungkinkan terbentuknya dan 

danau-danau buatan dan reservoir baru dan rusaknya bendungan. 
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6) Menimbulkan bencana susulan yakni Tsunami, yaang terjadi akibat suatu 

pergeseran naik atau turun yang terjadi secara tiba-tiba pada dasar 

samudra pada saat terjadi gempa bumi bawah laut, akam menimbulkan 

gelombang laut pasang yang sangat besar yang disebut tidal waves. 

Selain itu menurut Sungkawa (2007), Getaran gempa bumi yang memiliki 

kekuatan gempa bumi di atas 5 Skala Richter menyebabkan terjadinya getaran di 

permukaan bumi, getaran ini menggoyang benda-benda di atasnya seperti 

rumah-rumah, perabotan rumah, bangunan, tiang listrik, pohon dan sebagainya. 

Bila benda-benda tersebut tidak kuat menahan getaran maka akan rubuh, 

tumbang, terpelanting dan jatuh. Korban jiwa akan terjadi bila benda-benda 

tesebut menimpa orang-orang yang berdekatan dengan benda-benda yang jatuh 

atau terpelanting karena gempa bumi. Fakta empiris dari suatu gempa bumi 

bumi dapat kita saksikan misalnya akibat dari gempa bumi di Yogyakarta (6,2 

Skala Richter) dan Sumatera Barat (5,8 Skala Richter) memperlihatkan banyak 

rumah dan bangunan yang hancur, sarana dan prasarana umum rusak berat. 

Kerusakan infrastruktur bisa menganggu aktivitas sosial dan aktivitas 

ekonomi, dampak dalam bidang sosial adalah adanya kematian, kecacatan, serta 

hilangnya tempat tinggal sehingga menimbulkan kekacauan dalam sebuah 

komunitas, dampak ekonomi terganggunyaa atau hilangnya sumber mata 

pencaharian serta untuk dampak lingkungan adalah rusaknya lingkungan seperti 

rusaknya ekosistem hutan yang melindungi daratan. 

d. Penyelamatan Diri Saat Gempa Bumi 
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Gempa bumi adalah jenis ancaman bencana yang bisa menimbulkan 

kerusakan dengan menggoncang tanah, hal ini disebabkan karena adanya 

pelepasan energi akibat regangan pada lempeng bumi sehingga terjadi 

pergeseran yang mengoncang tanah. 

Yulaewati dan Shihab (2008), menjelaskan bahwa kerusakan yang paling 

sering terjadi adalah kerusakan pada jalan, bangunan, hingga amblesnya 

permukaan tanah. Kerusakan bangunan akibat gempa bumi sangat berpotensi 

menimbulkan korban jiwa, keretakan hingga robohnya bangunan rumah rumah 

bisa menimpa penghuni suatu bangunan.  Sangat penting sebagai penghuni atau 

pengguna suatu bangunan memiliki pengetahuan bagaimana cara 

menyelamatkan diri ketika terjadi gempa bumi, hal ini sangat berguna agar 

meminimalisir kematian atau kecacatan pada penghuni atau pengguna tersebut. 

Mengutip dari penjelasan Budiman (2008), terdapat cara atau upaya-upaya 

penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Saat terjadi goncangan akibat gempa bumi, langkah awal yang perlu 

dilakukan adalah jangan panik, tetap tenang dan waspada. Jika panik, 

akibatnya akan sulit melakukan upaya penyelamatan diri. 

2) Gempa bumi bumi biasanya disusul dengan bencana lain seperti longsor, 

kebakaran, banjir atau tsunami, untuk menyelamatkan diri, segera cari 

tempat yang aman, yakni tempat yang datar dan tidak berlereng untuk 

menghindari bencana susulan berupa tanah longsor. Pada kebakaran, fakta 

menunjukan kebakaran sering terjadi sesaat setelah terjadi gempa bumi 

bumi. Sumber kebakaran berasal dari bahan-bahan yang mudah terbakar 
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seperti gas, minyak tanah dan bensin. Langkah yang dilakukan untuk 

menghindari kebakaran adalah segera mematikan kompor, listrik, air dan 

gas bialterjadi gempa bumi bumi. Selain itu, simpanlah bahan yang mudah 

terbakar ditempat yang tidak mudah pecah. 

3) Jika berada dalam ruangan, maka segera sembunyi dibawah meja agar 

terhindar dari tumpukan benda-benda keras, bila tidak ada meja bisa juga 

ditutupi kepala dengan benda yang empuk seperti bantal. Lebih baik dan 

aman jika posisi jongkong dan jauhi rak-rak dan jendela berkaca untuk 

menghindari kecelakaan fatal. 

4) Diluar ruangan Anda juga harus ekstra waspada, jauhi diri Anda dari 

bangunan, dinding tiang listrik, papan reklame, dan bangunan lain yang 

bisa jadi roboh akibat goncangan gempa bumi 

5) Ikuti saja tempat dan jalur evakuasi yang sudah ditentukan petugas. 

Utamakan orang yang tergolong kaum rentan seperti manula, anak-anak, 

perempuan, ibu hamil dan orang sakit agar bisa dievakuasi terlebih dahulu 

6) Bila Anda berada di ruangan atau gedung, tempat evakuasi yang paling 

aman adalah lapangan atau tempat terbuka. Untuk bencana tsunami, 

tempat evakuasi yang paling aman yaitu daera-daerah yang merupakan 

daratan tinggi 

7) Jangan dekati tempat-tampat yang paling bahaya katika bencana gempa 

bumi bumi terjadi. Tempat-tampat bahaya tersebut diantaranya gedung 

bertingkat, gedung berdinding bata atau batu, sungai, gang sempit, 

jembatan, lereng dan pompa bensin 



38 
 

 
 

8) Dalam upaya untuk memperkecil risiko terkena dampak gempa bumi, 

setiap keluarga dalam satu rumah perlu memiliki oabt-obatan untuk 

kebutuhan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan  (P3K). 

3. Kebakaran 

a. Definisi Kebakaran 

Menurut Noor (2006), salah satu dampak akibat gempa bumi adalah 

Kebakaraan. Gempa bumi bisa menyebabkan kebakaran, karena menginduksi 

api yang berasal dari putusnya saluran saluran listrik, gas dan pembangkit listrik 

yang sedang beroperasi sehingga terjadinya kebakaran. 

Sesuai dengan pedoman penanggulangan bahaya kebakaran, definisi 

kebakaran adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh api yang tidak dapat 

dikendalikan atau dikuasai baik besar maupun kecil, disengaja atau tidak dan 

menimbulkan kerugian harta benda, cacat bahkan korban jiwa manusia. Paimin 

(2015), menjelaskan bahwa kebakaran biasanya diawali dari api kecil atau 

disebut api awal, jika dapat dikuasai dengan baik maka kebakaran tidak akan 

terjadi. Api terjadi karena adanya suatu reaksi dari tiga unsur, yaitu : bahan 

bakar, panas, dan oksigen. Reaksi ketiga unsur tersebut digambarkan dalam 

suatu segitiga yang disebut Segitiga Api. 

b. Penyebab Terjadinya Kebakaran 

Dinas Pemadam Kebakaran Yogyakarta (2010), menyebutkan penyebab 

terjadinya kebakaran bersumber pada tiga faktor, yaitu faktor manusia, faktor 

teknis dan faktor alam. 

1) Manusia sebagai faktor penyebab kebakaran, antara lain: 
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a) Faktor Pekerja  

Kurang mengetahui prinsip dasar pencegahan kebakaran, Menempatkan 

barang atau menyusun barang yang mudah terbakar tanpa menghiraukan 

norma-norma pencegahan kebakaran, Pemakaian tenaga listrik yang 

berlebihan, Kurang memiliki rasa tanggung jawab atau adanya unsur 

kesengajaan. 

b) Faktor Pengelola  

 Sikap pengelola yang tidak memperhatikan keselamatan kerja, Kurangnya 

pengawasan terhadap kegiatan pekerja, Sistem dan prosedur kerja tidak 

diterapkan dengan baik terutama dalam kegiatan penentuan bahaya dan 

penerangan bahaya, Tidak adanya standar atau kode yang dapat diandalkan. 

2) Faktor Teknis  

 Melalui proses fisik atau mekanik timbul panas akibat kenaikan suhu atau 

timbul bunga api terbuka  Melalui proses kimia yaitu terjadinya suatu 

pengangkutan, penyimpanan, penanganan barang atau bahan kimia berbahaya 

tanpa memperhatikan petunjuk yang telah ada (MSDS), Melalui tenaga listrik 

karena hubungan arus pendek sehingga menimbulkan panas atau bunga api 

dan dapat menyalakan atau membakar komponen lain. 

3) Faktor Alam  

a) Petir, adalah salah satu penyebab kebakaran. 

b) Gempa bumi, karena menginduksi api yang berasal dari putusnya saluran 

saluran listrik, gas dan pembangkit listrik yang sedang beroperasi 

sehingga terjadinya kebakaran. 
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c) Letusan Gunung berapi, dapat menyebabkan kebakaran hutan dan juga 

perumahan yang dilalui oleh lahar panas. 

Pada dasarnya, kebakaran dibagi menjadi 5 kelas berdasarkan benda yang 

terbakar. Klasifikasi ini digunakan untuk menolong serta meng-assesmen bahaya 

dan penentuan jenis media pemadaman yang paling efektif. Juga digunakan 

untuk klasifikasi, ukuran, dan pengujian alat pemadam api ringan/APAR untuk 

tujuan pemadaman kebakaran dengan menggunakan alat pemadaman api ringan 

(APAR), bahaya kebakaran diklasifikasi pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Bahaya Kebakaran 

No  Kelas Simbol Media 

pemadaman 

1 Kelas A : meliputi benda mudah 

terbakar biasa: antara lain kayu, kertas 

dan kain. Perkembangan awal dan 

pertumbuhan kebakaran biasanya 

lambat, dan karena benda padat, agak 

lebih mudah dalam  

penanggulangannya. Meninggalkan 

debu setelah terbakar habis. 

 

 

 

 

 

 

 

Cairan (air) 

2 Kelas B : meliputi cairan dan gas 

mudah menyala dan terbakar antara 

lain bensin, minyak dan LPG.Jenis 

kebakaran ini biasanya berkembang 

dan bertumbuh dengan sangat cepat. 

 

 

 

 

Jenis busa 

3 Kelas C: meliputi peralatan listrik yang 

hidup: antara  lain motor listik, 

peralatan listrik, dan panel listrik. 

Benda yang terbakar mungkin masuk 

dalam kelas kebakaran lainnya. Bila 

daya listrik diputus, kebakaran bukan 

lagi sebagai kelas C. Tidak penting 

peralatan listrik dihidupkan atau 

dimatikan, tetap peralatan tersebut 

masuk dalam Kelas 

 

 

 

Jenis tepung 

kering 

 

4 

 

Kelas D: meliputi metal terbakar antara 

lain magnesium, tirtanium dan 

zirconium. Jenis kebakaran ini biasanya 

sulit untuk disulut (ignited) tetapi 

menghasilkan panas yang hebat. 

Kebakaran kelas D amat sulit untuk 

dipadamkan, dan untungnya jarang 

dijumpai. 
 

 

 

Jenis gas 

(hydrocarbon 

berhalogen ) 

5 Kelas K: meliputi minyak untuk 

memasak. Ini adalah kelas terbaru dari 

kelas-kelas kebakaran.   

 

 

 

Handuk basah 
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 Sumber: Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif, Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per. 04/Men/1980 

 

c. Manajemen  Pencegahan Kebakaran 

Ramli (2010), menjelaskan bahwa sistem manajemen kebakaran adalah 

suatu cara yang tersistematis dalam mengelola risiko kebakaran, yang terdiri 

perencanaan pelaksanaan, pemantauan, dan tindak lanjutnya, manajemen 

penanggulangan kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut 

sistem organisasi, personel, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk 

mencegah, mengeliminasi serta meminimasi dampak kebakaran di bangunan, 

lingkungan dan kota. 

d. Kebijakan Manajemen Kebakaran 

Ramli (2010), menyatakan suatu program pengendalian dan 

penanggulangan kebakaran dalam organisasi atau perusahaan seharusnya 

merupakan kebijakan manajemen, sebagai pihak manajemen harus memiliki 

program upaya pencegahan kebakaran. Jika terjadi suatu kejadian kebakaran, 

maka kebakaran manajemenlah sebenarnya pihak yang menanggung akibat 

besar, dalam penelitian ini manajemen yang dimaksud adalah pengelola Pasar 

Beringharjo. 

Oleh karena itu, program pencegahan kebakaran dalam organisasi atau 

perusahaan harus merupakan keinginan dan kebijakan manajemen. Menurut 

Ramli (2010), mendefinisikan kebijakan manajemen pencegahan kebakaran 

sebagai serangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam 

melaksanakan pencegahan kebakaran, perencanan berupa penetapan peraturan 



43 
 

 
 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kebijakan atau prosedur 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran antara lain: 

1) Pembuatan prosedur keadaan darurat; program pembentukan tim 

penanggulangan kebakaran;  

2) Program pelatihan; 

3) Program inspeksi sarana serta; 

4) Rencana tindak darurat kebakaran. 

Selanjutnya suatu program yang harus ada dalam kebijakan manajemen 

kebakaran adala Rencana Strategi Tindakan Darurat / Fire Emergency Plan 

(FEP) menurut Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 

11/KPTS/2000 yaitu: 

1) Menyusun program penanganan terhadap bahaya kebakaran pada 

bangunan gedung secara berkesinambungan. 

2) Menyusun program peningkatan personil. 

3) Melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperolehnya unsur keamanan total 

terhadap bahaya kebakaran. 

4) Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian 

kebakaran pada saat terjadi kebakaran. 

5) Menyusun Standar Operasi Prosedur untuk setiap tindakan pengamanan 

terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung. 

6) Menyusun dan mendokumentasikan laporan mengenai pelaksanaan MPK. 

 Selain itu ada Prosedur Operasional Standar (POS). 
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Ramli (2010) POS merupakan tata laksana minimal yang harus diikuti 

dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dengan mengikuti 

ketentuan tersebut diharapkan tidak terjadi kebakaran atau kebakaran dapat 

diminimalkan. Adapun ketentuan POS adalah sebagai berikut: 

a) POS harus dimiliki oleh setiap bangunan gedung, khususnya bangunan  

gedung umum, perhotelan, perkantoran, pusat belanja dan rumah sakit; 

b) Setiap bangunan gedung harus memiliki kelengkapan POS, antara lain  

mengenai: pemberitahuan awal, pemadam kebakaran manual, 

pelaksanaan evakuasi, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi 

kebakaran, dan  sebagainya; 

c) POS dapat diganti dan atau disempurnakan sesuai dengan kondisi saat ini 

dan antisipasi kondisi yang akan datang; 

d) POS harus dikoordinasikan dengan instansi pemadam kebakaran, 

minimal dengan Pos Kebakaran setempat. 

e. Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung 

Dalam melakukan pemeriksaan keselmatan kebakaran bangunan gedung 

peneliti menggunakan Pd-T-11-2005-C, yang diambil berdasarkan acuan dari 

Dinas Pekerjaan Umum. 

Pd-T-11-2005-C merupakan pemeriksaan keselamatan bangunan terhadap 

bahaya kebakaran yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keandalan 

dengan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap kelengkapan upaya 

pencegahan kebakaran yang bersifat aktif, pasif, sehingga diperoleh informasi 
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tingkat keandalan dari bangunan. Indikator dalam untuk penilaian tingkat 

keandalan bangunan yaitu: 

1) Kelengkapan tapak, terdiri dari sumber air, jalan lingkungan, jarak antar 

bangunan dan hidran halaman. 

2) Saranan penyelamatan, terdiri dari jalan keluar dan konstruksi jalan keluar 

3) Sistem proteksi aktif, terdiri dari deteksi dan alarm, deteksi dan alarm, 

siemes conection, pemadam api ringan, hidran gedung, sprinkler, sistem 

pemadam luapan, pengendali asap, deteksi asap, pembuangan asap, lift 

kebakaran, cahaya darurat, listrik darurat. 

4) Sistem proteksi pasif, terdiri dari ketahanan api, struktur bangunan, 

kompartemenisasi ruang, perlindungan bukaan. 

Kriteria penilaian dilakukan dengan dinilai kondisi komponen proteksi 

kebakaran banguan dibagi menjadi tiga tingkat yaitu baik (B), sedang/cukup (C) 

dan kurang(K) dengan ekuivalensi nilai B adalah 100, C adalah 80 dan K adalah 

60. Berikut adalah tabel penilaian audit kebakaran di banguan gedung. Untuk 

rincian Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan terhadap kebakaran lihat pada 

tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan terhadap kebakaran 

Nilai Kesesuaian Keandalan 
> 80 – 100 Sesuai persyaratan Baik 

60 -  80 Terpasang tetapi ada sebagian kecil 

instalasi yang tidak sesuai persyaratan 

Cukup 

<  60 Tidak sesuai sama sekali Kurang 

Sumber: Peraturan Pd – T – 11 – 2005 – C tentang Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran 

Bangunan Gedung 

f. Kerugian Kebakaran 
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Kebakaran merupakan salah satu dampak sekunder dari bencana gempa 

bumi yang sudah pasti menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksudkan 

terdiri dari beberapa aspek seperti : Aspek penduduk, aspek pemerintahan, aspek 

ekonomi, aspek sarana/prasarana, dan aspek lingkungan. 

Ramli (2010) menyebutkan bahwa kebakaran bisa menimbulkan kerugian 

baik terhadap manusia, aset maupun produktivitas antara lain sebagai berikut: 

1. Kerugian jiwa (meninggal, luka-luka, cacat). 

2. Kerugian materi  (hilangnya aset seperti rumah, kerusakan pada gedung-

gedung vital pemerintaha, fasilitas sosiaal, fasilitas umum, instalasi listrik 

dan benda-benda berharga lainnya). 

3. Menurunnya produktivitas (terganggunya kegiatan dalam bidang ekonomi, 

lingkungan hingga sosial seperti tidak berfungsinya suatu pasar tradisional 

akibat adanya kejadian kebakaran sehingga menyebabkan pengguna pasar 

tidak bisa berativitas dengan semestinya, kerusakan obyek wisata, dan 

sebagainya). 

4. Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung 

Bangunan atau geduang yang memiliki aktivitas padat seperti pasar 

tradisional Beringharjo Yogyakarta harus memiliki persyaratan keandalan 

bangunan gedung yang baik. 

Keandalan Bangunan Gedung menurut Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum   No. 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan 

Gedung  adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan: 

Keselamatan,  Kesehatan, Kenyamanan,  dan Kemudahan. 
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a) Keselamatan 

Meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung 

beban muatan seperti dalam perencanaan struktur bangunan gedung 

terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung, baik 

bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus diperhitungkan 

memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya. 

Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara detail sehingga 

pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila terjadi 

keruntuhan kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna 

bangunan gedung menyelamatkan diri., serta kemampuan bangunan 

gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan 

bahaya petir. 

b) Kesehatan 

Meliputi persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan 

sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan 

bangunan gedung. 

c) Kenyamanan 

Meliputi persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi 

kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam 

ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan. 

d) Kemudahan 



48 
 

 
 

Meliputi persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, 

serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan 

gedung. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung 

meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan 

nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Kelengkapan 

prasarana dan sarana pada bangunan gedung untuk kepentingan umum 

meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang 

ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas 

komunikasi dan informasi. 

5. Sarana Penyelamatan Jiwa 

Bencana gempa bumi dan kebakaran adalah salah satu ancaman yang 

sangat berpotensi menimbulkan korban jiwa pada bangunan atau gedung 

bertingkat. Sangat diperlukan sarana penyelamatan jiwa sebagai penujang 

keselamatan pengguna gedung atau bangunan bertingkat untuk menyelamatkan 

diri ketika terjadi kedua bencana tersebut, beberapa sarana penyelamatan jiwa 

yang  harus ada pada gedung bertingkat atau bangunan adalah sebaagai berikut: 

a. Sarana jalan Keluar 

National Fire Protection Association (2010), menyebutkan sarana jalan 

keluar dari suatu bangunan harus disediakan agar penghuni gedung 

tersebut dapat menggunakannya untuk menyelamatkan diri dengan 

jumlah, lokasi dan dimensi yang sesuai dengan jarak tempuh, jumlah dan 
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karakter penghuni gedung, fungsi bangunan, tinggi bangunan, dan arah 

sarana keluar. 

Sarana jalan keluar harus ditempatkan terpisah dengan 

memperhitungkan: 

1. Jumlah lantai bangunan yang dihubungkan oleh jalan keluar tersebut 

2. Sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan 

3. Fungsi atau penggunaan bangunan  

4. Jumlah lantai yang dilalui 

5. Tindakan petugas pemadam kebakaran 

b. Petunjuk Arah jalan Keluar 

Selanjutnya NFPA (2010), menjelaskan pada saat kondisi emergency 

akibat bencana, penghuni gedung akan mengalami panik dan 

kebingungan untuk melakukan sesuatu, terutama baik penghuni gedung 

yang belum memahami secara pasti struktur gedung. Oleh karena itu, 

petunjuk arah jalan keluar diperlukan di setiap gedung. Sebuah tanda 

jalan keluar harus jelas terlihat bagi setiap orang dan harus terpasang di 

atas atau berdekatan pada setiap pintu yang menuju jalan keluar. Tanda 

petunjuk jalan keluar harus memiliki tulisan “KELUAR” atau “EXIT” 

dengan tinggi minimum 10 cm dan dapat terlihat jelas pada jarak 20 m. 

Warna tulisan tersebut hijau dan diatas dasar putih, tembus cahaya, atau 

diberi penerangan. 

c. Pintu Darurat 
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Selanjutnya NFPA (2010), menjelaskan pintu darurat atau pintu 

kebakaran adalah pintu yang dipergunakan sebagai jalan keluar untuk 

usaha penyelamatan jiwa manusia pada saat terjadi kebakaran. Daun 

pintu harus membuka keluar dan jika pintu tertutup maka tidak bisa 

dibuka dari luar (self closing door). Pintu kebakaran tidak boleh ada yang 

menghalangi baik didepan pintu ataupun dibelakangnya dan tidak boleh 

di kunci. 

 

 

d. Komunikasi Darurat 

Selanjutnya NFPA (2010), menjelaskan komunikasi yang baik dianggap 

sebagai hal yang paling sulit dilakukan pada saat bencana. Tujuan utama 

dari membangun sistem komunikasi darurat adalah mengirimkan 

informasi yang benar kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Hal 

ini harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Sistem perencanaan 

bencana perlu mencamtumkan daftar nomor telepon yang akan dihubungi 

saat kondisi bencana. 

e. Tangga Darurat 

Selanjutnya NFPA (2010), menjelaskan tangga darurat atau tangga 

kebakaran digunakan sebagai sarana jalan jika terjadi kebakaran. Tangga 

kebakaran adalah tangga yang direncanakan khusus untuk penyelamatan 

bila terjadi kebakaran. Tangga kebakaran atau darurat harus dilengkapi 

dengan pintu tahan api minimal 2 jam dengan bukaan ke tangga 
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kebakaran dan dapat menutup secara otomatis. Tangga kebakaran 

minimal 1 meter dan tidak boleh menyempit kearah bawah, tinggi 

maksimum anak tangga 17,5 cm, lebar injakan minimal 22,5 cm. Tangga 

darurat harus dilengkapi dengan pegangan tangan (Handrail) yang kuat 

setinggi 1,10 meter dan bukan merupakan tangga berputar atau 

melingkar. 

f. Penerangan Darurat 

Selanjutnya NFPA (2010), menjelaskan peristiwa kebakaran biasanya 

disertai dengan padamnya listrik utama. Timbulnya produk kebakaran, 

seperti asap memperburuk keadaan karena kepekatan asap membuat 

orang sulit untuk melihat ditambah lagi orang tersebut menjadi panik. 

Oleh karena itu, penting disediakan sumber energi cadangan untuk 

penerangan darurat (Emergency Light), baik pada tanda arah jalan keluar 

maupun jalur evakuasi. Adapun persyaratan dari penerangan darurat 

antara lain: 

1. Sinar lampu berwarna kuning, sehingga dapat menembus asap serta 

tidak menyilaukan 

2. Ruangan yang disinari adalah jalan menuju ke pintu darurat saja  

3. Sumber tenaga didapat dari battery atau listrik dengan instalasi kabel 

yang khusus sehingga saat ada api lampu tidak perlu dimatikan. 

g. Tempat Berhimpun 

Selanjutnya NFPA (2010), mendefinisikan tempat berhimpun adalah 

tempat di area sekitar atau diluar lokasi yang dijadikan sebagai tempat 
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berhimpun/berkumpul setelah proses evakuasi dan dilakukan perhitungan 

saat terjadi kebakaran. Tempat berhimpun darurat harus aman dari 

bahaya kebakaran dan lainnya. Tempat ini pula merupakan lokasi akhir 

yang dituju sebagaimana digambarkan dalam rute evakuasi. 

6. Kesiapsiagaan 

Nurjanah dkk (2011), menjelaskan bahwa manajemen bencana adalah 

salah satu ilmu pengetahuan yang yang mempelajari mengenai berbagai macam 

bencana serta aspek – aspek  yang saling berkaitan dengan kebencananaan, 

mengetahui risiko bencana dan bagaimana upaya dalam menghindari risiko 

bencana. Sudibyakto (2011), menyatakan bahwa dalam konsep suatu manajemen 

bencana dikenal dengan tiga tahapan yakni “sebelum, sesaat, dan sesuah 

bencana”, dimana setiap tahapan tersebut terjadi siklus atau daur yang saling 

berkaitan. Penanganan bencana di Indonesia pada umunya hanya terfokus pada 

tahapan saat terjadi bencana “tanggap darurat”, padahal semestinya ada tahapan 

sebelum bencana yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan. 

a. Definisi Kesiapsiagaan 

Carter (2008) mendefiniskan Kesiapsiagaan adalah semua tindakan yang 

memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat komunitas, dan individu  

agar mampu menanggapi suatu situasi bencana secara tepat guna. 

Menurut undang- undang No. 24 tahun 2007, definisi kesiapsiagaan adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan sebaagai upaya untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan 

berdaya guna. Kesiapsiagaaan merupakan salah satu bagian dalam proses 
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manajemen bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang 

berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen 

penting dari kegiatan pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, 

sebelum terjadi bencana. 

Selanjutnya Hidayati (2009), menjelaskan Kesiapsiagaan  merupakan salah 

satu upaya antisipasi terhadap kejadian bencana yang dilaksanakan guna 

meminimalisir berbagai risiko bencana dan tidak dapat terlepas dari aspek 

penanggulangan bencana lainnya seperti pencegahan, tanggap darurat dan 

pemulihan, sedangkan efektivitas dari kesiapsiagaan tercermin dalam sebuah 

aksi yang dilakukan ketika dihadapkan dalam kondisi darurat bencana 

Menurut The United Nations International Strategy For Disaster Reduction 

(UNISDR, 2009), definisi kesiapsiagaan adalah pengetahuan dan kapasitas yang 

dikembagkan oleh pemerintah, lembaga-lembaga profesional dalam bidang 

respon dan pemulihan, serta masyarakat dan perorangan dalam mengantisipasi, 

merespon dan pulih secara efektif dari dampak-dampak peristiwa atau kondisi 

ancaman bahaya yang mungkin ada, akan segera ada, atau saat ini ada. 

Dari keempat definisi seblumnya maka bisa disimpulkan bahwa 

keiapsiagaan merupakan perencanaan penanggulangan bencana seperti 

penyusunan dokumen rencana penyiagaan, penulisan SOP, pelaksanaan 

pelatihan, serta simulasi sehingga kapasitas suatu kelompok atau komunitas 

tertentu bisa lebih baik dalam menghadapi suatu ancaman bencana. 

b. Tujuan Kesiapsiagaan 
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Kesiapsiagaan merupakan salah satu aktivitas yang bisa meningkatkan 

aktivitas respon dan kemampuan. PAHO (2006), menjelaskan tujuan  khusus 

dari upaya kesiapsiagaaan bencana adalah untuk menjamin bahwa sistem, 

prosedur, dan sumber daya yang ada sudah tepat siap ditempatnya masing-

masing untuk memberikan bantuan yang efektif dan segera bagi korban bencana 

sehingga dapat mempermudah langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi 

layanan.  

Kesiapsiagaan dapat meminimalisir dampak buruk daari ancaman bencana 

dengan melakukan tindakan pencegahan yang sesuai dengan tepat dan benar. 

Tindakan pencegahan yang sesuai dengan tepat dan benar dilakukan berdasarkan 

pengetahuaan mengenai gejala awal bencana, sehingga membentuk sikap dalam 

menentukan langkah selanjutnya, adanya pengembangan dan pengujian pada 

sistem peringatan dini, mengetahui rencana evakuasi atau mengambil tindakan 

yang baik dan aman selama terjadi bencana, sehingga angka kematian atau 

kecacatan fisik bisa ditekan seminimal mungkin. 

c. Faktor – faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan 

Twigg (2004) berpendapat bahwa pada dasarnya, kesiapsiagaan tidak 

terlepas dari faktor kapasitas, mengurangi kerentanan masyarakat perlu 

mempertimbangkan kapasitas yang berbasi masyarakat, kapasitas masyarakat 

perlu dibangun dengan 2 hal, yaitu kapasiatas lokal (indigenous knowledge), 

yaitu suatu pengetahuan lokal masyarakat yang digunakan dalam menyikapi 

suatu permasalahan yang ada di masyarakat dan kapasitas bertahan (coping 

strategies), dapat dikategorikan menjadi 4 hal yaitu: 
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1. Ekonomi/materi: kategori ini menjadi sebuah sumber pendapatan bagi 

masyarakat ketika beberapa sumber pendapatan yang lain tidak bisa 

diandalkan. Misalnya membuat kerajinan tangan, pembuatan barang 

menggunakan kayu, membuat bangunan. Kepemilikan tabungan di bank 

juga merupakan salah satu kapasitas untuk tumbuh mengurangi 

kerentanan. Dalam penelitian ini, kategori ekonomi atau materi adalah 

faktor mobilisasi sumber daya. 

2. Teknologi : teknologi dibutuhkan dalam pembuatan sistem penangaanan 

bahaya di area rawan bencana yang bertujuan untuk mencegah dan 

memprediksi bahaya yang akan terjadi sehingga masyarakat dapat 

membuat peringatan dini dan melakukan sikap untuk melindungi diri dan 

barang berharga. Dalam penelitian ini, kategori ekonomi atau materi 

adalah faktor sistem peringatan dini. 

3. Sosial/ organisasi : kategori ini menekankan pada hubungan sosial dan 

adanya suatu organisasi lokal yang Saling mendukung misalnya jaringan 

kekerabatan, saling membantu dalam swadaya masyarakat, dan adanya 

modal sosial. Dalam penelitian ini, kategori ekonomi atau materi adalah 

faktor sikap. 

4. Budaya : pengetahuan dan persepsi masyarakat terjadap bencana 

merupakan suatu kunci kapasitas masyarakat. Persepsi terhadap bencana 

sangat bervariasi di dalam komunitas menurut budaya dan pengalaman 

masyarakat Kesiapsiagaan akan membuat masyarakat mempertimbangkan 

berbagai hal dalam melakukan segala tindakan mereka sehingga tidak 
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berisiko terkena dampak bencana. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan 

yang sifatnya perlindungn aktif yang dilakukan pada saat bencana terjadi 

dan memberikan solusi jngka pendek untuk memberikan dukungan bagi 

pemulihan jangka panjang. Dalam penelitian ini, kategori ekonomi atau 

materi adalah faktor rencana tanggap darurat. 

d. Parameter dan Penilaian Kesiapsiagaan 

Berdasarkan kajian kesiapsiagaan masyarakat dibuat oleh LIPI dan 

UNESCO (2006), kesiapsiagaan dikelompokkan kedalam lima faktor yakni : 

pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana, kebijakan atau panduan 

keluarga untuk kesiapsiagaaan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan 

bencana dan mobilisasi sumberdaya. Sedangkan menurut Sutton dan Tierney 

(2006) ada delapan dimensi kesiapan menghadapi bencana, yakni : pengetahuan 

bencana, manajemen arah dan koordinasi dari operasi keadaan darurat, 

kesepakatan forman dan informal, sumberdaya pendukung perlindungan 

keselamatan hidup, perlindungan harta benda, menyesuaikan diri dengan 

keadaan darurat dan pemulihan, dan mendidentifikasi dengan cepat aktivitas 

pemulihan. 

Dalam upaya mengetahui tingkat kesiapsiagaan pengguna pasar tradisional 

Beringharjo, peneliti menggunakan parameter kesiapsiagaan yang dibuat oleh 

Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan UNESCO (2006) yang telah 

disederhanakan menjadi 4 parameter dengan pertimbangan bahwa kebijakan 

atau panduan keluarga untuk kesiapsiagaan dimasukkan ke dalam parameter 
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pengetahuan dan sikap, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan 

mobilisasi sumber daya, yang dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pengetahuan dan sikap 

Pengetahuan adalah faktor utama kunci kesiapsiagaan. Pengetahuan yang 

harus dimiliki oleh individu terhadap risiko bahaya gempa bumi dan 

kebakaran meliputi pengetahuan pengguna tentang gempa bumi dan 

kebakaran, penyebab terjadinya gempa bumi dan kebakaran, dampak yang 

diakibatkan oleh gempa bumi dan kebakaran pada gedung bertingkat, 

tindakan yang dilakukan saat terjadi gempa bumi dan kebakaran ketika 

berada di pasar. 

Pengetahuan yang dimiliki mempengaruhi sikap dan kepedulian 

masyarakat atau pengguna pasar dalaam penelitian ini untuk siap dan siaga 

dalam mengantisipasi bencana dimanapun berada. Pengetahuan pengguna 

pasar tentang gempa bumi dan kebakaran berwujud kesadaran yang 

membentuk sikap dalam mengambil tindakan atau keputusan.  

Pengalaman bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh, Nias, Yogyakarta, 

Lombok, dan Palu menjadi pembelajaran yang sangat penting, yakni 

pembelajaran pentingnya pengetahuan mengenai bencana alam. LIPI-

UNESCO/ISDR (2006) menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki 

suatu individu dapat mempengaruhi sikap serta kepedulian suatu kelompok 

untuk siap siaga dalam menghadapi suatu ancaman bencana, terutama bagi 

suatu kelompok atau masyarakat yang berdomisili di daerah pesisir pantai 

atau yang rentan terhadap ancaman bencana alam. 
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2) Rencana tanggap darurat 

Rencana tanggap darurat merupakan suatu rencana yang dimiliki oleh 

individu atau masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat disuatu 

tempat akibat terjadinya bencana. rencana tanggap darurat berhubungan 

dengan evakuasi, pertolongan, penyelamatan. Rencana tanggap darurat 

terdiri dari beberapa komponen yakni : pertolongan pertama, keselamatan 

dan kemanan, tersedianya alat penerang alternatif pada saat darurat, 

tersedianya nomor telepon penting seperti rumah sakit, polisi, dan 

pemadam kebakaran. 

3) Sistem peringatan bencana 

Pada dasarnya sistem peringatan bencana adalah untuk memberitahu pada 

masyarakat atau pengguna pasar bahwa dalam waktu yang singkat akan 

terjadi ancaman bencana alam (gempa bumi) atau non-alam (kebakaran) 

agar masyarakat atau pengguna pasar bisa menyelamatkan diri ke tempat 

yang lebih aman dengan mengikuti rambu-rambu penyelamatan yang 

sudah disediakan. Sistem peringatan dini ini mengharuskan pengunjung 

mengerti langkah apa yang dilakukan bila alaram/ sirine tanda peringatan 

dini bencana berbunyi. 

4) Mobilisasi sumber daya 

Mobilisasi sumberdaya meliputi keikutsertaan masyarakat dalam 

pertemuan, seminar, pelatihan kesiapsiagaan bencana, atau adanya 

keterampilan masyarakat yang berkaitan dengan kesiapsiagaan. 
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e. Kesiapsiagaan Pengguna Pasar dalam Menghadapi Ancaman Bencana 

Gempa bumi Dan Kebakaran 

Kesiapsiagaan pengguna pasar adalah upaya atau usaha pengguna pasar 

yang meliputi Pengelola pasar, pedagang, buruh gendong, dan pengunjung dalam 

suatu rangka mencegah atau meminimalisir dampak yang merugikan dari suatu 

ancaman atau bahaya melalui tindakan atau kemampuan pencegahan yang baik 

dan benar. Badrudin (2013) menyatakan “kesiapsiagaan pada suatu maasyarakat 

merupakan bagian penting dari pengurangan bencana, dan akhir dari 

kesiapsiagaan adalah unntuk membangun ketahanan masyarakat dalam 

menghadapi bencana”. Selanjutnya menurut Teja (2018) “kesiapsiagaan bencana 

sangat penting dilihat sebagai upaya  pengurangan risiko bencana”. 

Saat terjadi bencana pada suatu tempat, maka kondisi pada tempat tersebut 

tidaklah menentu, sementara saat itu korban akibat bencana tersebut harus segera 

mendapat pertolongan. Peran serta pengguna pasar atau masyarakat yang ada pada 

Pasar dalam kesiapsiagaan bencana sangatlah penting, hal itu  terjadi karena 

pengguna pasar atau masyarakat ini  merupakakan sasaran utama dalam kegiatan 

pengurangan risiko bencana. 

Teja (2018) menyatakan bahwa “secara alamiah, masyarakat mampu 

beradaptasi dengan lingkungannya”. Selanjutnya Singgih (2017) menyatakan 

“dalam kasus kebencanaan masyarakat yang sudah pernah mengalami bencana 

sudah memiliki coping mechanism atau cara tertentu dalam menghadapi suatu 

kondisi”.  Febriana et. Al (2015) menjelaskan beberapa penelitian menyebutkan 
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bahwa tingginya jumlah korban akibat suatu bencana disebabkan para korban 

tidak memiliki pengetahuan tentang ancaman bencana gempa bumi dan tsunami.  

Mendukung penjelasan sebelumnya, maka salah satu strategi dalam 

membangun pertahanan atau ketahanan pengguna pasar adalah dengan kesadaran 

dan pengetahuan dalam menghadapi suatu ancaman bencana gempa bumi dan 

kebakaran, atau pengguna pasar sebagai masyarakat atau orang yang menjadi 

pelaku utama kegiatan di pasar Beringharjo harus meningkatkan kemampuan atau 

kapasitasnya mengenai bagaaimana menghadapi suatu situasi atau kondisi 

bencana seperti gempa bumi dan kebakaran bagi diririnya serta orang – orang 

yang ada di sekitarnya. 

2.2 Hipotesis 

Adapun hipotesis sementara pada penelitian ini berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dan dijelaskan pada Bab 1, sub bab 

Latar belakang adalah sebagai berikut; 

1. Tingkat kesiapsiagaan pengguna pasar tradisional beringharjo masuk dalam  

kategori sangat tidak siap dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi 

dan kebakaran.   

2. Semua faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan pengguna pasar 

tradisional dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran 

masuk dalam kategori kurang. 

3. Tingkat keandalan sistem keselamatan bangunan gedung  dan sarana - 

prasarana pasar Tradisional Beringharjo Yogyakarta masuk dalam kategori 
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cukup karena sebagian sudah sarana – prasarana sudah ada dan terpasang 

serta pengecekan dengan baik walaupun belum merata. 

2.3 Landasan Teori 

Jenis bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non-alam 

atau yang disebut dengan bencana fisik. Bencana alam yang bisa menyebabkan 

bencana fisik adalah bencana gempa bumi yang bisa menimbulkan bencana 

kebakaran. Peristiwa bencana gempa bumi yang dirasakan dalam skala besar oleh 

pengguna pasar Beringharjo Yogyakarta adalalah pada tanggal 27 Mei 2006 yang 

membuat pengguna pasar Beringharjo panik dan belum siap dalam 

menghadapinya. Ramli (2010) menyebutkan bahwa kebakaran dapat 

menimbulkan kerugian berupa bangunan yang rusak, kerugian jiwa, kerugian 

materi dan menurunnya produktivitas. Kesiapsiagaan merupakan salah satu 

respon yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa 

bumi dan kebakaran. 

Landasan teori dari kesiapsiagaan ini adalah merujuk dari hasil kerangka 

kerja sendai 2015-2025, salah satu prioritas tindakan menekankan bahwa berbagai 

upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui cara memperkuat kesiapsiagaan 

bencana dengan respon aktif pada semua tindakan. 

Analisis kesiapsiagaan pengguna pasar Beringharjo terhadap gempa bumi dan 

kebakaran berdasarkan parameter kesiapsiagaan yang dibuat oleh Lembaga Ilmu 

Pengetahuan (LIPI) dan UNESCO (2006), dilakukan untuk meminimalisir 

kerugian akibat bencana dan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan pengguna 
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pasar setelah periode gempa bumi 2006. Kesiapsiagaan yang dimiliki oleh setiap 

individu akan memberikan kontribusi yang baik untuk kedepannya, terutama bila 

terjadi peristiwa seperti gempa bumi 2006. Selain itu, untuk mendukung 

kesiapsiagaan pengguna pasar terhadap ancaman bencana gempa bumi dan 

kebakaran, pasar sebagai tempat publik harus menyediakan sarana-prasara yang 

menunjang dalam keadaan darurat, seperti sistem proteksi aktif, sistem proteksi 

pasif, dan sarana penyelamatan jiwa. 

Pada dasarnya, Untuk menilai kehandalan sistem keselamatan bangunan 

terhadap bencana gempa bumi dan kebakaran diperlukan beberapa komponen, 

yaitu kelengkapan tapak, sarana penyelamatan jiwa, sistem proteksi aktif dan 

sistem proteksi pasif. 

Menggunakan dasar teori ini analisis kesiapsiagaan pengguna pasar 

tradisional Beringharjo Yogyakarta terhadap gempa bumi dan kebakaran akan 

diteliti. Untuk kerangka pemikiran peneliti disajikan dalam bagan 2.1. 
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Bagan 2.1 kerangka Pemikiran Peneliti 

Gempa bumi  

Bencana Alam  

Bencana Fisik 

Kebakaran 

Dampak Terhadap Pasar :  

1. Bangunan Pasar Rusak 

2. Kerugian Jiwa  

3. Kerugian Materi  

4. Menurunnya Produktivitas  

Faktor Yang mempengaruhi tingkat kesiapasiagaan 

“Pengguna Pasar” 

1. Kapasitas Lokal 

a. Pengetahuan dasar 

2. Kapasitas Bertahan 

a. Ekonomi (Mobilisasi Sumber Daya) 

b. Teknologi (Sistem Peringatan Dini) 

c. Sosial (Sikap) 

d. Budaya (Rencana Tanggap Darurat) 

 

Parameter Kesiapsiagaan 

Bencana : 

 

1. Pengetahuan dan sikap  

2. Rencana tanggap 

darurat 

3. Sistem peringatan 

bencana 

4. Mobilisasi  sumber  

daya 

 

 Sarana – Prasarana :  

1. kelengkapan tapak 

2. sarana penyelamatan 

jiwa 

3. sistem proteksi aktif 

4. sistem proteksi pasif.   

1. Analisis tingkat kesiapsiagaan pengguna pasar terhadap ancaman bencana gempa 

bumi dan kebakaran  

2. Bagaimana konstruksi bangunan dan sarana-prasarana pasar (kelengkapan tapak, 

sarana penyelamatan jiwa, sistem proteksi pasif dan aktif)  

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkap kesiapsiagaan 
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2.4 Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mix Methods, 

dengan pendekatan cross sectional. Mix Methods yaitu suatu metode penelitian  

dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, yakni 

kuantitatif dan kualitatif dalam suatu kegiatan penelitian (Sugiyono, 2013).  

Pada penelitian ini jenis Mix Methods yang digunakan adalah model 

concurrent embedded yakni metode kombinasi antara penelitian yang bersifat 

kuantitatif dan kualitatif secara tidak seimbang, pada penelitian ini 

menggunakan 70% metode kuantitatif yaitu untuk menganalisis tingkat 

kesiapsiagaan dan faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan 

pengguna pasar dengan menggunakan kuesioner serta wawancara sebagai data 

primer dalam penelitian ini, serta 30% metode kualitatif yaitu untuk menilai 

sarana-prasarana serta keandalan bangunan dengan menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola pasar sebagai data 

sekunder atau sebagai pendukung metode kuantitatif dengan menggunakan 

survei deskriptif. Sedangkan  pendekatan cross sectional adalah penelitian yang 

dilakukan secara simultan pada sekali waktu (Notoatmojdjo, 2012). 

2. Populasi Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang diteliti (Notoatmodjo, 

2012). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengguna pasar tradisional 

Beringharjo Yogyakarta, yang terdiri dari pengunjung pasar, pedagang, buruh 
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gendong, dan pengelola pasar. Menurut data Dinas pengelolaan pasar kota 

Yogyakarta yakni bagian P3P (Penataan lahan, Pengembangan, dan 

Pendapatan), yang berjumlah 162. 967 orang per Juli 2018. 

b. Besar Sampel 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi 

(Notoatmodjo, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah total pengguna 

pasar yang terdiri dari pengunjung, pedangan, buruh gendong, dan pengelola 

pasar tradisional Beringharjo Yogyakarta yang besarnya mewakili. Untuk 

mendapatkan besar sampel dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan 

rumus sloving (Sugiyono,2013) yang dijelaskan di bawah berikut ini. 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

 

Keterangan :  

n =  Jumlah sampel  

N =  Jumlah Populasi (pengguna pasar Berigharjo per Juli 2018, 

sumber: Dinas pengelolaan Pasar Beringharjo bagian P3P) 

e =  Batas toleransi kesalahan (error tolerance)  

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan error tolerance 0,1  dengan batas 

kesalahan 90 %, maka didapatkan; 

 

      n  =             N       

         1+ Ne
2
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            n  =             N                              

                               1+ N(e)
2
     

      n  =         162.967 

                           1 + 162.967 (0,1)
2 

 
      n  =         162,967 

                         1630,6 

 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah cara pengambilan sampel (Sugiyono, 2013).  

Teknik sampling yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah  teknik atau cara  

yang digunakan untuk mengambil sampel sebagai obyek penelitian, dimana 

obyek penelitian dalam penelitian ini adalah pengguna pasar yang terdiri dari 4 

kelompok : pengunjung, pedagang, buruh gendong, dan pengelola pasar. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah  sampling kouta,  teknik 

ini digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri 

tertentu hingga jumlah kouta yang diinginkan yakni 100 responden dan oleh 

peneliti jumlah sampel berdasarkan besar sampel dibagi menjadi 4 kelompok: 

a. Pengelola Pasar = 25 orsng 

b. Pedagang = 25 orang 

c. Pengunjung = 25 orang 

d. Buruh Gendong = 25 orang 
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4. Waktu dan Tempat Penelitian 

a. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 20 

Agustus 2018. 

b. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dilaksanakan Pasar Beringharjo Yogyakarta. 

5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

a. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah apa yang menjadi fokus dalam suatu penelitian 

(Sugiyono, 2013). Variabel dalam penelitian ini menggunakan dua jenis 

data yaitu data primer dan data sekunder, dua jenis data tersebut terdiri 

dari tujuan penelitian, parameter, variabel penelitian, indikator, dan 

sumber data. Untuk rincian variabel penelitian bisa dilihat pada tabel 2.3. 

b. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013), definisi operasinal 

pada penelitian ini disajikan pada tabel 2.4.
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Tabel 2.3 Variabel Penelitian 

No Tujuan Penelitian Parameter Variabel Indikator Sumber Data 

 

 

1 

 

 

Untuk menganalisis  

Kesiapsiagaan Pengguna 

pasar Tradisional 

Terhadap Gempa bumi 

dan Kebakaran pada Pasar 

Beringharjo Yogyakarta. 

 

a) Pengetahuan dan 

sikap tentang gempa 

bumi dan kebakaran 

b) Rencana tanggap 

darurat 

c) Sistem peringatan 

bencana  

d) Mobilisasi sumber 

daya 

 

1. Pengetahuan 

gempa bumi dan 

kebakaran, 

penyebab, tanda-

tanda, waktu 

kejadian dan Sikap 

terhadap risiko 

bencana gempa 

bumi dan 

kebakaran  

2. Rencana pengguna 

pasar atas keadaan 

darurat, rencana 

evakuasi, 

pertolongan 

pertama, 

penyelamatan, 

keselamatan, dan 

keamanan, 

peralatan dan 

perlengkapan serta 

latihan dan 

simulasi 

3. Sistem peringatan 

bencana meliputi: 

teknologi, 

mekanisme 

 

1) Mampu memahami pengertian, penyebab, 

tanda-tanda, dan tindakan penyelamatan saat 

akan terjadinya gempa bumi dan kebakaran 

2) Mengetahui adanya rencana penyelamatan atas 

kondisi darurat, adanya peta evakuasi, jalur 

evakuasi, dan titik kumpul pengguna pasar.  

3) Mampu memahami sistem peringatan bencana 

gempa bumi dan kebakaran pada pasar 

Beringharjo  

4) Mengetahui kesiapsiagaan bencana melalui 

seminar/workshop/pertemuan/ pelatihan, 

adanya tabungan atau asuransi kebencanaan, 

dan mengikuti latihan simulasi dalam kegiatan 

kebencanaan 

 

Kuesioner penelitian 

yang disusun 

berdasarkan adopsi 

dari kuesioner 

penelitian 

sebelumnya.  
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peringatan, dan 

latihan serta 

simulasi 

4. Sumber daya 

manusia, pelatihan 

kesiapsiagaan, 

pemantauan dan 

evaluasi.   

 

 

 

2 

 

 

 

Mendiskripsikan sarana 

prasarana untuk ancaman 

bencana gempa bumi dan 

kebakaran di pasar 

Tradisional Beringharjo. 

 

a) Kelengkapan 

tapak 

b) Sarana 

penyelamatan 

c) Sistem proteksi 

aktif  

d) Sistem proteksi 

pasif   

e) Menajamenen 

bencana 

(kebakaran dan 

gempa bumi) 

f) Keandalan 

bangunan gedung 

(Pasar 

Beringharjo) 

 

 

1. Alat (APAR, 

Hydrant, Alarm, 

Detektor, 

Sprinkler) 

2. Emergency Exit, 

3. tangga darurat 

4. rambu evakuasi 

5. titik kumpul. 

6. Komunikasi darurat 

7. SOP rencana 

strategi tindakan 

darurat 

8. Keandalan 

bangunan yang 

memenuhi 

persyaratan ( 

keselamatan, 

kesehatan, 

kenyamanan, dan 

kemudahan).  

 

1) Memiliki kelengkapan tapak yang lengkap dan 

terawat (sumber air, jalan lingkungan, jarak 

antar bangunan, dan hidran halaman)  

2) Memiliki sarana penyelamatan yang lengkap 

dan memadai sesuai dengan jumlah pengguna 

pasar (Pintu darurat, tangga darurat, rambu 

evakuasi, titik kumpul, dan konstruksi jalan 

keluar) 

3) Memiliki sarana proteksi aktif yang sesuai 

dengan kebutuhan gedung dan terawat (alarm, 

apar, hidran gedung, sprinkler, ruang 

pengendali operasi) 

4) Memiliki sarana proteksi pasif yang teruji ( 

ketahanan api struktur bangunan, 

kompartemensi ruang, dan perlindungan 

bukaan) 

5) Memiliki organisasi manajemen bencana yang 

terstruktur dan berjalan disertai pelatihan 

dalam menghadapi bencana gempa bumi dan 

kebakaran  

6) Kehandalan Gedung pasar beringharjo harus 

sesuai dengan pesryaratan teknis bangunan 

 

Lembar observasi 

pemeriksaan 

keselamatan 

bangunan, serta 

lembar pertanyaan 

wawancara mengenai 

sarana-prasarana di 

pasar beringharjo 

dari ancaman gempa 

bumi dan kebakaran 
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yang memenuhi persyaratan : keselamatan, 

keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan)  

 

 

 

3 

 

 

 

Menilai faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

tingkat kesiapsiagaan 

Pengguna Pasar 

Tradisional Beringharjo 

Yogyakarta terhadap 

ancaman bencana bencana 

gempa bumi dan 

kebakaran berdasarkan 

parameter LIPI & 

UNESCO 2006 

 

 

 

a) Pengetahuan 

tentang gempa 

bumi dan 

kebakaran 

b) Rencana tanggap 

darurat 

c) Sistem peringatan 

bencana  

d) Mobilisasi sumber 

daya 

 

 

 

1. Pengertian gempa 

bumi dan 

kebakaran, 

penyebab, tanda-

tanda, waktu 

kejadian 

2. SOP 

3. Rencana Evakuasi 

4. Sistem peringatan 

bencana 

1) Mengetahui pengertian gempa bumi dan 

kebakaran 

2) Mengetahui penyebab gempa bumi dan 

kebakaran 

3) Memahami salah satu penyebabnya 

4) Mengetahui tanda-tanda akan terjadinya 

gempa bumi dan kebakaran 

5) Mampu mengenali perkiraan waktu 

terjadinya gempa bumi dan kebakaran 

6) Mengetahui jalur dan tempat evakuasi 

7) Mampu memahami sistem peringatan 

bencana gempa bumi dan kebakaran 

8)  Partisipasi dalam kegiatan kebencanaan 

9) Menyimpan nomer telpon penting 

10) Ikut asuransi 

11) Mampu mengetahui tindakan penyelamatan 

diri dari gempa bumi dan kebakaraan 

Kuesioner penelitian  

yang disusun 

berdasarkan adopsi 

dari kuesioner 

penelitian 

sebelumnya. 
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Tabel 2.4 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Jenis 

Data 

1 Kesiapsiagaan  kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

sebagai upaya untuk mengantisipasi bencana melalui 

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan 

berdaya guna. Kesiapsiagaaan merupakan salah satu bagian 

dalam proses manajemen bencana dan di dalam konsep 

pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, 

peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen 

penting dari kegiatan pengurangan risiko bencana yang 

bersifat pro-aktif, sebelum terjaadi bencana 

kuesioner Dengan mengisi lembar 

kuesioner oleh responden 

lalu dihitung jumlah 

jawaban oleh peneliti 

untuk mengukur tingkat 

kesiapsiapsiagaan 

pengguna pasar 

Beringharjo terhadap 

gempa bumi dan 

kebakaran 

1. Sangat siap  

2. Siap 

3. Kurang siap 

4. Tidak siap 

5. Sangat tidak 

siap 

(sumber: LIPI 

& UNESCO, 

2006) 

Ordinal 

 

2 

 

Sarana 

prasarana untuk 

ancaman 

bencana gempa 

bumi dan 

kebakaran di 

pasar 

Tradisional 

Beringharjo  

Adalah penunjang dalam penyelamatan pengguna pasar 

Beringharjo yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan pasar 

Beringharjo, yang terdiri dari :  

 Kelengkapan tapak 

 Sarana penyelamatan 

 Sistem proteksi aktif  

 Sistem proteksi pasif   

 Menajamenen bencana (kebakaran dan gempa bumi) 

 Keandalan bangunan gedung (Pasar Beringharjo) 

 

 

Lembar 

observasi 

dan lembar 

pertanyaan  

 

Mengisi lembar observasi 

dan lembar pertanyaan 

dengan melakukan tanya 

jawab (wawancara) 

terhadap petugas Dinas 

Pengelolaan Pasar 

Beringharjo Yogyakarta  

 

1. Baik, bila nilai 

NKSKB  tidak 

kurang antara 

80 % - 100 % 

2. Cukup, 60% ≤ 

NKSKB < 

80% 

3. Kurang, bila 

NKSKB < 60 

% 

(Sumber: 

Pedoman 

Pemeriksaan 

Keselamatan 

Kebakaran 

 

Nominal 
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Bangunan 

Gedung (Pd-T-

11- 2005-C, 

Rencana stratregi 

tindakan darurat 

menurut 

KEPMEN PU NO 

11/KTSP/2000 

dan keandalan 

bangunan 

menurut 

PERMEN PU NO 

29/PRT/2006) 

 

3 

 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

tingkat 

kesiapsiagaan 

kesiapsiagaan tidak terlepas dari faktor kapasitas, 

mengurangi kerentanan masyarakat perlu 

mempertimbangkan kapasitas yang berbasis masyarakat, 

kapasitas masyarakat perlu dibangun dengan 2 hal, yaitu 

kapasiatas lokal (indigenous knowledge), yaitu suatu 

pengetahuan lokal masyarakat yang digunakan dalm 

menyikapi suatu permasalahan yang ada di masyarakat dan 

kapasitas bertahan (coping strategies) yang dikategorikan 

menjadi 4 hal yaitu: ekonomi/materi, teknologi, sosial/ 

organisasi dan budaya. 

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan UNESCO 

(2006), parameter kesiapsiagaan bencana terdiri dari 

pengetahuan dan sikap, rencana tanggap darurat, sistem 

peringatan bencana, dan kemampuan memobilisasi sumber 

daya.  

 

 

kuesioner 

 

Dengan mengisi lembar 

kuesioner oleh responden 

lalu dihitung jumlah 

jawaban per item 

parameter kesiapsiagaan 

oleh peneliti untuk 

menilai faktor apa yang 

paling dominan 

mempengaruhi  tingkat 

kesiapsiapsiagaan 

pengguna pasar 

Beringharjo terhadap 

gempa bumi dan 

kebakaran 

 

1. Baik < 50% 

2. Kurang ≥ 50% 

(sumber : Husna, 

2012) 

 

Nominal 



73 
 

 
 

6. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas dan uji realibilitas pada penelitian ini, dilakukan terhadap 30 

responden pengguna pasar untuk menguji kuesioner kesiapsiagaan menggunakan 

program spss versi 16.00, yaitu:  uji validitas dengan cara membadingkan nilai r 

hitung dan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari dari r tabel maka item/ 

pertanyaan dikatakan valid dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel 

maka item/pertanyaan dikatakan tidak valid. R hitung dicari menggunakan spss, 

sedangkan r tabel dicari dengan melihat r dengan ketentuan r minimal adalah 0,3 

(Sugiyono, 2012) sedangkan uji realibilitas dilakukan dengan cara 

membandingkan angka cronbach alpha dengan ketentuan nilai cronbach alpha 

minimal adalah 0,6. Artinya jika nilai cronbach alpha yang didapatkan dari hasil 

perhitungan spss lebih besar dari 0,6 maka kuesioner tersebut reliabel, 

sebaliknya jika cronbach alpha lebih kecil dari 0,6 maka disimpulkan kuesioner 

tersebut tidak reliabel (Sugiyono, 2012). Hasil uji validitas dan reliabilitas 

kuesioner dalam penelitian ini mendapatkan 31 pertanyaan valid dan reliabel 

pada Tabel 2.5 

Tabel 2.5 Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner 

No Daftar 

Pertanyaan 

Valid Reliabel 

1) Pengetahuan 

responden 

dalam 

menghadapi 

Gempa bumi 

dan kebakaran 

Item 1 0,409 0,919 

Item 2 0,760 

Item 3 0,148 

Item 4 0,687 

Item 5 0,819 

Item 6 0,819 

Item 7 0,833 
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Item 8 0,833 

Item 9 0,383 

Item 10 0,063 

Item 11 0,760 

Item 12 0,591 

Item 13 0,551 

Item 14 0,342 

Item 15 0,529 

Item 16 0,510 

Item 17 0,418 

2) Sikap yang 

diambil 

responden 

untuk 

meningkatkan 

kesiapsiagaan   

Item 1 0,591 0,919 

Item 2 0,760 

Item 3 0,760 

Item 4 0,371 

Item 5 0,367 

Item 6 0,409 

Item 7 0,362 

Item 8 0,069 

Item 9 0,250 

Item 10 0,371 

Item 11 0,175 

3) Rencana 

Tanggap 

Darurat 

Item 1 0,269 0,919 

Item 2 0,374 

Item 3 0,407 

Item 4 0,156 

Item 5 0,409 

Item 6 0,409 

Item 7 0,371 

Item 8 0,887 

4) Sistem 

Peringatan 

Bencana  

Item 1 0,711 0,919 

Item 2 0,788 

Item 3 0,697 

5) Mobilisasi 

Sumber Daya  

Item 1 0,788 0,919 

Item 2 0,856 

Item 3 0,641 

Item 4 0,638 

Item 5 0,748 

Item 6 0,407 
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7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara 

pengumpulan data yakni: Pengumpulan data primer dan data sekunder. 

1. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpulan data (Sugiyono,2012). Data primer didapatkan melalui 

penyebaran kuesioner secara langsung oleh peneliti terhadap responden 

yaitu pengguna pasar tradisional dan  tanya jawab (wawancara) terhadap 

petugas pasar (staf  Dinas Pengelolaan Pasar Beringharjo). Pengumpulan 

data primer bersifat terbuka dan dibatasi sesuai dengan cakupan penelitian. 

Dalam penelitian ini data primer digunakan untuk menganalisis 

kesiapsiagaan dan menilai faktor –faktor yang mempengaruhi tingkat 

kesiapsiagaan pengguna pasar Beringharjo, serta untuk mendapatkan data 

mengenai bagaimana konstruksi bangunan pasar beringharjo dan 

bagaimana sarana – prasarana yang menunjang pengguna pasar terhadap 

ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran sudah sesuai SNI atau 

peraturan yang berlaku di Indonesia atau tidak. 

2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari 

buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi 

(Moleong,J. Lexy, 2010). Data sekunder meliputi data kejadian gempa 

bumi, data kejadian kebakaran, peraturan pemerintah, dan dokumen SNI. 

Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu (meliputi hasil 
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penelitian pada pasar Beringharjo) dan instansi meliputi Dinas 

Pengelelolaan Pasar Beringharjo untuk data jumlah pengunjung, jumlah 

pedagang, dan gambaran denah pasar. 

8. Instrument Penelitian 

Adapun instrument yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

disajikan pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Instrument Penelitian 

Alat Fungsi Sumber 

Alat tulis Untuk mengisi kuesioner dan lembar 

cheklist 

 

Pribadi 

Notebook dan 

software SPSS 

16.00 

Untuk mengolah data dan membuat laporan 

penelitiaan 

Pribadi 

Kuesioner Untuk pengumpulan data penelitian Disusun oleh peneliti dengan 

mengadopsi kuesioner 

sebelumnya 

Kamera Mendokementasikan peristiwa di lapangan Pribadi 

Lembar observasi Untuk menilai kelayakan sarana-prasarana 

pasar 

Peraturan Pemerintah (Peraturan 

Pd – T – 11 – 2005 – C tentang 

Pemeriksaan Keselamatan 

Kebakaran Bangunan Gedung) 

Lembar 

Pertanyaan 

Untuk menilai strategi tindakan darurat 

yang ada pada pasar beringharjo, serta 

persyaratan keandalan bangunan gedung 

KEPMEN PU NO 

11/KTSP/2000 tentang strategi 

tindakan darurat, dan PERMEN 

PU NO 29/PRT/2006 tentang 

keandalan bangunan 

 

9. Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data  

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan 

atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. 

Pengolahan data bertujuan untuk mengubah data mentah dari hasil pengukuran 

menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkaian lebih 
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lanjut (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini pengelolaan data dilakukan dengan 

tahap sebagai berikut: 

a) Editing yaitu tindakan pengecekan data atau verivikasi data yang telah 

diperoleh untuk menghindari kekeliruan kemudian mengalokasikan 

data-data tersebut dalam bentuk kategori-kategori yang telah 

ditentukan. Meliputi data kuesioner kesiapsiagaan dan lembar 

observasi komstruksi dan sarana prasara pasar Beringharjo. 

b) Entry yaitu memasukkan data-data yang telah diperoleh kedalam 

komputer dengan program yang sesuai. Meliputi : untuk data dari 

kuesioner dimasukkan dalam program spsss untuk analisis tingkat 

kesiapsiagaan dan untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat kesiapsiagaan, sedangkan untuk data konstruksi dan sarana-

prasarana pasar dimasukkan ke dalam program MS. Word (melakukan 

perhitungan manual). 

c) Scoring yaitu menskor data yang telah diperoleh kemudian di masukkan 

dalam komputer. Dalam penelitian ini khususnya untuk analisis tingkat 

kesiapsiagaan (untuk kategori sangat siap dengan nilai 80-100 diberi 

skor “1”, siap dengan nilai 61-80 diberi skor “2”, hampir siap dengan 

nilai 41-60 diberi skor “3”, kurang siap dengan nilai 21-40 diberi skor 

“4”, dan tidak siap dengan nilai 1-20 diberi skor “5”)  dan menilai 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan (kategori baik 

dengan nilai < 50% diberi skor“1” dan kategori kuurang dengan nilai ≥ 

50% diberi skor  “2”). 
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d) Coding atau mengkode data. Yaitu Pemberian kode sangat diperlukan 

terutama dalam rangka pengelolaan data-data secara manual 

menggunakan komputer. Dalam penelitian ini khususnya untuk analisis 

tingkat kesiapsiagaan (untuk kategori sangat siap skor “1”, siap “2”, 

hampir siap “3”, kurang siap “4”, dan tidak siap “5”)  dan menilai 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan (kategori baik 

“1” dan kategori kuurang “2”). 

e) Processing adalah untuk memindahkan data dari instrument manual ke 

master table. Meliputi data dari kuesioner kesiapsiagaan (untuk analisis 

kesiapsiagaan dan menilai faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat 

kesiapsiagaan). 

f) Cleaning yaitu memastikan data tidak ada yang missing. Data yang 

akan diperiksa Meliputi data dari kuesioner kesiapsiagaan. 

g) Tabulating  yaitu hasil pengelompokan  data kemudian ditampilkan 

secara deskriptif dalam bentuk tabel sebagai bahan informasi.Data yang 

akan dikelompokkan dan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai bahan 

informasi. Meiputi data : tabel tingkat kesiapsiagaan, tabel karakteristik 

responden, tabel faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kesiapsiagaan, dan tabel nilai keandalan bangunan pasar. 

b. Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini rencananya akan dilakukan dengan 

metode sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penjelasan Analisis Data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini, disajikan pada Tabel 2.7. 
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No 

 

Tujuan Penelitian 

 

Data Yang Dipergunakan 

 

Perolehan Data 

 

Analisis Data 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menganalisis 

Kesiapsiagaan Pengguna 

pasar Tradisional Terhadap 

Gempa bumi dan 

Kebakaran pada Pasar 

Beringharjo Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter kesiapsiagaan 

pengguna pasar terhadap 

gempa bumi dan kebakaran. 

Menurut LIPI dan UNESCO 

tahun 2006 

Kuesioner, distribusi tiap 

parameter :  

 

Penilaian dan skoring pada kuesioner 

kesiapsiagaan menggunakan skala Guttman, 

penentuan nilai dan skoring dijelaskan 

sebagai berikut :  

 

 Jumlah soal = 31 

 Jumlah Pilihan jawaban = 2 (Ya dan 

Tidak), dengan nilai 0 dan 1 tergantung 

kisi-kisi soal 

 Penilaian terendah (0) pada jawaban yang 

salah 

 Penilaian tertinggi (1) pada jawaban yang 

benar 

 skor terendah = penilaian terendah x 

jumlah pertanyaan (0 x 31 = 0) 

 skor tertinggi = penilaian tertinggi x 

jumlah pertanyaaan (1 x 31 = 31 benar 

semua atau nilai 100%) 

 Berdasarkan perhitungan tersebut 

diperoleh nilai tertinggi dan terendah 

Pengkatagorian kelas tersebut didasarkan 

pada rumus Sturgess yaitu : Menghitung 

Indikator Jumlah 

Pertanyaan 

Pengetahuan dan 

sikap (PS) 

18 

Rencana 

Tanggap Darurat 

(RTD) 

4 

Sistem 

Peringatan 

Bencana (SPB) 

3 

Mobilisasi 

Sumberaya 

(MSD) 

6 

Total  18+4+3+6 = 

31 

Tabel 2.7 Analisis Data 
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jarak atau rentang (R), dengan rumus:  

R= nilai tertinggi-nilai  terendah 

R= 100 % – 0 %= 100 % 

 Menghitung panjang kelas (Interval) 

diketahui dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

P = 
 

 
 

Dimana :  

P = panjang kelas 

R = Rentang (beda nilai tertinggi dengan 

nilai terendah) 

K = Banyaknya Kelas 

P = R/K  

P = 100/5  

P = 20, sehingga interval (panjang kelas) 

masing-masing kelas  

(Sumber :  Sugiyono, 2013) 

 

 

2 

 

 

 

 

Mendiskripsikan sarana 

prasarana untuk ancaman 

bencana gempa bumi dan 

kebakaran di pasar 

Tradisional Beringharjo  

 

 

a) Kelayakan tapak 

b) Sarana penyelamatan 

c) Sistem proteksi aktif  

d) Sistem proteksi pasif   

e) Menajamenen bencana 

(kebakaran dan gempa 

bumi) 

 

 

 

 

Lembar observasi dan lembar 

pertanyaan sarana-prasaraanan, 

manajemen bencana, dan 

keandalan bangunan. 

 

 

 

Penentuan score,  

1. Baik, bila nilai NKSKB  tidak 

kurang antara 80 % - 100 % 

2. Cukup, 60% ≤ NKSKB < 80% 

3. Kurang,bila NKSKB < 60 % 

(sumber : Peraturan Pd – T – 11  2005 – C 

tentang Pemeriksaan Keselamatan 

Kebakaran Bangunan Gedung, Rencana 

stratregi tindakan darurat menurut 

KEPMEN PU NO 11/KTSP/2000 dan 
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f) Keandalan bangunan 

gedung (Pasar 

Beringharjo) 

 

 

keandalan bangunan menurut PERMEN PU 

NO 29/PRT/2006) 

3 Menilai faktor – fakto yang 

mempengaruhi tingkat 

kesiapsiagaan 

Parameter kesiapsiagaan 

berdasarkan LIPI dan 

UNESCO tahun 2006 

Kuesioner kesiapsiagaan yang 

dihitung berdasarkan per item 

parameter 

Penilaian dan perhitungan faktor 

kesiapsiagaan berdasarkan parameter 

kesiapsiagaan yang terdiri dari 4 item. 1 

parameter bernilai 25% (untuk jawaban 

benar sesuai dengan kisi-kisi jawaban) 

1. Baik  ≥ 50% 

2. Kurang   50% 

(sumber : Husna, 2012 



82 
 

 
 

Dengan demikian, nilai tiap kategori tingkat kesiapsiagaan pengguna pasar 

tradisional Beringharjo Yogyakarta disajikan pada tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Katagori Tingkat Kesiapsiagaan Pengguna pasar Tradisional 

Beringharjo 

Selain itu, Analisis data dalam penelitian ini juga menggunakan uji 

statistik dengan menggunakan program komputer. Analisis data yang akan 

digunakan adalah analisis univariat. Analisis univariat adalah pemaparan 

rangkuman data mengenai karakteristik responden, tingkat kesiapsiagaan dan 

faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan. 

10. Tahapan Jalannya Penelitian 

Dalam penelitian ini jalannya penelitian meliputi: 

1) Tahap pesiapan penelitian  

a) Peneliti mengurus surat izin studi pendahuluan dari prodi Magister 

Manajemen Bencana, universitas pembangunan nasional “Veteran” 

Yogyakarta. 

b) Setelah itu peneliti melakukan studi pendahuluan di Dinas Pengelolaan 

Pasar Beringharjo dan di pasar Beringharjo Yogyakarta. 

Interval kelas  

(nilai) 

Kategori 

81-100 Sangat siap 

61-80 Siap 

41-60 Hampir siap  

21-40  Kurang siap 

1-20 Tidak siap 
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c) Tahap Penyusunan Proposal Penelitian 

d) Tahap Seminar Proposal pada tanggal 20 April 2018 

e) Mengurus surat pengantar penelitian dari prodi Magister Manajemen 

Bencana, universitas pembangunan nasional “Veteran” Yogyakarta. 

f) Mengurus surat pengantar penelitian ke Kesbangpol Yogyakarta untuk 

ke Dinas Perizinan DIY 

g) Mengurus surat izin penelitian ke Dinas Perijinan Yogyakarta untuk ke 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian DIY 

h) Setelah surat izin keluar, peneliti melakukan penelitian di pasar 

Beringharjo dan Dinas Pengelolaan Pasar Beringharjo 

2) Tahap Penelitian 

a) Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner serta 

melakukan wawancara untuk mengisi kuesioner kesiapsiagaaan 

pengguna pasar terhadap ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran 

yang terdiri dari : pedagang, pengunjung, buruh gendong dan pengelola 

pasar Beringharjo, serta melakukan wawancara, observasi dan 

dokumentasi terhadap staf pengelola pasar (dalam hal ini adalah 

pegawai Disperindag DIY) untuk mendapatkan data bagaimana 

keandalan bangunan serta apa saja sarana – prasarana yang ada di pasar 

Beringharjo dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan 

kebakaran. 

b) Dalam melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap 

pengguna pasar peneliti melakukan hal tersebut dalam waktu 1 bulan, 



84 
 

 
 

sedangkan untuk wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti 

menggunakan lembar observasi dan lembar pertanyaan, peneliti 

melakukan hal tersebut dengan narasumber staf Disperindag DIY dalam 

3 hari. 

3) Tahap Melakukan Pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS versi 

16.00 setelah menyelesaikan tahap penelitian.  

4) Tahap penyusunan laporan hasil dan pembahasan  

5) Tahap seminar hasil penelitian 

6) Tahap sidang tesis 

11. Etika Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan mendapat   rekomendasi 

Dari Program Studi Magister Manajemen Bencana Universitas  Pembangunan 

Nasional “Veteran” Yogyakarta dan  permintaan  ijin  ke Dinas Pengelolaan 

Pasar Beringharjo Yogyakarta. Setelah mendapat persetujuan peneliti 

menekankan masalah etika yang meliputi: 

a. Lembar Persetujuan 

Lembar persetujuan diberikan  kepada subyek yang akan diteliti. Peneliti 

menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Jika respon dan bersedia untuk 

diteliti, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan tersebut. 

Jika responden menolak untuk diteliti maka peneliti tidak akan memaksa 

dan tetap menghormati hak-haknya. 

b. Anonimity (tanpa nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak mencantumkan nama responden 
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pada lembar pengumpulan data. 

 

c. Confidentiality (kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi dijamin oleh peneliti, hanya kelompok  

data tertentu saja akan disajikan dan dilaporkan sebagai hasil riset. 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK / LOKASI PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran menjadi 

pusat perhatian, dimana kedua ancaman tersebut bisa saja terjadi sewaktu–

waktu. Selain itu, peneliti juga membahas bagaimana kesiapsiagaan Pengguna 

Pasar meliputi pedagang, pengunjung, dan Dinas pengelolaan pasar tradisional 

beringharjo yogyakarta, konstruksi bangunan pasar secara umum, dan sarana-

prasarana pasar Tradisional Beringharjo Yogyakarta yang mendukung 

kesiapsagaan pengunjung terhadap ancaman bencana gempa bumi dan 

kebakaran. Ruang lingkup masalah di atas merupakan kategori tahapan sebelum 

terjadi bencana (pra-bencana) gempa bumi dan kebakaran di pasar tradisional 

Beringharjo Yogyakarta, berikut ini merupakan gambar (3.1) situasi Pasar 

Beringharjo Barat, Tengah, dan Timur 
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3.2 Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi pasar tradisional Beringharjo di jalan Margo Mulyo No. 16, 

Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah 

Istimewa Yogyakarta disajikan pada gambar (3.2) 

  

Gambar (3.1) 

 situasi Pasar Beringharjo Barat, Tengah, dan Timur 

Digambar oleh Devi (2014) 
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Gambar (3.2) Peta Lokasi Pasar Tradisional Beringharjo Di Yogyakarta 
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3.3 Kegiatan Pasar Tradisional Beringharjo 

Pasar Beringharjo merupakan salah satu pasar tradisional yang di kelola oleh 

Pemerintah Kota Madya, yakni dibawah pengelolaan Dinas Perindutrian dan 

Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi Pasar Beringharjo berada di 

jantung kota Yogyakarta, tepatnya di jalan Ahmad Yani No 1, lokasinya persis 

di ujung Selatan Malioboro, berdampingan dengan Benteng Vredeburg, Gedung 

Agung Kraton Yogyakarta, Taman Budaya Yogyakarta, Taman Pintar, Shopping 

center, dan tentunya berada pada satu jalur dengan Malioboro. Bangunan pasar 

Beringharjo memiliki luas bangunan sebesar 27. 087 m
2
, luas lantai 55.448,92 

m
2
, dan luas tanah sebesar 2,5 Ha, serta terdiri dari tiga zonasi dan layout 

diantaranya: Pasar Beringharjo Barat, Beringharjo Tengah, dan Beringharjo 

Timur, dalam kegiatan pasar berikut ini adalah penjelasan identifikasi kegiatan 

pengguna pasar sebagai obyek penelitian yang dijelaskan pada tabel 3.1 
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                                        Tabel 3.1 Identifikasi Pengguna Pasar 
  

 

 

   

Pengguna Pasar                        Kegiatan  

Pengunjung Jenis Mengamati, menawar, membeli barang dagangan  

    

 Alur Datang- mengamati/menawar, membeli barang  

  dagangan- istirahat (makan/minum)- pulang  

Pedagang Jenis Mempersiapkan, mengolah, menata, dsn  

  merapikan barang dagangan, melayani  

  pengunjung, membersihkan area dagang  

 Alur Datang-  

  mempersiapkan/mengolah/menata/merapikan/  

  membersihkan/melayani pengunjung-KM/WC-ke  

  kantor pengelola- istirahat-pulang 
 

Buruh Gendong Jenis Mengangkut barang milik pedagang dan  

  pengunjung  

 Alur Datang-menunggu-mengangkut  

  barang/dagangan-menurunkan barang/dagangan-  

  menimbang-istirahat-pulang  

Pengelola Jenis Mengatur jalannya kegiatan di dalam pasar  

  melalui peraturan yang dibuat, kebersihan,  

Sumber : Observasi Peneliti Juli 2018 

Selanjutnya untuk jumlah pengguna pasar per Juli 2018 berdasarkan data P3P 

DISPERINDAG DIY (Penataan lahan Pengembangan dan Pendapatan isi pada 

Dinas Perindustrian dan Perdangangan Daerah Istimewa Yoyakarta) disajikan 

pada tabel 3.2 
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     Tabel 3.2 Jumlah Pengguna Pasar/ Juli 2018 

NO Keterangan Pengguna Pasar Jumlah (Orang) 

1 Pedagang 14. 501 

 

*Dengan catatan sehari atau dua hari 

bisa  

 berubah jumlahnya.  

2 Pengunjung  

  147.775 

   

   

3 Buruh gendong 250 

4 Pegawai DISPERINDAG  

 PNS 150 

 Non- PNS 291 

   

   

    Sumber : data primer (2018) 

Berikut ini adalah rincian bangunan Pasar Beringharjo berdasarkan zonasi dan layout 

yang diperoleh peneliti dari pengelola pasar bulan Juli 2018 yang terdiri dari: 

a. Pasar Beringharjo Barat 

Bagian bangunan ini merupakan bangunan lama yang masuk ke dalam cagar 

budaya dan terdiri dari satu lantai. 

Wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) : UPT Beringharjo Barat 

Lantai 1 : Konveksi, batik, sepatu, dan sandal. (lihat pada gambar 3.2) 

b. Pasar Beringharjo Tengah 

Wilayah unit pelaksana teknis (UPT) : UPT Beringharjo Tengah 
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Lantai 1 : Asesoris, sepatu, sandal, kebutuhan rumah tangga, kuliner, batik, 

konveksi, barang pecah belah, bumbu dapur. 

Lantai 2 : konveksi, tepung terigu, tahu, tempe, jagung, kacang. 

Lantai 3 : kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta (atau sekarang 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY), buah, gula jawa, tempat parkir. 

(lihat pada gambar 3.3) 

c. Pasar Baringharjo Timur 

Wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) : UPT Beringharjo Timur 

Lantai 1: asesoris tas dan sepatu, kebutuhan rumah tangga, asesoris mobil 

bahan bangunan, daging ayam, ikan, kuliner, jamu serta bumbu dapur. Lantai 

2: sayur mayur, bongkar muat barang, kuliner 

Lantai 3: grosiran, buah dan kembang, Klithikan (lihat pada gambar 3.4). 
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Titik kumpul  

Jalan Lingkungan  

La
n
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Titik ku
m

p
u

l  

  Gambar (3.3) Layout Denah Los Pasar Beringharjo Barat (Lantai 1) 
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Jalan menuju lantai 3 

Titik 
kumpul  

Gambar (3.4) Layout Denah Los Pasar Beringharjo Tengah  (Lantai 2) 
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Gambar (3.5) Layout Denah Los Pasar Beringharjo Timur (Lantai 3) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Responden dan Tingkat kesiapsiagaan Pengguna Pasar 

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna pasar tradisional 

beringharjo yang berjumlah 100 orang. Karakteristik pengguna pasar yang 

menjadi responden dalam penelitian ini pada tabel 4.1. 

                 Tabel 4.1 Karakteristik Responden Pengguna Pasar Beringharjo 
No Karakteristik Kategori Kesiapsiagaan Total 

Sangat 

Siap 

Siap Hampir 

Siap 

Kurang 

Siap 

Tidak 

Siap 

1 Umur 

 

a. < 20 Tahun 

b. ≥ 20 Tahun 

 

 

1 

21 

 

 

7 

47 

 

 

2 

15 

 

 

5 

1 

 

 

0 

1 

 

 

15 

85 

2 Jenis Kelamin 

 

a. Laki – laki 

b. Perempuan 

 

 

10 

12 

 

 

23 

31 

 

 

4 

13 

 

 

2 

4 

 

 

0 

1 

 

 

39 

61 

  3 Tingkat pendidikan 

 

a. Tidak sekolah 

b. SD 

c. SMP 

d. SMA 

e. Diploma 

f. S1 

g. S2 

 

 

0 

1 

4 

6 

2 

7 

2 

 

 

2 

8 

6 

20 

6 

11 

1 

 

 

0 

5 

3 

6 

0 

3 

0 

 

 

0 

1 

0 

5 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

 

 

2 

   15 

15 

37 

8 

21 

3 

4 Jenis Pekerjaan 

 

a. PNS 

b. Non-PNS 

c. P.Swasta 

d. Wiraswasta 

e. Sekolah 

f. Buruh 

g. Tidak bekerja 

 

 

 

4 

0 

4 

4 

5 

5 

0 

 

 

0 

11 

10 

4 

14 

14 

1 

 

 

0 

1 

2 

3 

5 

6 

0 

 

 

0 

0 

2 

0 

4 

0 

0 

 

 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

 

 

4 

12 

19 

11 

28 

25 

1 

Sumber : data primer (2018) 

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden berada pada umur ≥ 20 

93 
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tahun yakni berjumlah 85% dengan kategori siap sebesar 47%, sangat siap 21%, 

hampir siap 15% , dan sisanya kurang siap dan tidak siap, selanjutnya mayoritas 

responden berjenis kelamin wanita, yakni sebanyak 61%  dengan kategori siap 

sebesar 31%, hampir siap 13%, sangat siap sebesar 12%  , dan sisanya kurang 

siap dan tidak siap,  selanjutnya untuk tingkat pendidikan terakhir mayoritas 

responden berada pada tingkat pendidikan SMA yakni sebanyak 37% dengan 

kategori siap sebesar 20%, sangat siap sebesar 6%, hampir siap sebesar 6%, 

sisanya kurang siap dan tidak siap, selanjutnya untuk jenis pekerjaan mayoritas 

responden memiliki jenis pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa yakni sebanyak 

28%  dengan kategori siap sebesar 14%, sangat siap sebesar 5%, hampir siap 

5%, dan sisanya tidak. 

Kesiapsiagaan pengguna pasar Beringharjo dalam menghadapi  bencana 

gempa bumi dan kebakaran secara keseluruhan di kategorikan menjadi 5 

kategori yakni : Sangat siap, Siap, Hampir siap, Kurang siap, dan Tidak siap, 

selengkapnya distribusi frekuensi tingkat kesiapsiagaan pengguna pasar 

disajikan pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Tingkat Kesiapsiagaan Responden 

No Kategori Tingkat 

Kesiapsiagaan 

F (%) 

1 Sangat siap 22 

2 Siap  54  

3 Hampir siap  17  

4 Kurang siap 6 

5 Tidak siap 1 

 Total 100 
 

                Sumber : data primer (2018) 
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Berdasarkan hasil penelitian distribusi frekuensi tingkat kesiapsiagaan 

pengguna pasar Beringharjo berada pada kategori siap sebesar 54 %, sangat siap 

sebesar 22 %, hampir siap sebesar 17%, kurang siap sebesar 6 %, dan tidak siap 

sebesar 1 %.      

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukan pengguna pasar 

Beringharjo masuk dalam kategori “Siap”, berbeda dengan hipotesis awal 

penelitian ini yang menyatakan bahwa tingkat kesiapsiagaan pengguna pasar 

beringharo berada pada kategori tidak siap, hal ini dikarenakan mayoritas 

pengetahuan dan sikap responden mengenai ancaman bencana gempa bumi dan 

kebakaran yang menjadi salah satu parameter kesiapsiagaan secara umum sudah 

baik, khususnya pada kelompok pengelola pasar, buruh, maupun pedagang 

karena dibekali program pelatihan penganggulangan bencana kebakaran dan 

serta program tata cara penyelamatan diri dari gempa bumi yang diadakan oleh 

Disperindag DIY dengan Damkar DIY, dimana program ini merupakan program 

rutin bagi pengelola pasar terutama petugas keamanan dan ketertiban pasar agar 

lebih terampil saat terjadi keadaan darurat, hal ini relevan dengan pendapat 

Ivancevich (2008), bahwa pelatihan merupakan suatu bentuk dasar terbentuknya 

kinerja yang baik dalam mencapai tujuan organisasi, selanjutnya oleh Daud 

(2014)  pada penelitiannya pelatihan siaga bencana dengan model praktik 

langsung meniru tindakan saat terjadi gempa bumi dapat meningkatkan 

kesiapsiagaan. 

Penelitian ini mendapatkan mayoritas responden pernah mengikuti latihan 

tersebut sehingga tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana 



99 
 

 
 

walaupun akan sedikit panik, selanjutnya selain pelatihan, tingkat pengetahuan 

yang baik mengenai bencana gempa bumi, hal ini didukung mayoritas responden 

tahu bahwa pasar Beringharjo yang meraka datangi saat itu adalah pasar wisata 

yang berada pada kota Yogyakarta yang mana merupakan kota yang sering 

terjadi peristiwa gempa bumi, dan tahu bahwa gempa bumi bisa menyebabkan 

kebakaran gedung, hal ini yang menyebabkan kesiapsiagaan pada penelitian ini 

masuk dalam kategori “siap”. Pengetahuan mengenai kebencanaan adalah faktor 

utama kunci kesiapsiagaan. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh individu 

terhadap risiko bahaya gempa bumi dan kebakaran meliputi pengetahuan 

pengguna tentang gempa bumi dan kebakaran, penyebab terjadinya gempa bumi 

dan kebakaran, dampak yang diakibatkan oleh gempa bumi dan kebakaran pada 

gedung bertingkat, tindakan yang dilakukan saat terjadi gempa bumi dan 

kebakaran ketika berada di pasar. LIPI-UNESCO/ISDR (2006), menjelaskan 

bahwa pengetahuan yang dimiliki suatu individu dapat mempengaruhi sikap 

serta kepedulian suatu kelompok untuk siap siaga dalam menghadapi suatu 

ancaman bencana. 

Hasil penelitian ini selanjutnya mendapatkan mayoritas responden 

masuk ke dalam tingkat pendidikan terakhir SMA dan memiliki jenis pekerjaan 

pelajar/mahasiswa dengan umur ≥ 20 tahun, artinya umur mayoritas responden 

pada penelitian ini masuk dalam kategori produktif karena masuk ke dalam 

rentan umur 15-64 tahun dan sebagian umur responden ini masuk ke dalam 

kelompok umur remaja karena memiliki jenis pekerjaan pelajar/mahasiswa.  
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Husna (2012) menjelaskan bahwa terbentuknya sikap yang baik 

dikarenakan dipengaruhi oleh pengetahuan yang baik. Sikap yang dimiliki oleh 

mayoritas responden dalam penelitian ini baik karena mayoritas responden 

kelompok umur remaja memiliki tingkat pengetahuan yang baik, relevan 

dengan pendapat Salasa (2017), menjelaskan bahwa kelompok remaja 

mempunyai karakteristik yang kuat sehingga memiliki kesadaran yang baik 

dalam memahami seperti apa itu kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu 

bencana, hal ini didukung dengan penelitian oleh Oktaviani (2012) yakni 

kelompok remaja memiliki angka reliensi yang baik setelah terjadi bencana 

gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004.  

Malahika (2016), dalam penelitiannya umur bisa mempengaruhi tingkat 

pengetahuan sesorang, selanjutnya selain kelompok umur remaja,  Pangesti 

(2012), menambahkan bahwa kategori umur produktif adalah umur yang paling 

memiliki pengaruh dan kemampuan kognitif yang baik, sehingga pada 

penelitian ini mendapatkan mayoritas tingkat kesiapsiagaan dengan kategori 

“siap”, selain itu tingkat pengetahuan responden mengenai wilayah yang 

berpotensi terkena bencana gempa bumi juga sering didapatkan informasi dari 

BMKG dibandingkan dari BPBD dan BNPB, berdasarkan hasil penelilaian 

kuesioner mayoritas responden dalam penelitian ini menjawab mendapatkan 

informasi terjadinya gempa bumi dari media sosial, dan sebagian responden 

memberikan jawaban tambahan bahwa media sosial yang dibuat oleh BMKG 

seperti twitter, sehingga menjadikan informasi tersebut sangat mudah 

didapatkan dan dibagikan kepada orang lain, hal ini juga tidak terlepas dari 
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dampak posotif dari era teknologi masa kini yang menjadikan informasi 

tersebut mudah diakses.  

Rencana tanggap darurat merupakan salah satu parameter kesiapsiagaan 

yang dinilai dalam penelitian ini dan memiliki hasil yang baik, hal ini dikarenakan 

sebagian responden seperti kelompok pengelola telah memiliki kebijakan atau 

prosedur dalam mengantisipasi dampak dari ancaman bencana gempa bumi dan 

kebakaran. Rencana tanggap darurat merupakan suatu rencana yang dimiliki oleh 

individu atau masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat disuatu tempat 

akibat terjadinya bencana. rencana tanggap darurat berhubungan dengan evakuasi, 

pertolongan, penyelamatan. 

Nasution (2005), menjelaskan bahwa suatu rencana dalam keadaan darurat 

menjadi salah satu elemen penting dalam suatu kesiapsiagaan terutama yang 

berkaitan dengan evakuasi, dan penyediaan perlengkapan P3K. Penelitian  ini 

mendapatkan hasil bahwa mayoritas responden memiliki jenis pekerjaan pelajar 

dengan kategori “siap”, dimana Badrudin (2013) menjelaskan bahwa suatu jenis 

pekerjaan dapat mempengaruhi persepsi suatu kelompok dalam menghadapi 

bencana. Membuktikan asumsi bahwa suatu tingkat pendidikan bisa 

mempengaruhi pola pikir suatu individu, maka semakin tinggi tingkat pendidikan 

maka semakin maju pola pikirnya, hal ini didukung karena proses belajar oleh 

mayoritas responden dengan jenis pekerjaan pelajar ini dilakukan di sekolah 

dengan baik. Kanage dan Adiyoso (2012) menjelaskan bahwa pendidikan bencana 

sejak dini menjadi salah satu pengaruh terbentuknya kesiapsiagaan kelompok 

pelajar ini dalam menghadapi suatu ancaman bencana, karena pendidikan berbasis 
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bencana adalah salah satu dasar yang baik dalam meningkatkan suatu 

kesiapsiagaan.  

Tuhusetya (2010), menjelaskan bahwa Poin pertama dari tujuan 

pendidikan kebencanaan adalah mengajari dasar sikap tanggap dan responsif 

terhadap bencana sehingga bisa mengurangi risiko yang fatal, karna pada dasarnya 

bukan saja memahami apa itu bencana tetapi lebih ke bagaimana cara dalam 

menghadapi risiko bencana dengan sikap yang siaga dan responsif (tanggap) 

sehingga mampu meminimalisir dampak yang ada, hal itu mendukung hasil 

penelitian ini bahwa sebagian besar kelompok pengguna pasar seperti pengelola, 

pedagang, dan buruh gendong memiliki pengetahuan mengenai jalur evakuasi 

beserta titik kumpul pada pasar Beringharjo sudah diketahui. Pengalaman ketiga 

kelompok pengguna pasar tersebut pada peristiwa gempa bumi 27 Mei 2006 di 

jogja telah memberikan kesadaran akan pentingnya pendidikan kebencanaan 

melalui sosialisasi tentang  letak jalur evakuasi, tangga darurat, dan titik kumpul 

terdekat dari posisi awal sehingga pada penelitian ini mayoritas responden 

menyatakan mereka bisa memandu orang lain saat terjadi keadaan darurat, selain 

itu sebagian dari mereka bisa atau akan berusaha menemukan dan mengikuti arah 

jalur evakuasi, melewati tangga darurat lalu menuju ke titik kumpul terdekat. 

Kategori “siap” pada penelitian ini juga didukung oleh salah satu 

parameter kesiapsiagaan yakni sistem peringatan dini, Badrudin (2013) 

menjelaskan bahwa sistem peringatan dini bencana merupakan bagian utama 

dalam upaya pengurangan risiko bencana. Sistem  peringatan bencana adalah 

untuk memberitahu pada masyarakat atau pengguna pasar bahwa dalam waktu 
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yang singkat akan terjadi ancaman bencana alam (gempa bumi) atau non-alam 

(kebakaran) agar masyarakat atau pengguna pasar bisa menyelamatkan diri ke 

tempat yang lebih aman dengan mengikuti rambu-rambu penyelamatan yang 

sudah disediakan. Sistem peringatan dini ini mengharuskan pengunjung 

mengerti langkah apa yang dilakukan bila alarm atau sirine tanda peringatan 

dini bencana berbunyi. Ketersediaan sistem peringatan dini pada bangunan 

turut mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan penghuni gedung dalam 

menghadapi bencana, penelitian ini mendapatkan bahwa Pasar beringharjo 

sudah memiliki alat yang bisa memberikan bunyi atau tanda ketika terjadi 

ancaman keadaaan darurat, akan tetapi penempatan alat tersebut belum merata 

ke seluruh bagian pasar dan selain alat yang dijelaskan sebelumnya.  

Sistem peringatan dini pada penelitian ini juga meliputi rencana evakuasi 

mandiri. Mayoritas responden dalam penelitian ini mengerti bahwa pasar 

Beringharjo memiliki alat yang digunakan dalam memberikan tanda atau bunyi 

ketika terjadi keadaan darurat, sehingga sebagian besar pengguna pasar menjawab 

akan melakukan evakuasi mandiri ketika mendengar bunyi atau tanda jika terjadi 

keadaan darurat. 

Parameter kesiapsiagaan terakhir yang dinilai dari penelitian ini adalah 

mobilisasi sumber daya. Mobilisasi sumberdaya meliputi keikutsertaan 

pengguna pasar dalam pertemuan, seminar, pelatihan kesiapsiagaan bencana, 

atau adanya keterampilan pengguna pasar yang berkaitan dengan 

kesiapsiagaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas responden pernah 

mendapatkan sosialisasi kebencanaan khususnya gempa bumi dan kebakaran 
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dari instansi tempat bekerja, tempat belajar, ataupun dari seminar tambahan 

yang mereka ikuti, sehingga sebagian besar tahu bagaimana cara 

menyelamatkan diri, melakukan P3K, serta sering memberikan atau membagi 

informasi mengenai kebencanaan gempa bumi dan kebakaran kepada orang 

lain.  

Informasi yang diberikan berupa tindakan yang harus dilakukan saat 

terjadi bencana tersebut, seperti tidak seharusnya berlari saat terjadi gempa 

bumi dan tidak panik, sebaiknya saat terjadi gempa harus bersembunyi di 

bawah meja atau bersandar pada sudut dinding, setelah gempa terhenti baru 

segera keluar dari dalam rumah atau bangunan dan segera matikan saluran 

listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran, selain itu memberikan informasi 

bagaimana cara memadamkan api sesuai dengan kebutuhan, seperti 

menggunakan kain atau handuk basah jika terjadi kebakaran kecil akibat 

tumpahan gas saat terjadi gempa atau jika terjadi percikan api saat korsleting 

saat gempa bisa menggunakan Jenis pemadam tepung kering seperti APAR. 

Ketersediaan tim organisasi yang dibentuk oleh pengelola pasar untuk 

membantu evakuasi saat terjadi keadaan darurat juga turut mempengaruhi 

tingkat kesiapsiagaan pada penelitian ini, hal ini relevan dengan pernyataan 

LIPI-UNESCO/ISDR (2006) bahwa dalam suatu mobilisasi sumber daya 

sangat diperlukan adanya tim yang sudah dilatih dalam menghadapi suatu 

situasi bencana, sehingga dalam penelitian ini saat terjadi keadaan darurat 

tersebut pengguna pasar akan saling memberikan informasi secara langsung 

dan saling membantu untuk evakuasi dan kerugian seperti korban bisa 

diminimalisir. 
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4.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesiapsiagaan 

Tingkat kesiapsiagaan pengguna pasar terhadap bencana gempa bumi dan 

kebakaran dalam penelitian ini meliputi beberapa parameter seperti pengetahuan, 

sikap, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber 

daya. Berdasarkan hasil pengolahan data, faktor yang paling dominan dari 

keempat faktor tersebut adalah “Faktor Rencana Tanggap Darurat” yakni sebesar 

94 responden memiliki kategori baik dengan nilai ( > 50%). 

Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi faktor pengetahuan dan sikap, 

rencana tanggap darurat, sistem peringtan bencana, dan mobilisasi sumber daya di 

sajikan pada tabel 4.3 
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Tabel 4.3  Distribusi Frekuensi Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi 

Kesiapsiagaan Pengguna Pasar Beringharjo 
No Faktor Kategori F 

1 Pengetahuan dan 

sikap 

 

a. Baik ( ≥ 50%) 

b. Kurang (<50%) 

 

89 

 

11 

2 Rencana Tanggap 

darurat 

a. Baik ( ≥ 50%) 

b. Kurang (<50%) 

94 

 

6 

 

3 Sistem peringatan 

dini 

a. Baik ( ≥ 50%) 

b. Kurang (<50%) 

84 

 

16 

4 Mobilisasi 

sumber daya 

a. Baik ( ≥ 50%) 

b. Kurang (<50%) 

76 

 

24 

 Sumber : Data primer (2018) 

Selain tabel 4.3, berikut adalah tabel parameter distribusi frekuensi faktor 

pengetahuan dan sikap, rencana tanggap darurat, sistem peringtan bencana, dan 

mobilisasi sumber daya berdasarkan pertanyaan penelitian yang disajikan pada 

tabel 4.4, tabel 4.5, tabel 4.6, dan tabel 4.7. 
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Tabel 4.4 Distribusi Parameter Frekuensi Faktor 

Pengetahuan Dan Sikap Responden 

No Pengetahuan dan Sikap Gempa bumi dan  F 
    Kebakaran    
         

       Ya Tidak 
1 Mengerti apa yang dimaksud dengan bencana 96 4 

 gempa bumi dan kebakaran     
    

2 Mengetahuipenyebabgempa bumidan 86 14 
 kebakaran       
    

3 Mengetahui  salah  satu  penyebab  kebakaran 82 18 
 yang    terjadi    adalah    akibat    korsleting   

 (dikarenakan gempa bumi)     

 Dan   mengetahui   faktof-faktor   apa   yang   

 menyebabkan kebakaran     

4 Mengetahui   bahwa   tempat   publik   (pasar 84 16 
 Beringharjo)   yang  anda   datangi   sekarang   

 terletak di kota yang sering terjadi gempa bumi   

5 Berpendapat bahwa peristiwa gempa bumi dan 57 43 
 kebakaran yang terjadi di daerah sekitar anda   

 merupakan bencana     

6 Mendapatkan informasi tentang kawasan atau 89 11 
 daerah dari pemerintah (BMKG, BPBD, BNPB)   

 mengenai kawasana/daerah rawan gempa bumi   

7 Mengetahui    gempa bumi    dan    kebakaran 75 25 
 mengancam kehidupan anda    
    

8 Mengetahui   bencana   gempa   bumi   dan 85 15 
 kebakaran berdampak terhadap aktifitas   

 ekonomi, sosial, dan lingkungan    

9 Mengetahui  salah  satu  penyebab  gempa bumi 39 61 
 terjadi akibat pergeseran lempengan bumi   
        

10 Pernah  mendapatkan sosialisasi tentang 78 22 
 kebencanaan      
    

11 Mengetahui letak pintu darurat, tangga darurat, 86 14 
 dan  titik  kumpul  serta  letak  Apar  (Alat   

 pemadam api ringan) dan hydrant pada pasar   

 Beringharjo      

12 Melihat tulisan jalur evakuasi di dalam pasar 45 55 
 Beringharjo      
    

13 Melihat denah jalur evakuasi  di dalam Pasar 44 56 
 Beringharjo      
    

14 Tahu  apa  yang  akan  dilakukan  saat  terjadi 75 25 
 gempa bumi dan kebakaran dan    

 Dan tidak panik ketika terjadi   

 gempa bumi/kebakaran     
         

Sumber : Data Primer (2018) 
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Tabel 4.5 Distribusi Parameter Frekuensi Faktor Rencana Tanggap 

Darurat 

Sumber : Data Primer (2018) 

 

 

 

  

No  Rencana Tanggap Darurat      F 
 

            

 

          Ya Tidak 
 

 a.   Akan berdiam diri   saat terjadi  24 76 
 

1  gempa bumi        
 

 

b.  Ataukah akan berlari mengikuti arah 

    
 

     

 

  jalur  evakuasi  dan  melewati  pintu     
 

  darurat,  lalu  turun  melewati  tangga  

88 12 

 

  darurat  menuju  titik  kumpul  saat  
 

  

terjadi gempa bumi/ 

kebakaran       
 

     

 

2 Bisa   memandu   orang   lain   saat   terjadi  52 48 
 

 gempa bumi/kebakaran  agar  tidak  berdesak-     
 

 desakan saat akan evakuasi       
 

3 Menyelamatkan barang berharga  atau  70 30 
 

 dokumen  penting  saat  terjadi  gempa bumi/     
 

 kebakaran          
 

4 a.   Memiliki alat komunikasi yang  93 7 
 

  digunakan saat kondisi darurat ?      
 

 

b. Dan memiliki nomor telepon penting 

   

 

  82 18 
 

  yang  bisa  dihubungi  saat  kondisi     
 

  darurat          
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Tabel 4.6 Distribusi Parameter Frekuensi Faktor Sistem 

Peringatan Bencana 

No Sistem Peringatan Bencana  F 
      

    Ya Tidak 

1 Mengetahui alat yang berada di gedung yang 57 43 
 digunakan  untuk  memberikan tanda/bunyi   

 adanya peringatan gempa bumi/kebakaran ?   
    

2 Ketika  mendengar  tanda/bunyi  terjadinya 84 16 
 gempa bumi  kebakaran,  akan  segera  belari   

 menyelamatkan diri ke titik kumpul mengikuti   

 jalur evakuasi dan melewati tangga dan pintu   

 darurat ?     
      

3 Mendapatkan informasi terjadinya 84 16 
 gempa bumi melalui sosial media?   
     

Sumber : Data Primer (2018)    

 

 

Tabel 4.7 Distribusi Parameter Frekuensi Faktor Mobilisasi Sumber Daya 

 
 

  

No Mobilisasi Sumber Daya  F 
      

    Ya Tidak 

1 Pernah mendapatkan sosialisasi 65 35 
 gempa bumi/kebakaran    
    

2 Mengikuti asuransi kebencanaan, pendidikan, 46 54 
 dan kesehatan     
    

3 Mengerti  cara  mengurangi  risiko  akibat 51 49 
 gempa bumi/kebakaran    
    

4 Mengetahui  perencannaan  tanggap  darurat 59 41 
 (tata cara penyelamatan diri dan pertolongan   

 pertama saat terjadi kecelakaan)    
      

5 Mengetahui informasi pengetahuan 65 35 
 kesiapsiagaan dalam  menghadapi  bencana   

 gempa bumi dan kebakaran    
      

6 Memberikan informasi pengetahuan 73 27 
 kesiapsiagaan dalam  menghadapi  bencana   

 gempa bumi dan kebakaran kepada orang lain   

 (keluarga, saudara, teman, dan tetangga)   
     

Sumber : Data Primer (2018) 

Berdasarkan hasil penelitian ini, semua faktor kesiapsiagaan seperti 

pengetahuan dan sikap, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan 
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mobilisasi sumber daya masuk dalam kategori baik (≥ 50%), hasil penelitian ini 

berbeda dengan hipotesis awal penelitian ini yang menyatakan bahwa semua 

faktor pengetahuan dan sikap, rencana tanggap darurat, sistem peringatan 

bencana, dan mobilisasi sumber daya masuk dalam kategori kurang (< 50%). 

Faktor kesiapsiagaan yang memiliki skor tertinggi adalah rencana tanggap 

darurat yakni 94 orang pengguna pasar sudah memiliki rencana tanggap darurat 

yang baik terhadap gempa bumi dan kebakaran dan 6 orang kurang baik, 

selanjutnya ada faktor pengetahuan dan sikap sebesar 89 orang masuk dalam 

kategori baik dan 11 orang kategori kurang, kemudian untuk faktor sistem 

peringatan bencana sebesar 84 orang masuk dalam kategori baik dan 16 orang 

masuk dalam kategori kurang, dan yang terkhir untuk faktor mobilisasi sumber 

daya sebanyak 76 orang masuk dalam kategori baik dan 24 orang masuk dalam 

kategori kurang.   secara umum faktor rencana tanggap darurat 

merupakan faktor yang paling mempengaruhi kesiapsiagaan pengguna pasar 

dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran, hal ini 

dikarenakan sebagai tipe pasar kelas 1, Pasar tradisional Beringharjo telah 

menyediakan sarana yang akan digunakan dalam keadaan darurat seperti : jalur 

evakuasi, tangga darurat, pintu darurat, titik kumpul, dan alat yang digunakan 

seperti dalam keadaan darurat seperti Alat pemadam api ringan, hidran gedung, 

cctv yang mengontrol beberapa sisi bangunan pasar untuk mengantisipasi 

kejadian yang tidak diinginkan, selain itu strelisasi jalan lingkungan disekitar 

bangunan pasar kerap dilakukan untuk menghindari tertutupnya jalan akibat 

padatnya parkir liar dan pedagang kaki lima, hal ini dilakukan untuk 
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mengantisipasi sewaktu-waktu terjadi gempa bumi atau kebakaran agar 

memudahkan proses evakuasi oleh petugas keamanan dan ketertiban pasar serta 

memudahkaan masuknya mobil ambulance atau pemadam api. Gambar situasi 

sterilisasi pada jalan lingkungan pasar bisa dilihat pada gambar (4.1). 

 

 

 

 

 

 

Nasution (2005) menyatakan bahwa suatu rencana dalam keadaan darurat 

menjadi salah satu elemen penting dalam suatu kesiapsiagaan terutama yang 

berkaitan dengan evakuasi, dan P3K agar korban akibat bencana bisa 

diminimalisir. Selain itu, adanya kebijakan atau prosedur pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran serta rencana strategi tindakan darurat yang dikelola 

oleh pengelola pasar menjadi salah satu dasar berhasilnya faktor rencana tanggap 

darurat dalam penelitian ini. Kebijakan atau prosedur yang dimaksudkan adalah 

program latihan kepada petugas kamtib dan pedagang serta menyertakan 

beberapa peserta dari paguyuban (buruh) yang dinanungi dibawah pengelola. 

Gambar (4.1) 

Sterilisasi Jalan Lingkungan Pasar Beringharjo pada sisi Timur 
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Selanjutnya pada urutan kedua, faktor tingkat pengetahuan dan sikap yang 

mempengaruhi tingkat kesiapsiagaan pengguna pasar masuk pada kategori baik 

dalam menghadapi ancaman bencana pada pengguna pasar, khususnya untuk 

pengelola pasar, buruh, maupun pedagang diperoleh dari program pelatihan 

penanggulangan kebakaran dan program tata penyelamatan diri dari gempa bumi 

yang diadakah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan koya Yogyakarta yang 

bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kabakaran dan Badan Penanggulangan 

Bencana daerah kota Yogyakarta, dimana program pelatihan ini merupakan 

program rutin bagi pengelola pasar khususnya petugas keamanan dan ketertiban 

di pasar guna mencegah adanya korban jiwa dan kerugian ketika terjadi bencana 

gempa bumi dan kebakaran, hal tersebut perlu dilakukan karena kerusakan 

bangunan akibat gempa bumi sangat berpotensi menimbulkan korban jiwa, 

keretakan hingga robohnya bangunan rumah rumah bisa menimpa penghuni 

suatu bangunan, untuk itu sangat penting sebagai penghuni atau pengguna suatu 

bangunan memiliki pengetahuan bagaimana cara menyelamatkan diri ketika 

terjadi gempa bumi, hal ini sangat berguna agar meminimalisir kematian atau 

kecacatan pada penghuni atau pengguna tersebut. 

Selain pengetahuan, sikap yang diambil oleh pengguna pasar sangat 

menentukan keselamatan mereka. Pengalaman buruh pada gempa bumi 2006 di 

jogja turut berpatisipasi dalam membentuk sikap bagaimana cara dan apa yang 

harus dilakukaan ketika terjadi kejadian serupa, hal ini sejalan dengan pernyataan 

Singgih (2017) menyatakan dalam kasus kebencanaan masyarakat yang sudah 
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pernah mengalami bencana sudah memiliki coping mechanism atau cara tertentu 

dalam menghadapi suatu kondisi. 

Husna (2012), menyatakan bahwa terbentuknya sikap yang baik dipengaruhi 

oleh pengetahuan, didukung oleh Tuhusetya (2010), poin pertama dari tujuan 

pendidikan kebencanaan adalah untuk mengajari dasar sikap tanggap dan 

responsif terhadap bencana sehingga bisa mengurangi risiko yang fatal, karena 

pada dasarnya bukan saja memahami apa itu bencana, tetapi lebih ke bagaimana 

cara dalam menghadapi risiko bencana dengan sikap yang siaga dan responsif 

(tanggap) sehingga mampu meminimalisir dampak yang lebih parah.Hal ini 

sejalan dengan pendapat Notoadmodjo (2005), yang menyatakan bahwa sikap 

adalah respon yang tertutup pada individu terhadap ransangan atau suatu objek 

yang melibatkan emosi individu yang bersangkutan dalam menginterpretasikan 

suatu kejadian atau peristiwa, sebagai bahan pengetahuan untuk pengguna pasar, 

gedung pasar beringharjo sudah cukup baik memiliki denah pasar seperti gambar 

(4.2). 

 

 

 

 

 

 

Gambar (4.2)  Gambar Denah Pasar Beringharjo Di Salah Satu Sudut Pasar 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Gambar (4.5) adalah denah pasar berdasarkan jenis bahan yang dijual di 

lantai 1, 2, dan 3, serta letak kantor Disperindag, serta sarana lainnya seperti ruang 

ibadah, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat bongkar muat, puskesmas pasar, 

tempat informasi, dan tempat penitipan anak. Denah tersebut memberikan 

informasi kepada pengguna pasar untuk memudahkan kegiatan berbelanja dan 

aktivitas lainnya, akan tetapi denah tersebut tidak bisa memberikan informasi 

dimana dan bagaimana cara kita untuk memperoleh jalur dan tangga evakuasi 

secara cepat berdasarkan dimana posisi kita saat itu, maka peneliti mencoba 

membuat evacuation plan berdasarkan denah pasar yang sudah ada, evacuation 

plan bisa dilihat pada gambar 3.3, gambar 3.5, dan gambar 3.6. 

Selanjutnya ada faktor sistem peringatan dini dalam penelitian ini berada 

pada urutan ketiga. Susanto (2006), menjelaskan bahwa peringatan dini terdiri dari 

penyampaian informasi yang tepat melalui suatu badan atau instansi yang jelas 

sehingga para penerima informasi dan terancam bisa menghindari dan 

mempersiapkan diri dalam upaya tanggap darurat yang efektif. Pada poin pada 

parameter pertama pasar Beringharjo sudah memiliki alat yang bisa memberikan 

bunyi ataupun tanda ketika terjadi keadaan darurat, akan tetapi penempatan alat 

tersebut belum merata ke seluruh bagian pasar. Sehingga pada hasil penelitian 

hanya 54 % yang mengetahui alat yang digunakan untuk memberikan tanda atau 

bunyi adanya peringatan gempa bumi dan kebakaran. Akan tetapi, pada poin 

selanjutnya sebanyak 84 % pengguna pasar akan melakukan evakuasi mandiri 

ketika mendengarkan bunyi atau tanda tersebut jika terjadi keadaaan darurat. 

Badrudin (2013) menyatakan bahwa sistem peringatan dini bencana merupakan 
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bagian yang utama dalam upaya pengurangan risiko bencana, agar masyarakat 

dapat melakukan respon yakni penyelamatan diri untuk menghindari jatuhnya 

korban jiwa dan mengurangi dampak bencana yang terjadi, sistem peringatan 

bencana ini dapat berjalan efektif apabila adaa kerja sama antara pemerintah dan 

masyarakat. Selanjutnya pada poin ketiga sebanyak 84 % pengguna pasar 

memperoleh atau mendapatkan informasi tentang kebencanaan melalui media 

sosial dan media tv, tetapi diantar kedua media itu, kecepatan media sosial yang 

sangat mempengaruhi sistem peringatan dini bencana. Hal ini dikarenakan 

jawaban responden yang mengatakan bahwa mendapatkan informasi terjadinya 

bencana melalui media sosial Whatsapp, Instagram, dan Twitter.   

    Faktor mobilisasi sumber daya merupakan faktor 

keempat yang mempengaruhi kesiapsiagan pengguna pasar dalam penelitian ini. 

Poin pertama dari parameter mobilisasi sumber daya adalah sebanyak 65 % 

responden pernah mendapatkan sosialisasi mengenai gempa bumi dan kebakaran, 

baik dari instansi tempat bekerja, tempat belajar, ataupun dari seminar. 

Selanjutnya sebanyak 46 % responden memiliki asuransi kebencaanaan atau 

pendidikan atau kesehatan. Badrudin (2013) menjelaskan bahwa asuransi bencana 

merupakan suatu keharusan bagi negara maju. Selanjutnya 51 % responden tahu 

bagiamana cara mengurangi risiko akibat gempa bumi dan kebakaran, hal ini 

dikarenakan baiknya pengetahuan responden telah membentuk sikap yang tepat 

ketikaa terjadi bencana. Mayoritas responden pernah mengikuti pelatihan 

kegawatdaruratan dan bencana gempa bumi dan kebakaran. ketersediaannya tim 

organisasi yang dibentuk pengelola pasar Beringharjo serta kerja sama dengan 
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instansi yang terkait seperti Damkar, dan BPBD turut mempengaruhi 

kesiapsiagaan pengguna pasar.    Hal ini sejalan dengan 

LIPI dan UNESCO (2006), dalam suatu mobilisasi sumber daya sangatlah 

diperlukan adanya tim yang sudah dilatih dalam menghadapi situasi bencana, 

dalam hal ini sebagai pengguna pasar, pengelola sudah mempunyai organisasi atau 

bagian tersebut yakni : bidang sarana prasarana kebersihan, keamanan, dan 

ketertiban pasar. Selain itu kapasitas responden pengguna pasar dalam mengadapi 

bencana juga turut mempengaruhi tingkat kesiapsiagaaan mereka, seperti pada 

pengunjung, pedagang, pengelola, dan buruh yang hampir semuanya memiliki 

keterikatan satu dengan yang lainnya, artinya ketika terjadi keadaan darurat maka 

akan saling memberikan informasi secara langsung dan membantu saat terjadi 

keadaan darurat. 

4.3 Sarana – Prasarana Pasar Beringharjo Terhadap Ancaman Bencana 

Gempa bumi dan Kebakaran 

Hasil observasi dan wawancara terhadap staf Dinas Perindutrian dan 

Perdagangan Kota Yogyakarta bagian bidang sarana prasarana kebersihan, 

keamanan, dan ketertiban pasar (SPK3P), mengenai sarana-prasarana pada pasar 

Beringharjo dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan kebakaran dengan 

menggunakan acuan dari Peraturan Pd – T – 11 2005 – C tentang Pemeriksaan 

Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung, Rencana stratregi tindakan darurat 

menurut KEPMEN PU NO 11/KTSP/2000 dan keandalan bangunan menurut 

PERMEN PU NO 29/PRT/2006 adalah disajikan pada tabel 4.8, tabel 4.9, tabel 

4.10, dan tabel 4.11. 
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                 Tabel 4.8 Penilaian Komponen Kelengkapan Tapak 

No KSSB Hasil Standar Bobot Nilai Jumlah Nilai 

 (Keandalan Penilaian Penilaian  Kondisi  

 Sistem      

 Keselamatan      

 Bangunan)/SUB      

 KSKB      

1 2 3 4 5 6 7 
       

 Kelengkapan Tapak  25   

1 Sumber Air B 100 27 6,75  

       

2 Jalan B 100 25 6,25  

 Lingkungan      

       

3 Jarak Antar C 80 23 7,18  

 Bangunan      
       

4 Hidran halaman B 100 25 6,25  

       

     Jumlah 25,93 
       

Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti (2018) 

Berdasarkan peneilaian komponen kelengkapan tapak, sumber air memiliki 

hasil penilaiain baik dengan nilai 100 dengan nilai kondisi 6,75 yakni tersedia 

dengan kapasitas yang memenuhi persyarataan minimal terhadap fungsi 

bangunan, selanjutnya jalan lingkungan memiliki hasil penilaian baik dengan 

standar nilai 100 dengan nilai kondisi 6,25 yakni pasar  Beringharjo memiliki 

jalan lingkungan dengan lebar minimal 6 m lalu memiliki landasan yang keras, 

dan memiliki lebar jalan masuk minimal 4 m, selanjutnya untuk jarak antar 

bangunan memiliki hasil penilaian cukup dengan nilai 80 dengan nilai kondisi 

7,18 yakni sebagian memiliki jarak anatar bangunan yang cukup, selanjutnya 

untuk hidran halaman memiliki penilaian baik dengan nilai 100 dengan nilai 



118 
 

 
 

kondisi 6,25 yakni pasar Beringharjo memiliki hidran halaman yang tersedia di 

halaman dan mudah dijangkau, berfungsi sempurna serta lengkap, dan memiliki 

supply air 38 I/ detik dan bertekanan 35 Bar. 

                   Tabel 4.9 Penilaian Komponen Sarana Penyelamatan 

 Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti (2018) 

Berdasarkan penilaian komponen sarana penyelamatan, jalan keluar 

memiliki nilai yaang baik dengan standar penilaian 100 dengan nilai kondisi 

sebesar 9,5 yakni pasar Beringharjo memiliki dua pintu dengan tinggi 2,5 tidak 

terhalang, terbuka dan langsung mengarah ke tangga yang bisa digunakan 

sebagai jalan keluar ketika terjadi keadaan darurat pada setiap lantai yaang 

terletak pada sisi Utara dan Selatan, memiliki konstruksi jalan keluar dengan 

nilai baik dengan standar penilaian baik dengan nilai kondisi 9,5 yakni tidak ada 

halangan di setiap jalan keluar, dan untuk landasan helikopter memiliki nilai 

kurang dengan nilai 60 dengan nilai  kondisi 11,07 yakni tidak sesuai dengan 

standar yang berlaku. 

No KSSB Hasil Standar Bobot Nilai Kondisi Jumlah Nilai 

 Keandalan Penilaian Penilaian    

 Sistem      

 Keselamatan      

 Bangunan)/SUB      

 KSKB      

1 2 3 4 5 6 7 

 Sarana Penyelamatan  25   

1 Jalan Keluar B 100 38 9,5  
       

2 Kontruksi jalan B 100 35 8,75  

 keluar      

3 Landasan K 60 27 11,07  

 helikopter      

     Jumlah 29,32 
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                   Tabel 4.10 Penilaian Komponen Proteksi Aktif 

No KSSB Hasil Standar Bobot Nilai Jumlah Nilai 

 Keandalan Penilaian Penilaian  Kondisi  

 Sistem      

 Keselamatan      

 Bangunan)/SUB      

 KSKB      

1 2 3 4 5 6 7 

 Proteksi Aktif  24   

1 Deteksi dan K 60 8 5,2  

 alaram      

2 Siames conetion C 80 8 2,4  
       

3 Pemadam api B 100 8 1,92  

 ringan      

4 Hidran gedung B 100 8 1,92  
       

5 Sprinkler K 60 8 5,2  
       

6 Sistem K 60 7 2,64  

 pemadam      

 luapan      

7 Pengendali asap K 60 8 3,12  
       

8 Deteksi asap K 60 8 3,12  
       

9 Pembuangan K 60 7 2,64  

 asap      

10 Lift kebakaran K 60 7 2,64  
       

11 Cahaya darurat C 80 8 2,4  
       

12 Listrik darurat C 80 8 2,4  
       

13 Ruang B 100 7 1,68  

 pengendali      

 operasi      

     Jumlah 37,28 

 Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti (2018) 

Berdasarkan penilaian komponen proteksi aktif, deteksi dan alarm memiliki 

nilai yaang kurang yakni dengan nilai 60 dengan nilai kondisi 5,2 tidak sesuai 

dengan standar yang berlaku, selanjutnya siames conection memiliki nilai cukup 
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60 dengan nilai kondisi 2,4 yakni sudah tersedia akan tetapi sulit dijangkau oleh 

petugas pemadam kebakaran, selanjutnya hidran gedung apar dan ruang 

pengendali operasi memiliki nilai yang baik yakni 100 dengan nilai kondisi 

masing – masing 1,92, 1,92, dan  1,68 yakni memiliki jenis apar yang sesuai 

standar sesuai dengan kebutuhan, memiliki hindran gedung yang sesuai 

persyaratan, dan memiliki ruang pengendali yang lengkap dengan CCTV dan 

dapat memonitor ancaman bahaya, selanjutnya untuk springkle, sistem pemadam 

luapan, pengendali asp, pembungan asap, lift kebakran memiliki nilai yang kurang 

yakni 60 artinya tidak sesuai persyaratan yang ada, selanjutnya untuk cahaya 

darurat dan listrik darurat memiliki nilai cukup yakni 80 dengan nilai kondisi 2,4 

memiliki cahaya darurat dan petunjuk arah yang sesuai namun tingkat 

elluminasinya kurang karna kurang terawat serta memiliki listtrik darurat yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan. 

                     Tabel 4.11 Penilaian Komponen Proteksi Pasif 

No KSSB Keandalan Hasil Standar Bobot Nilai Jumlah Nilai 

 Sistem Keselamatan Penilaian Penilaian  Kondisi  

 Bangunan)/SUB      

 KSKB      

1 2 3 4 5 6 7 
       

 Proteksi Pasif  26   
       

1 Ketahanan api C 80 36 11,7  

 struktur bangunan      
       

2 Kompartemenisasi C 80 32 10,4  

 Ruang      
       

3 Perlindungan bukaan C 80 32 10,4  

       

     Jumlah 32,5 
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Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara Peneliti (2018) 

Berdasarkan penilaian komponen proteksi pasif yakni ketahanan api struktur 

bangunaan, kompartenisasi ruang, dan perlindungan bukaan memiliki nilai 

cukup 80 dengan nilai kondisi masing –masing 11,7 , 10,4, dan 10,4 yakni sesuai 

dengan standar namun di bawah standar yang seharusnya.  

Untuk mendukung kesiapsiagaan pengguna pasar terhadap ancaman 

bencana gempa bumi dan kebakaran, pasar Berigharjo sebagai tempat publik 

harus menyediakan sarana-prasara yang menunjang dalam keadaan darurat, 

seperti alat (APAR, Hydrant, Alarm, Detektor, Sprinkle,Dsg), emergency exit, 

tangga darurat, rambu evakuasi, titik kumpul, komunikasi darurat, sop rencana 

strategi tindakan darurat, dan Keandalan bangunan yang memenuhi persyaratan 

(keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan).    

  Hasil observasi dan wawancara terhadap staf Dinas Perindutrian 

dan Perdagangan Kota Yogyakarta bagian bidang sarana prasarana kebersihan, 

keamanan, dan ketertiban pasar (SPK3P), mengenai sarana-prasarana pada pasar 

Beringharjo dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan kebakaran dengan 

menggunakan acuan dari Peraturan Pd – T – 11 2005 – C tentang Pemeriksaan 

Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung, Rencana stratregi tindakan darurat 

menurut KEPMEN PU NO 11/KTSP/2000 dan keandalan bangunan menurut 

PERMEN PU NO 29/PRT/2006.     

 Berdasarkan hasil total standar penilaian pada tabel sarana-prasarana 

didapatkan nilai 1840 dengan jumlah item komponen 23 maka, 1840/23 = 80. 

Angka tersebut masuk dalam ketegori keandalan cukup (C) dengan nilai 60 – 80, 
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dengan kesesuaian “terpasang tetapi ada sebagian kecil instalsai yang tidak sesuai 

persyaratan”, hasil penilaian sarana prasarana pada penelitian ini sesuai dengan 

hipotesis awal penelitian ini bahwa tingkat keandalan sistem keselamatan 

bangunan gedung  dan sarana - prasarana pasar Tradisional Beringharjo 

Yogyakarta masuk dalam kategori cukup karena sebagian sudah sarana – 

prasarana sudah ada dan terpasang serta pengecekan dengan baik walaupun belum 

merata. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/2006 tentang 

pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, suatu bangunan gedung wajib 

memiliki persyaratan teknis yang dinamakan dengan keandalan bangunan, yakni 

suatu bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan, daan kemudahan. Keselamatan yang dimaksudkan pada 

penelitian ini adalah suatu kemampuan bangunan gedung untuk mendukung 

beban muatan seperti dalam perencanaan struktur bangunan terhadap pengaruh 

gempa bumi (semua unsur struktur bangunan gedung), dan harus diperhitungkan 

ketahanan terhadap pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya, hal 

ini dikarenakaan, apabila terjadi keruntuhan struktur bangunan, masih bisa 

memungkinkan pengguna bangunan menyelamatkan diri, selain terhadap gempa 

bangunan gedung harus memiliki struktur yang kuat terhadap bahaya kebakaran 

dan petir.    

Berdasarkan observasi peneliti, bangunan pasar beringharjo sudah memiliki 

penangkal petir yang bisa dilihat pada gambar (4.3) 

 

(4.3) 

Salah satu Penangkal Petir Pada Atap lantai 3 

Beringharjo 
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Selanjutnya untuk mengantisipasi bahaya kebakaran pasar beringharjo, 

peneliti menggunakan pedoman Peraturan Pd – T – 11 2005 – C tentang 

Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung yang terdiri dari 4 

komponen. Komponen pertama yakni kelengkapan tapak yang terdiri dari: sumber 

air, jalan lingkungan, jarak antar bangunan, dan hidran halaman.   

 Persediaan sumber air, sudah sesuai dengan kapasitas yang memenuhi 

persyaratan minimal terhadap fungsi bangunan, akan tetapi menurut pengelola 

pasar jika terjadi kebakaran dengan skala besar mereka tetap membutuhkan 

petugas Damkar.         

 Sumber air untuk ancaman kebakaran oleh pengelola pasar telah 

disediakan sesuai dengan kebutuhan seperti pada gambar (4.4) 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya ada jalan lingkungan pada sekitar bangunan pasar yakni 

mempunyai lebar minimal 6 meter, dengan dasar yang keras, serta lebar jalan 

masuk minimal 4 m, jalan lingkungan yang ada pasar Beringharjo secara fisik 

memang sudah ada, tetapi terkadang dijadikan lahan parkir oleh pihak pengelola 

(4.4) 

Sumber Air Pada Bak Bawah Tanah 
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jalan tersebut sering disetrilisasi agar ketika terjadi keadaan darurat bisa menjadi 

titik kumpul terdekat pada gambar (4.5)  

Selanjutnya pasar Beringharjo memiliki jarak antar bangunan cukup artinya 

cukup ada jarak Jarak Antar Bangunan Pasar Beringharjo Sisi Timur dan sisi 

Barat antara bangunan pasar dengan bangunan sekitarnya seperti pada gambar 

(4.6) dan (4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 M 
 6 M 

(4.5) 

Jalan Lingkungan Pada Pasar Beringharjo 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

(4.6) 

Jarak Antar Bangunan Pasar 

Beringharjo Sisi  Timur 

(4.7) 

Jarak Antar Bangunan Pasar 

Beringharjo Sisi  Barat 
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Selanjutnya  terdapat hidran halaman yang tersedia di halaman pasar dan 

mudah dijangkau,  berfungsi secara sempurna dan lengkap serta memiliki suplly 

air 38 I/detik dan bertekanan 35 Bar, akan tetapi kurang pemeliharaan, hidran 

halaman pada pasar bisa dilihat pada gambar (4.8). Selanjutnya komponen kedua 

yakni sarana penyelamatan yang terdiri dari : jalan keluar, kontruksi jalan keluar, 

dan landasan helikopter. Pada jalan keluar di pasar beringharjo bisa dilihat pada 

gambar (4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Jalan keluar pada Pasar Beringharjo gambar (4.9) sudah ada dengan 

ketentuan bisa memuat maksimal 2 orang deawasa dengan satu arah yakni ke 

bawah dan mengarah langsung pada ruang terbuka, serta memiliki pegangan 

pada sisi kanan dan kiri. Selanjutnya pada pasar Beringharjo memiliki konstruksi 

jalan keluar pada pasar bisa dilihat pada gambar (4.10) dan (4.11) 

 

(4.8) 

Salah Satu Hidran Halaman Pada 

Sudut Pasar 

 Sumber : Dokumentasi Pribadi 

     

Tinggi pintu > 

2,5 M 

 

(4.9) 

Jalan Keluar Pada sisi Pasar beringharjo 

Timur 

 Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Penilaian selanjutnya yaitu landasan helikopter, pasar Beringharjo tidak 

memiliki landasan helikopter, akan tetapi berdasarkan keterangan pengelola pasar, 

mereka memiliki rencana bahwa akan dibuatkan landasan helikopter darurat untuk 

dipakai sewaktu terjadi keadaan darurat pada atap lantai 3. Lokasi tersebut bisa 

dilihat pada gambar (4.12). Selanjutnya komponen ketiga yakni proteksi aktif 

yang terdiri dari : deteksi dan alarm, siames connection, pemadam api ringan, 

hidran gedung, sringkler, sistem pemadam luapan, pengendali asap deteksi asap, 

pembuangan asap, lift kebakaran, cahaya darurat, listrik darurat dan petunjuk 

arah, serta ruang pengendali operasi. Sebagai tujuan destinasi wisata dalam 

berbelanja pasar tradisonal Beringharjo sudah memiliki beberapa bagian dari 

komponen proteksi aktif, yakni : siames conection adalah konektor atau 

(4.10) 

Konstruksi Jalan Keluar Pada Pasar 

Beringharjo 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

     

(4.11) 

Konstruksi Jalan Keluar Pada Pasar 

Beringharjo  

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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penghubung antara selang mobil pemadaam kebakaraan dengaan sistem pemadam 

api gedung bertingkat, pada pasar beringharjo bisa dilihat pada (4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walaupun pada gambar (4.13) kurang pemeliharaan tetapi alat – alat 

tersebut masih berfungsi dengan baik dikarenakan sering dilakukan pengecekkan 

berkala. Selanjutnya ada terdapat alat pemadam api ringan yang diletaakkan 

perlantai sesuai dengan fungsinya, seperti APAR berwarna biru dan merah 

diletakkan khusus pada bagian pasar yang menjual bahan kain atau pakaian karena 

berbahan Jenis busa, sedangkan APAR merah yang terdapat di dalam kotak 

diletakkan pada stand taman kulinerberbahan dasar jenis busa, dan jenis tepung 

kering, seperti gambar (4.14) dan (4.15). Terdapat Hidran gedung pasar 

(4.12) 

Lokasi Rencana Pembuatan landasan Helikopter 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
(4.13) 

Siames Conection Dan Sistem Jaringan Hydrant 

Pada Pasar Beringharjo 

       Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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beringharjo dalam kondisi baik dan terletak di dalam kotak. Hindran gedung pada 

pasar Beringharjo pada gambar (4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.14) 

APAR pada lantai 3 pasar 

Beringharjo Metro  

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

(4.15) 

APAR pada lantai 3 pasar 

Beringharjo sisi Tengah  

Sumber : Dokumentasi 

Pribadi 

(4.16) 

Salah satu Hidran Gedung Pada 

Lantai 3 Pasar 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Selanjutnya ada cahaya darurat dan petunjuk yang berfungsi untuk 

membantu proses evakuasi mandiri pengguna pasar, cahaya darurat harus 

dipasang disetiap tangga yang digunakan untuk pencahayaan jalan keluar serta 

terdapat tanda exit jelas secara jelas dan tanda jalur evakuasi. Cahaya darurat dan 

petunjuk pada pasar beringharjo bisa dilihat pada gambar (4.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahaya darurat yang ada pada pasar Beringharjo adalah cahaya dari jenis 

lampu darurat LED yang tetap menyala ketika terjadi pemadaman listrik saat 

keadaan darurat, walaupun pada saat pemadaman seluruh pasar Beringharjo tidak 

sepenuhnya gelap karena masih adanya bagian bukaan pada sisi atas pasar 

sehingga cahaya sinar matahari bisa membantu penerangan. Tanda EXIT pada 

hasil observasi hanya berupa tulisan print dan ditempelkan pada dinding tangga 

darurat, tetapi secara visual bisa dibaca dengan jelas. 

(4.17) 

Cahaya Darurat dan Rambu Petunjuk Evakuasi Lantai 3 

Pasar 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Selanjutnya pada komponen penilaian ini ada listrik darurat yang berfungsi 

sebagai cadangan listrik apabila listrik dari PLN mati akibat keadaan darurat, di 

pasar Beringharjo listrik darurat bersumber pada ruang generator. Selanjutnya ada 

ruang operasi pengendali yang terdiri dari peralatan yang lengkap dan dapat 

memonitori kondisi keamanan pasar dan bahaya kebakaran menggunakan cctv. 

Ruang pengendali operasi pada pasar bisa dilihat pada gambar (4.18) dan (4.19). 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian yang terakhir adalah komponen proteksi pasif yang terdiri dari : 

ketahanan api struktur bangunan, kompartemenisasi ruang, dan perlindungan 

bukaan. Pada pasar beringharjo menurut pengelola, ketahanan api struktur 

bangunan pasar beringharjo sejak awal dibangun sudah dirancang tahan terhadap 

api serta gempa bumi, beberapa baagian pasar merupakan bangunan lama yang 

teruji tahan gempa saat gempa bumi 2006, tetapi ada beberapa bagian blok pada 

bagian kantor Desperindag yang berada di lantai 3 pasar beringharjo retak, 

menurut pengelola bagian yang rusak akibat gempa tersebut adalah bangunan baru 

(4.18) 

Ruang Operasi Pengendali Pada Pasar 

Beringharjo  

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

(4.19) 

CCTV Dan Alat Pengeras Suara Ketika 

Terjadi  Keadaan Darurat Pada Pasar 

Beringharjo 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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atau penambahan dari bangunan lama, sehingga menurut pengelola struktur 

bangunan pasar masuk dalam kriteria cukup.     

 Selanjutnya ada kompartemenisasi ruang yaitu dinding penyekat untuk 

mencegah penjalaran panas ke ruang sebelah. Berdasarkan pernyataan staff 

pengelola pasar, kompartemenisasi ruang dan perlindungan bukaaan pada gedung 

pasar beringharjo sudah ada sejak gedung ini dibangun.    

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/2006 

Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung selain persyaratan 

keselamatan pada penejelasan sebelumnya, maka ada juga persaratan kesehatan. 

Gedung yang baik adalah memiliki sistem penghawaan yang baik, pencahayaan, 

dan sanitasi, pasar Beringharjo sudah memiliki sistem pengahawaan yang baik 

pada beberapa bagian karna memiliki ventilasi yang cukup besar untuk keluar 

masuk udara, tetapi ada beberapa bagian pasar yang tidak cukup memiliki sistem 

penghawaan seperti pada lantai 1, Beringharjo metro atau modern karna 

banyaknya pedagang yang menjajakan dagangan sehingga menutupi sebagian 

ventilasi yang ada, sedangkan untuk pencahayaan pasar Beringharjo memiliki 

banyak bukaan balok bagian langit – langit sehingga sinar matahari sebagai 

cahaya alami bisa masuk ke dalam ruangan, dan sanitasi pasar Beringharjo pada 

bagian tertentu seperti Beringharjo Timur masih sangat kotor sedangkan pada 

bagian Barat khususnya zonasi dagangan kain, pakaian dan sebagainya cukup 

bersih karna ada petugas kebersihan yang membersihkan dengan segera.  

 Selanjutnya ada persyaratan kenyamanan yang terdiri dari kenyamanan 

ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, 
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serta tingkat getaran dan kebisingan, Beringharjo memiliki kenyamanan ruang 

gerak yang sebenarnya cukup akan tetapi karna banyaknya pengunjung pada pasar 

sering terjadi desak-desakan, kondisi udara dalam ruang tertutup lebih panas 

dibandingkan dengan ruangan memiliki langit- langit yang terbuka, dan yang 

terakhir adalah persyaratan kemudahan, sesuai dengan pasal 31 terdiri dari : 

tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk 

bagi penyandang cacat dan lanjut usia, pada persyaratan kemudahan sesuai 

dengan pasal 31 bahwa fasilitas dan aksebilitas yang mudah, aman, dan nyaman 

belum sepenuhnya disediakan untuk penyandang cacat dan lanjut usia, belum 

adanya fasilitas tangga berjalan bagi kursi roda dan jalan khusus untuk 

penyandang cacat yang menggunakan kursi roda, akan tetapi sudah disediakan 

eskalator yang berada pada bagian pasar Beringharjo Metro untuk memudahkan 

penyandang cacat ataupun lanjut usia yang menggunakan tongkat. Eskalator pada 

pasar Beringharjo pada gambar (4.20). 

 

 

 

 

 

 (4.20) 

Eskalator Pada Pasar Metro Beringharjo  

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Selain itu, berdasarkan Rencana Strategi Tindakan Darurat/Fire Emergency 

Plan (FEP) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor: 

11/KTSP/2000, Pengelola pasar Beringharjo sudah melaksanakan program 

pelatihan rutin yang diadakan pengelola penanganan terhadap ancaman bahaya 

terutama ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran, selain itu pengelola juga 

menambah jumlah personil kamtib serta pedagang dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut, mengkoordinasi pelaksaannya dan pengendaliannya dan telah menyusun 

standar operasi untuk setiap tindakan pengamanan ketika terjadi kedua ancaman 

tersebut, dan yang terakhir disusun dan didokumentasikan ke dalam laporan.

 Pelatihan program tersebut rutin digelar di pasar Beringharjo baik bagi 

petugas Kamtib, pedagang, anggota komunitas/paguyuban. Pelatihan ini tidak saja 

melibatkan pihak pengelola pasar, akan tetapi pihak ketiga lainnya seperti : BPBD 

dan Damkar. Materi pelatihan yang diberikan terkait peningkatan skill para 

petugas kamtib, pengelola pasar sendiri, pedagang, serta anggota 

paguyuban/komunitas yang dinaungi oleh pengelola pasar Beringharjo. 

Selain ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran pasar Beringharjo 

memiliki ancaman bencana lainnya seperti ancaman bencana antropegenik 

(sampah), angin puting beliung, banjir pada basement (tempat onderdil dan tempat 

produksi tahu maupun produksi santan kelapa), serta dampak abu vulkanik dari 

erupsi gn. Api khususnya merapi dan Gn. Kelud tahun 2014 silam, maka untuk itu 

pihak pengelola juga harus mulai memperhatikan keselamatan dan kenyamanan 

pengguna pasar dari ancaman bencana tersebut.  
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4.4 Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian ini tentu masih belum sempurna dan masih terdapat 

keterbatasan, adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Peneliti mengambil sampel responden dengan tingkat keselahan 10% 

dari populasi. Hal ini dikarenakan terlalu besar populasi dalam 

penelitian, sehingga untuk mennghemat waktu serta biaya dalam 

penelitian, peneliti menggunakan tingkat kesalahan 10%. 

2. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sedikit jika 

dibadingkan dengan total sampel sehingga akan mempengaruhi hasil 

penelitian 

3. Peneliti dalam penilaian sarana-prasarana pasar Beringharjo terhadap 

ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran, menggunakan penilaian 

(angka) yang spesifik ke kebakaran akan tetapi tidak spesifik ke gempa 

bumi. Tetapi peneliti menggunakan beberapa referensi yang mengacu 

ke penilain sarana – prasarana suatu gedung terhadap gempbumi dengan 

mengacu pada penelitian – penelitian sebelumnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Analisis 

Kesiapsiagaan Pengguna Pasar Terhadap Ancaman Bencana Gempa bumi dan 

Kebakaran di Pasar Tradisional Beringharjo tahun 2018”, maka hasil dari analisis 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian, sebagai 

berikut: 

1. Tingkat kesiapsiagaan pengguna pasar Beringharjo dapat dikategorikan 

siap siap sebanyak 54%, sangat siap 22%, hampir siap 17%, kurang siap 

6%, dan tidak siap 1% berdasarkan indikator parameter kesiapsiagaan 

menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006), yaitu pengetahuan dan sikap, 

sistem peringatan bencana, rencana tanggap darurat, dan mobilisasi 

sumber daya. Secara keseluruhan dalam menghadapi ancaman bencana 

gempa bumi dan kebakaran, beberapa kelompok pengguna pasar 

khususnya pengelola pasar telah melakukan program pelatihan ketika 

terjadi keadaan darurat terhadap stafnya (kamtib), pedagang, serta 

paguyuban buruh dengan melibatkan instansi BPBD dan Damkar, selain 

itu hasil penilaian karakteristik pengguna pasar dalam penelitiaan ini 

adalah mayoritas mahasiswa maupun siswa  sudah memiliki tingkat 

kesiapsiagaan yang baik, hal ini dikarenakan sudah mulainya penerapan 

sekolah berbasis bencana atau kurikulum bencana didalam mata pelajaran 
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atau mata kuliah, serta informasi mengenai tata cara penyelamatan diri 

diperoleh dengan mudah melalui media sosial. 

2. Untuk persyaratan keandalan bangunan, pasar Beringharjo memiliki sarana 

– prasarana yang cukup dengan skor 80, artinya sudah cukup mendukung 

persyaratan keandalan bangunan seperti : keselamatan gedung bangunan 

pasar terhadap ancaman bencana gempa bumi dan kebakaran, sudah 

memiliki alat penangkal petir, memiliki bangunan gedung yang tahan 

terhadap gempa bumi 27 mei 2006 silam, memiliki sarana penyelamatan 

jiwa : seperti jalur evakuasi, tangga darurat, petunjuk arah, pintu masuk 

atau keluar yaang mudah digunakan, memiliki sarana proteksi aktif yang 

sudah cukup bagi sebuah bangunan pasar tradisional seperti : Siames 

Connection, Apar, Hidran Halaman, Hidran Gedung, cctv, pengeras suara/ 

speaker untuk menyampaikan informasi ketika terjadi keadaan darurat, 

ruang pengendali operasi, jalan lingkungan yang cukup lebar serta 

memiliki sumber air dan sumber generator listrik yang menunjang pasar 

ketika terjadi keadaan darurat, penilaian atas keandalan bangunan dan 

sarana-prasarana pasar berdasarkan acuan dari Peraturan Pd – T – 11 2005 

– C tentang Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung, 

Rencana stratregi tindakan darurat menurut KEPMEN PU NO 

11/KTSP/2000 dan keandalan bangunan menurut PERMEN PU NO 

29/PRT/2006. 

3. Dalam penelitian ini, faktor yang paling mempengaruhi tingkat 

kesiapsiagaan pengguna pasar dalam menghadapi ancaman bencana 
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gempa bumi dan kebakaran adalah rencana tanggap darurat dengan 

persentase tertinggi yakni 95%, pengetahuan dan sikap 89 %, sistem 

peringatan bencana 84 %, dan mobilisasi sumber daya 76%. Penilaian 

faktor – faktor tersebut berdasarkan penilaian parameter kesiapsiagaan. 

5.2 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, untuk meningkatkan kesiapsiagaan 

pengguna pasar maka disarankan agar : 

1. Program – program pelatihan yang diselenggarakan oleh pengelola pasar 

yang melibatkan pihak pengelola pasar sendiri, paguyuban buruh, 

pedagang sebaiknya mulai dilakakukan program simulasi atau penerapan 

praktek dilapangan secara berkala. Karena dengan adanya program 

pelatihan ini berdasarkan hasil penelitian mayoritas staf pengelola pasar, 

paguyuban buruh, dan pedagang sudah mulai sadar akan bencana, 

sehingga jika program latihan dan simulasi ini bisa melibatkan 

pengunjung, maka hasil yang didapatkan maka kesiapsiagaan pengguna 

pasar secara keseluruhan akan masuk dalam kategori “sangat siap”. Selain 

program pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, 

sebaiknya pengelola pasar juga mulai merencanakan program mengenai 

pertolongan pertama pada korban saat terjadi kondisi darurat dengan 

melibatkan staf pengelolaa pasar, pedagang, dan paguyuban buruh, 

sehingga diharapkan saat terjadi bencana dan ada korban yang terluka bisa 

segera ditangani secara cepat, baik dan benar tanpa harus menunggu, hal 

ini sera langsung bisa mengurangi angka kesakitan (cacat) dan kematian. 
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2. Berdasarkan hasil penelitian pengetahuan pengguna pasar mengenai sarana 

– prasarana yang disediakan pengelola pasar sudah sangat baik, seperti 

hampir 80 % lebih mengetahui letak pintu keluar terdekat, tangga, APAR, 

hydrant serta mengetahui cara menggunakannya. Akan tetapi penilaian 

kesiapsiagaan pengguna pasar ini bersifat saat ini, artinya sebagai pasar 

kelas 1 dengan tujuan destinasi wisata, pasar Beringharjo akan terus ramai 

dengan pengunjung yang baru dari kota lainnya yang mayoritas tidak 

mengetahui sarana tersebut, sehingga menurut peneliti selain denah los 

pasar yang sudah dibuatkan oleh pengelola pasar harus ditambahi dengan 

instruksi keselamatan secara sederhana agar mudah dipahami. Seperti 

contoh berdasarkan denah los pasar pada lantai 1, 2, dan 3 perlu ditambah 

gambar bagaimana cara menyelamatkan diri anda dengan cara menemukan 

lokasi tangga darurat secara cepat dari lokasi saat itu, gambar cara 

menyelamatkan diri tersebut bisa diletakkan di setiap lantai dengan posisi 

pada setiap jalan utama di dalam gedung pasar yang menghubungkan 

Beringharjo Barat, Tengah dan Timur. 

3. Berdasarkan observasi sarana prasarana oleh peneliti khsusunya terhadap 

komponen proteksi aktif yakni APAR dan Hidran gedung maupun hidran 

halaman pada pasar Beringharjo perlu perawatan yang merata, karena 

kondisi Apar dan Hidran pada pasar Beringharjo Barat lebih terawat 

dengan baik dibandingkan Beringharjo Tengah dan Timur, karena dengan 

kondisi yang terawat dengan baik dan benar, maka ketika terjadi kondisi 

darurat alat tersebut bisa digunakan dengan mudah. Selain komponen 



139 
 

 
 

proteksi aktif, sarana penyelamatan seperti jalur evakuasi khusus terhadap 

lansia dan penyandang cacat perlu dikembangkan dari fasilitas yang sudah 

ada pada saat ini. 

4. Untuk lebih efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan pengguna pasar 

maka disarankan pengelola membuat sebuah alat informasi berupa tata 

cara penyelamatan diri atau apa yang harus dilakukan ketika terjadi 

kondisi darurat seperti gempa bumi dan kebakaran. Alat informasi itu diisi 

dengan tulisan disertai gambar agar lebih menarik dilihat. Karena dengan 

alat informasi tata cara penyemalatan diri tersebut, diharapkan kepahaman 

dan kesadaran pengguna pasar akan lebih meningkat. 

5. Semakin padatnya pasar Beringharjo maka semakin tinggi tingkat 

kepanikan pengguna pasar khususnya pedagang dan pengunjung ketika 

terjadi gempa bumi, maka untuk mengantisipasi jumlah korban (tidak 

terluka saat menyelamatkan diri) pihak pengelola harus mulai 

menyediakan meja dagangan yang kuat terhadap gempa bumi, agar ketika 

terjadi gempa pedagang maupun pengunjung tersebut bisa segera masuk 

ke bawah meja untuk sementara sampai gempa tersebut berhenti, 

mengingat gempa bumi yang sering terjadi di Yogyakarta berada pada 

skala 5,0 – 7,0 SR. 

6. Pengelola harus melakukan strelisasi pada jalan lingkungan secara tegas 

agar tidak ada parkiran yang menghalangi pada saat keadaan darurat, dan 

harus mulai melibatkan juru parkir saat proses latihan rutin kebencanaan 

agar memiliki kesadaran akan kesiapsiagaan bencana. 
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7. Pihak pengelola harus mulai fokus terhadap ancaman bencana lainnya 

seperti  ancaman bencana antropegenik (sampah), angin puting beliung, 

banjir pada basement (tempat onderdil dan tempat produksi tahu maupun 

produksi santan kelapa), serta dampak abu vulkanik dari erupsi gn. Api 

khususnya merapi dan Gn. Kelud tahun 2014 silam. Hal ini perlu 

dilakukan oleh pengelola pasar mengingat Beringharjo merupakan tempat 

umum yang selalu ramai oleh manusia, dimana keselamatan dan 

kenyamanan adalah hal utama.  
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FOTO PENELITIAN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atap Beringharjo Timur 

(merupakan cagar alam) 

Tampak Pipa – Pipa hidran 

dalam bangunan  

Pengisian Kuesioner 

Pengisian Kuesioner 

Penempatan Apar yang tidak 

tepat (tertutup tempat 

sampah) 
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NO Sarana – Prasarana Ya Tidak Keterangan 
1 

Sarana jalan Keluar  

sarana jalan keluar dari suatu 

bangunan harus disediakan agar 

penghuni gedung tersebut dapat 

menggunakannya untuk 

menyelamatkan diri dengan jumlah, 

lokasi dan dimensi yang sesuai 

dengan jarak tempuh, jumlah dan 

karakter penghuni gedung, fungsi 

bangunan, tinggi bangunan, dan arah 

sarana keluar 

 

 

   

 

2 Petunjuk Arah jalan Keluar  

Pada  saat kondisi emergency akibat 

bencana, penghuni gedung akan 

mengalami panic dan kebingungan 

untuk melakukan sesuatu, terutama 

baik penghuni gedung yang belum 

memahami secara pasti struktur 

gedung. Oleh karena itu, petunjuk 

arah jalan keluar diperlukan di setiap 

gedung. Sebuah tanda jalan keluar 

harus jelas terlihat bagi setiap orang 

dan harus terpasang di atas atau 

berdekatan pada setiap pintu yang 

menuju jalan keluar. Tanda petunjuk 

jalan keluar harus memiliki tulisan 

“KELUAR” atau “EXIT” dengan 

tinggi minimum 10 cm dan dapat 

terlihat jelas pada jarak 20 m. Warna 

tulisan tersebut hijau dan diatas dasar 

putih, tembus cahaya, atau diberi 

penerangan. 

 

 

   

 

3 Pintu Darurat 
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Pintu darurat atau pintu kebakaran 

adalah pintu yang dipergunakan 

sebagai jalan keluar untuk usaha 

penyelamatan jiwa manusia pada saat 

terjadi kebakaran. Daun pintu harus 

membuka keluar dan jika pintu 

tertutup maka tidak bisa dibuka dari 

luar (self closing door). Pintu 

kebakaran tidak boleh ada yang 

menghalangi baik didepan pintu 

ataupun dibelakangnya dan tidak 

boleh di kunci. 

 

 

4 Komunikasi Darurat  

Komunikasi  yang baik dianggap 

sebagai hal yang paling sulit 

dilakukan pada saat bencana. Tujuan 

utama dari membangun sistem 

komunikasi darurat adalah 

mengirimkan informasi yang benar 

kepada orang yang tepat di waktu 

yang tepat. Hal ini harus dilakukan 

secara terstruktur dan sistematis. 

Sistem perencanaan bencana perlu 

mencamtumkan daftar nomor telepon 

yang akan dihubungi saat kondisi 

bencana. 

 

 

   

 

5 Tangga Darurat  

Tangga darurat atau tangga kebakaran 

digunakan sebagai sarana jalan jika 

terjadi kebakaran. Tangga kebakaran 

adalah tangga yang direncanakan 

khusus untuk penyelamatan bila 

terjadi kebakaran. Tangga kebakaran 

atau darurat harus dilengkapi dengan 

pintu tahan api minimal 2 jam dengan 

bukaan ke tangga kebakaran dan 

dapat menutup secara otomatis. 

Tangga kebakaran minimal 1 meter 

dan tidak boleh menyempit kearah 

bawah, tinggi maksimum anak tangga 

17,5 cm, lebar injakan minimal 22,5 

cm. Tangga darurat harus dilengkapi 
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dengan pegangan tangan (Handrail) 

yang kuat setinggi 1,10 meter dan 

bukan merupakan tangga berputar 

atau melingkar. 

 

 

 

6 Penerangan Darurat  

Peristiwa kebakaran biasanya disertai 

dengan padamnya listrik utama. 

Timbulnya produk kebakaran, seperti 

asap memperburuk keadaan karena 

kepekatan asap membuat orang sulit 

untuk melihat ditambah lagi orang 

tersebut menjadi panik. Oleh karena 

itu, penting disediakan sumber energi 

cadangan  

untuk penerangan darurat (Emergency 

Light), baik pada tanda arah jalan 

keluar maupun jalur evakuasi. 

Adapun persyaratan dari penerangan 

darurat antara lain:  

a) Sinar lampu berwarna kuning, 

sehingga dapat menembus 

asap serta tidak menyilaukan  

b) Ruangan yang disinari adalah 

jalan menuju ke pintu darurat 

saja  

c) Sumber tenaga didapat dari 

battery atau listrik dengan 

instalasi kabel yang khusus 

sehingga saat ada api lampu 

tidak perlu dimatikan.  

 

 

   

 

7 Tempat Berhimpun  

 

Tempat  berhimpun adalah tempat di 

area sekitar atau diluar  lokasi yang 

dijadikan sebagai tempat 

berhimpun/berkumpul setelah proses 

evakuasi dan dilakukan perhitungan 

saat terjadi kebakaran. Tempat 

berhimpun darurat harus aman dari 

bahaya kebakaran dan lainnya. 
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Tempat ini pula merupakan lokasi 

akhir yang dituju sebagaimana 

digambarkan dalam rute evakuasi.  

 

8 Menajemen  Pencegahan 

Kebakaran 
 

sistem manajemen kebakaran adalah 

upaya terpadu untuk mengelola risiko 

kebakaran mulai dari perencanaan 

pelaksanaan, pemantauan, dan tindak 

lanjutnya, manajemen 

penanggulangan kebakaran di 

perkotaan adalah segala upaya yang 

menyangkut sistem organisasi, 

personel, sarana dan prasarana, serta 

tata laksana untuk mencegah, 

mengeliminasi serta meminimasi 

dampak kebakaran di bangunan, 

lingkungan dan kota.  

 

   

9 Kebijakan atau prosedur 

pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran antara lain: 
a) Pembuatan prosedur keadaan 

darurat; program pembentukan tim 

penanggulangan kebakaran;  

b) program pelatihan;  

c) program inspeksi sarana serta  

rencana tindak darurat kebakaran 

   

10 Rencana Strategi Tindakan 

Darurat/Fire Emergency Plan (FEP) 

menurut Keputusan Menteri Negara 

Pekerjaan Umum Nomor: 

11/KPTS/2000 yaitu:  

a) Menyusun program 

penanganan terhadap bahaya 

kebakaran pada bangunan 

gedung secara 

berkesinambungan. 

b) Menyusun program 

peningkatan personil.  

c) Melaksanakan kegiatan 

dengan tujuan diperolehnya 

unsur keamanan total 

terhadap bahaya kebakaran.  

d) Mengkoordinasikan 

pelaksanaan penanggulangan 

dan pengendalian kebakaran 

pada saat terjadi kebakaran.  
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e) Menyusun Standar Operasi 

Prosedur untuk setiap 

tindakan pengamanan 

terrhadap bahaya kebakaran 

pada bangunan gedung.  

f) Menyusun dan 

mendokumentasikan laporan 

mengenai pelaksanaan MPK.  

 

11 Keandalan Bangunan Gedung 

menurut Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum   No. 29/PRT/2006 tentang 

Pedoman Persyaratan Teknis 

Bangunan Gedung  adalah keadaan 

bangunan gedung yang memenuhi 

persyaratan: Keselamatan,  

Kesehatan, Kenyamanan,  dan 

Kemudahan. 

a) Keselamatan  

Meliputi persyaratan 

kemampuan bangunan 

gedung untuk mendukung 

beban muatan seperti dalam 

perencanaan struktur 

bangunan gedung terhadap 

pengaruh gempa, semua 

unsur struktur bangunan 

gedung, baik bagian dari sub 

struktur maupun struktur 

gedung, harus diperhitungkan 

memikul pengaruh gempa 

rencana sesuai dengan zona 

gempanya. Struktur bangunan 

gedung harus direncanakan 

secara detail sehingga pada 

kondisi pembebanan 

maksimum yang 

direncanakan, apabila terjadi 

keruntuhan kondisi 

strukturnya masih dapat 

memungkinkan pengguna 

bangunan gedung 

menyelamatkan diri., serta 

kemampuan bangunan 

gedung dalam mencegah dan 

menanggulangi bahaya 

kebakaran dan bahaya petir.  

 

b) Kesehatan  

Meliputi persyaratan 
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kesehatan bangunan gedung 

meliputi persyaratan sistem 

penghawaan, pencahayaan, 

sanitasi, dan penggunaan 

bahan bangunan gedung. 

c) Kenyamanan  

Meliputi persyaratan 

kenyamanan bangunan 

gedung meliputi 

kenyamanan ruang gerak 

dan hubungan antar ruang, 

kondisi udara dalam ruang, 

pandangan, serta tingkat 

getaran dan tingkat 

kebisingan 

d) Kemudahan  

Meliputi persyaratan 

kemudahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 

meliputi kemudahan 

hubungan ke, dari, dan di 

dalam bangunan gedung, 

serta kelengkapan 

prasarana dan sarana dalam 

pemanfaatan bangunan 

gedung. Kemudahan 

hubungan ke, dari, dan di 

dalam bangunan gedung 

meliputi tersedianya 

fasilitas dan aksesibilitas 

yang mudah, aman, dan 

nyaman termasuk bagi 

penyandang cacat dan 

lanjut usia. Kelengkapan 

prasarana dan sarana pada 

bangunan gedung untuk 

kepentingan umum 

meliputi penyediaan 

fasilitas yang cukup untuk 

ruang ibadah, ruang ganti, 

ruangan bayi, toilet, tempat 

parkir, tempat sampah, 

serta fasilitas komunikasi 

dan informasi 
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Kuesioner : Kesiapsiagaan Pengguna Pasar Tradisional Pasar Beringharjo 

Yogyakarta Tahun 2018 

 

No Pertanyaan Jawaban 

A Pengetahuan Gempabumi dan Kebakaran Ya Tidak 

1 
Apakah Bapak/Ibu mengerti apa yang dimaksud dengan gempabumi dan 

kebakaran ? 
  

2 Apakah bapak/ibu mengetahui penyebab gempabumi dan kebakaran ?   

3 
Menurut bapak/ibu salah satu penyebab gempabumi terjadi akibat 

pergeseran lempengan bumi ? 
  

4 
Apakah bapak/ibu mengetahui salah satu penyebab kebakaran yang terjadi 

adalah akibat korsleting (dikarenakan gempabumi) ? 
  

5 

Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa tempat publik (pasar Beringharjo) 

yang anda datangi sekarang terletak di kota yang sering terjadi gempabumi 

? 

  

6 
Menurut anda, apakah peristiwa gempabumi dan kebakaran yang terjadi di 

daerah sekitar anda merupakan bencana ? 
  

7 

Apakah anda mendapatkan informasi tentang kawasan atau daerah dari 

pemerintah (BMKG, BPBD, BNPB) mengenai kawasana/daerah rawan 

gempabumi? 

  

8 
Apakah menurut anda gempabumi dan kebakaran mengancam kehidupan 

anda ? 
  

9 Apakah bapak/ibu mengetahui tanda-tanda akan terjadinya gempabumi ?   

10 
Apakah bapak/ibu mengetahui fakto-faktor apa yang menyebabkan 

kebakaran ? 
  

11 
Menurut bapak/ibu apakah bencana gempa bumi dan kebakaran berdampak 

terhadap aktifitas ekonomi, sosial, dan lingkungan ? 
  

12 
Apakah saat ini bapak/ibu mengerti cara mengurangi dampak dari 

gempabumi dan kebakaran ? 
  

13 

Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi tentang kebencanaan ? 

Dari mana ? 

Jawab di sini : 

 

  

14 
Apakah bapak/ibu mengetahui letak pintu darurat, tangga darurat, dan titik 

kumpul pada pasar Beringharjo? 
  

15 
Apakah bapak/ibu mengetahui letak Apar (Alat pemadam api ringan) dan 

hydrant pada pasar Beringharjo? 
  

16 
Apakah bapak/ibu pernah melihat tulisan jalur evakuasi di dalam pasar 

Beringharjo ? 
  

17 Apakah bapak/ibu pernah melihat denah  di dalam Pasar Beringharjo ?   
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B Sikap Mengurangi Gempabumi Dan Kebakaran 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 
Apakah bapak/ibu tahu apa yang akan dilakukan ketika terjadi gempabumi 

dan kebakaran di pasar Beringharjo ? 
  

2 
Apakah bapak/ibu  akan melewati jalur evakuasi pada pasar Beringharjo 

ketika terjadi gempabumi atau kebakaran ? 
  

3 
Apakah bapak/ibu akan melewati tangga darurat pada pasar Beringharjo 

ketika terjadi gempabumi atau kebakaran ? 
  

4 
Apakah bapak/ibu mengetahui cara menggunakan APAR (alat pemadam 

api ringan) dan Hydrant ? 
  

5 Apakah bapak/ibu melindungi kepala saat terjadi gempabumi ?   

6 
Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan penyelamatan diri dari 

gempabumi/kebakaran ? 
  

7 
Apakah bapak/ibu akan menghubungi nomor darurat atau penting saat 

terjadi gempabumi/kebakaran ? 
  

8 
Apakah bapak/ibu lebih mementingkan barang berharga untuk 

diselamatkan daripada diri anda sendiri ? 
  

9 
Apakah bapak/ibu akan membantu mengevakuasi orang disekitar anda jika 

memungkinkan saat terjadi gempabumi/kebakaran ? 
  

10 Apakah bapak/ibu memiliki asuransi ? (Jiwa/kesehatan)   

11 Apakah bapak/ibu merasa panik ketika terjadi gempabumi/kebakaran ?   

C Rencana Tanggap darurat 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah bapak/ibu akan berdiam diri saat terjadi gempabumi ?   

2 

Apakah bapak/ibu akan berlari mengikuti arah jalur evakuasi dan melewati 

pintu darurat, lalu turun melewati tangga darurat menuju titik kumpul saat 

terjadi gempabumi/ kebakaran ? 

  

3 
Apakah bapak/ibu menyelamatkan barang berharga atau dokumen penting 

saat terjadi gempabumi/ kebakaran ? 
  

4 
Apakah bapak/ibu bisa memandu orang lain saat terjadi 

gempabumi/kebakaran agar tidak berdesak-desakan saat akan evakuasi ? 
  

5 
Apakah bapak/ibu akan menjauhi bagian bangunan yang mudah jatuh 

akibat gempabumi/kebakaran ? 
  

6 
Apakah bapak/ibu memiliki alat komunikasi yang digunakan saat kondisi 

darurat ? 
  

8 
Apakah bapak/ibu memiliki nomor telepon penting yang bisa dihubungi 

saat kondisi darurat ? 
  

9 
Apakah bapak/ibu  pernah mengikuti pelatihan penyelamatan diri saat 

gempabumi.kebakaran ? 
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D Sistem Peringatan Bencana 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 
Apakah bapak/ibu mengetahui alat yang berada di gedung yang digunakan 

untuk memberikan tanda/bunyi adanya peringatan gempabumi/kebakaran ? 
  

2 

Apakah saat mendengar tanda/bunyi terjadinya gempabumi.kebakaran, 

bapak/ibu akan segera belari menyelamatkan diri ke titik kumpul 

mengikuti jalur evakuasi dan melewati tangga dan pintu darurat ? 

  

3 
Apakah bapak/ibu mendapatkan informasi terjadinya gempabumi melalui 

sosial media? 
  

E Mobilisasi Sumber Daya 
Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi gempabumi/kebakaran ?   

2 
Apakah bapak/ibu mengikuti asuransi kebencanaan, pendidikan, dan 

kesehatan ? 
  

3 
Apakah saat ini bapak/ibu lebih mengerti cara mengurangi risiko akibat 

gempabumi/kebakaran ? 
  

4 
Apakah bapak/ibu mengetahui perencannaan tanggap darurat (tata cara 

penyelamatan diri dan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan) ? 
  

5 
Apakah bapak/ibu mengetahui informasi pengetahuan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana gempabumi dan kebakaran ? 
  

6 
Apakah bapak/ibu akan memberikan  informasi pengetahuan kesiapsiagaan 

dalam menghadapi bencana gempabumi dan kebakaran kepada orang lain 

(keluarga, saudara, teman, dan tetangga)? 

  

 

Pertanyaan dalam Kuesioner ini diadopsi dari kuesioner Badrudin (2013) dan Lusiana 

Sari (2013) 

 

 

 

Terimakasih Sebanyak-Banyaknya Atas Kesediaan Bapak/Ibu Yang 

Telah Berpatisipasi Mengisi Kuesioner Ini Dalam Rangka 

Pengumpulan Data Yang Dipergunakan Untuk Peneliti 
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Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

JK * tingkat kesiapsiagaan 100 100.0% 0 .0% 100 100.0% 

umur * tingkat kesiapsiagaan 100 100.0% 0 .0% 100 100.0% 

pekerjaan * tingkat 

kesiapsiagaan 
100 100.0% 0 .0% 100 100.0% 

Pendidikan * tingkat 

kesiapsiagaan 
100 100.0% 0 .0% 100 100.0% 

 

 

JK * tingkat kesiapsiagaan Crosstabulation 

Count       

  tingkat kesiapsiagaan 

Total   sangat siap siap hampir siap kurang siap tidak siap 

JK perempuan 12 31 13 4 1 61 

laki-laki 10 23 4 2 0 39 

Total 22 54 17 6 1 100 

 

 

umur * tingkat kesiapsiagaan Crosstabulation 

Count       

  tingkat kesiapsiagaan 

Total   sangat siap siap hampir siap kurang siap tidak siap 

umur <20 1 7 2 5 0 15 

>= 20 21 47 15 1 1 85 

Total 22 54 17 6 1 100 

 

 

pekerjaan * tingkat kesiapsiagaan Crosstabulation 

Count        
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  tingkat kesiapsiagaan 

Total   sangat siap siap hampir siap kurang siap tidak siap 

pekerjaan PNS 4 0 0 0 0 4 

sekolah (mahasiswa dan 

siswa) 
5 14 5 4 0 28 

wiraswasta 4 4 3 0 0 11 

P.swasta 4 10 2 2 1 19 

tidak_bekerja 0 1 0 0 0 1 

Non-PNS 0 11 1 0 0 12 

Buruh 5 14 6 0 0 25 

Total 22 54 17 6 1 100 

 

 

Pendidikan * tingkat kesiapsiagaan Crosstabulation 

Count        

  tingkat kesiapsiagaan 

Total   sangat siap siap hampir siap kurang siap tidak siap 

Pendidikan SD 1 8 5 1 0 15 

SMP 4 6 3 0 1 14 

SMA 6 20 6 5 0 37 

D3 0 4 0 0 0 4 

s1 7 11 3 0 0 21 

s2 2 1 0 0 0 3 

tidak_sekolah 0 2 0 0 0 2 

D4 2 2 0 0 0 4 

Total 22 54 17 6 1 100 

 

 

 

 

 

Statistics 
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  Faktor 

Pengetahuan 

dan Sikap 

Faktor Rencana 

Tanggap Darurat 

Faktor Sistem 

Peringatan 

Bencana 

Faktor Mobilisasi 

Sumber Daya 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 

Minimum 1 1 1 1 

Maximum 2 2 2 2 

 

 

Faktor Pengetahuan dan Sikap 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik (>=50) 89 89.0 89.0 89.0 

Kurang (<50) 11 11.0 11.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

Faktor Rencana Tanggap Darurat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid baik (>=50) 94 94.0 94.0 94.0 

kurang (<50) 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

Faktor Sistem Peringatan Bencana 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik (>=50) 84 84.0 84.0 84.0 

kurang (<50) 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Faktor Mobilisasi Sumber Daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid baik (>=50) 76 76.0 76.0 76.0 

kurang (<50) 24 24.0 24.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

rencana_tanggap_darurat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 24 24.0 24.0 24.0 

tidak 76 76.0 76.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

rencana_tanggap_darurat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 88 88.0 88.0 88.0 

tidak 12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

rencana_tanggap_darurat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 52 52.0 52.0 52.0 

tidak 48 48.0 48.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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rencana_tanggap_darurat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 70 70.0 70.0 70.0 

tidak 30 30.0 30.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

rencana_tanggap_darurat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 93 93.0 93.0 93.0 

tidak 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

rencana_tanggap_darurat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 82 82.0 82.0 82.0 

tidak 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

sistem_peringatan_bencana 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 57 57.0 57.0 57.0 

tidak 43 43.0 43.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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sistem_peringatan_bencana 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 84 84.0 84.0 84.0 

tidak 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

sistem_peringatan_bencana 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 84 84.0 84.0 84.0 

tidak 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 65 65.0 65.0 65.0 

tidak 35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 46 46.0 46.0 46.0 

tidak 54 54.0 54.0 100.0 



175 
 

 
 

mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 46 46.0 46.0 46.0 

tidak 54 54.0 54.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 51 51.0 51.0 51.0 

tidak 49 49.0 49.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 59 59.0 59.0 59.0 

tidak 41 41.0 41.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 65 65.0 65.0 65.0 

tidak 35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 73 73.0 73.0 73.0 

Tidak 27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

rencana_tanggap_darurat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 24 24.0 24.0 24.0 

tidak 76 76.0 76.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

rencana_tanggap_darurat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 88 88.0 88.0 88.0 

tidak 12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

rencana_tanggap_darurat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 52 52.0 52.0 52.0 

tidak 48 48.0 48.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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rencana_tanggap_darurat 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 70 70.0 70.0 70.0 

tidak 30 30.0 30.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

sistem_peringatan_bencana 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 57 57.0 57.0 57.0 

tidak 43 43.0 43.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

sistem_peringatan_bencana 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 84 84.0 84.0 84.0 

tidak 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

sistem_peringatan_bencana 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 84 84.0 84.0 84.0 

tidak 16 16.0 16.0 100.0 
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sistem_peringatan_bencana 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 84 84.0 84.0 84.0 

tidak 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 65 65.0 65.0 65.0 

tidak 35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 46 46.0 46.0 46.0 

tidak 54 54.0 54.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 51 51.0 51.0 51.0 

tidak 49 49.0 49.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 59 59.0 59.0 59.0 

tidak 41 41.0 41.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 65 65.0 65.0 65.0 

tidak 35 35.0 35.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

mobilisasi_sumber_daya 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 73 73.0 73.0 73.0 

Tidak 27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

P_1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 96 96.0 96.0 96.0 

tidak 4 4.0 4.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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P_2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 86 86.0 86.0 86.0 

tidak 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

P_3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 82 82.0 82.0 82.0 

tidak 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

P_4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 84 84.0 84.0 84.0 

tidak 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

P_5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 57 57.0 57.0 57.0 

tidak 43 43.0 43.0 100.0 
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P_5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 57 57.0 57.0 57.0 

tidak 43 43.0 43.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

P_6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 89 89.0 89.0 89.0 

tidak 11 11.0 11.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

P_7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 75 75.0 75.0 75.0 

tidak 25 25.0 25.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

P_8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 85 85.0 85.0 85.0 

tidak 15 15.0 15.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 



182 
 

 
 

 

P_9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 39 39.0 39.0 39.0 

tidak 61 61.0 61.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

P_10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 78 78.0 78.0 78.0 

tidak 22 22.0 22.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

P_11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 86 86.0 86.0 86.0 

tidak 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

P_12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 45 45.0 45.0 45.0 

tidak 55 55.0 55.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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P_13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 44 44.0 44.0 44.0 

tidak 56 56.0 56.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

sikap 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 75 75.0 75.0 75.0 

tidak 25 25.0 25.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

sikap 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 63 63.0 63.0 63.0 

tidak 37 37.0 37.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

sikap 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 83 83.0 83.0 83.0 

tidak 17 17.0 17.0 100.0 
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sikap 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 83 83.0 83.0 83.0 

tidak 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

sikap 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 67 67.0 67.0 67.0 

tidak 33 33.0 33.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

sikap 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ya 85 85.0 85.0 85.0 

tidak 15 15.0 15.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Nomor_RespondenJenis_kelamin Umur Pekerjaan Pendidikan P_1 P_2 P_3 P_4

1 perempuan >= 20 Buruh tidak_sekolah ya ya ya ya

2 perempuan >= 20 P.swasta s1 ya ya ya tidak

3 laki-laki <20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya tidak ya tidak

4 perempuan <20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya ya

5 laki-laki <20 P.swasta SD ya tidak ya tidak

6 perempuan <20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya tidak ya tidak

7 laki-laki >= 20 P.swasta s1 ya ya ya ya

8 perempuan >= 20 wiraswasta s1 ya ya tidak ya

9 laki-laki >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya tidak ya

10 laki-laki >= 20 wiraswasta s1 ya ya ya ya

11 laki-laki >= 20 wiraswasta s1 ya ya ya ya

12 perempuan >= 20 Buruh tidak_sekolah ya ya ya ya

13 perempuan <20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya tidak ya

14 perempuan <20 P.swasta SMA ya tidak ya tidak

15 laki-laki >= 20 P.swasta SMP ya ya ya ya

16 laki-laki >= 20 P.swasta s1 ya ya tidak ya

17 perempuan >= 20 P.swasta s1 ya ya tidak ya

18 laki-laki >= 20 P.swasta s1 ya ya tidak ya

19 perempuan >= 20 P.swasta s2 ya ya ya ya

20 perempuan >= 20 P.swasta SMP tidak tidak tidak tidak

21 perempuan <20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMP ya tidak tidak ya

22 laki-laki <20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya ya

23 perempuan <20 P.swasta D3 ya ya tidak ya

24 laki-laki >= 20 wiraswasta s1 ya tidak tidak ya

25 perempuan >= 20 P.swasta s2 ya ya ya ya

26 laki-laki <20 P.swasta SMA ya ya tidak ya

27 perempuan >= 20 wiraswasta SMA ya ya tidak ya

28 laki-laki >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya ya

29 perempuan >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya ya

30 perempuan >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya tidak ya tidak

31 perempuan >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya tidak

32 laki-laki >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) D3 ya ya ya ya

33 perempuan >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya ya

34 perempuan >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya ya

35 laki-laki >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) s1 ya ya ya ya



36 perempuan >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya tidak

37 laki-laki >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya ya

38 perempuan >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) D4 ya ya ya ya

39 perempuan >= 20 tidak_bekerja D4 ya ya ya tidak

40 laki-laki >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya ya

41 perempuan >= 20 wiraswasta SMA ya ya ya ya

42 laki-laki <20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya ya

43 perempuan >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) D4 ya ya ya ya

44 perempuan >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) D4 ya ya ya ya

45 laki-laki >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) s1 ya ya ya ya

46 laki-laki >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya ya

47 laki-laki >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMA ya ya ya ya

48 laki-laki >= 20 PNS s1 ya ya ya ya

49 laki-laki >= 20 PNS s1 ya ya ya ya

50 laki-laki >= 20 PNS s2 ya ya ya ya

51 perempuan >= 20 wiraswasta SMA ya ya ya tidak

52 perempuan >= 20 wiraswasta s1 ya ya ya ya

53 perempuan <20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMP ya tidak ya ya

54 perempuan <20 sekolah (mahasiswa dan siswa) SMP ya ya ya ya

55 laki-laki >= 20 sekolah (mahasiswa dan siswa) D3 ya ya ya tidak

56 perempuan >= 20 P.swasta SMA ya ya ya ya

57 perempuan >= 20 P.swasta D3 tidak tidak ya ya

58 perempuan >= 20 wiraswasta s1 ya tidak tidak ya

59 perempuan >= 20 P.swasta SMA ya ya ya ya

60 perempuan >= 20 wiraswasta SMP ya ya ya ya

61 laki-laki >= 20 Non-PNS SMA tidak tidak tidak tidak

62 laki-laki >= 20 Non-PNS SMA ya ya ya tidak

63 perempuan >= 20 Non-PNS SMA ya ya ya ya

64 laki-laki >= 20 Buruh SMP ya ya ya ya

65 laki-laki <20 Non-PNS SMA ya ya ya ya

66 laki-laki >= 20 Non-PNS SMA ya ya ya ya

67 laki-laki >= 20 Non-PNS SMA ya ya ya ya

68 laki-laki >= 20 Non-PNS SMA ya ya ya ya

69 laki-laki >= 20 P.swasta SMA ya ya ya ya

70 perempuan >= 20 P.swasta s1 ya ya ya ya

71 laki-laki >= 20 Non-PNS s1 ya ya ya ya



72 perempuan >= 20 Non-PNS s1 ya ya ya ya

73 perempuan >= 20 Non-PNS s1 ya ya ya ya

74 laki-laki >= 20 wiraswasta SMA ya ya ya ya

75 perempuan >= 20 P.swasta s1 ya ya ya ya

76 perempuan >= 20 Buruh SD ya tidak tidak ya

77 perempuan >= 20 Buruh SMP ya ya ya ya

78 perempuan >= 20 Buruh SD ya ya ya ya

79 laki-laki >= 20 Non-PNS SMA ya ya ya ya

80 perempuan >= 20 Buruh SD ya ya ya ya

81 perempuan >= 20 Buruh SD ya ya ya ya

82 laki-laki <20 Buruh SMP ya tidak ya ya

83 perempuan >= 20 Buruh SD ya ya ya ya

84 perempuan >= 20 Buruh SD ya ya ya ya

85 perempuan >= 20 Buruh SMP ya ya ya ya

86 laki-laki >= 20 Buruh SD ya ya ya ya

87 perempuan >= 20 Buruh SD ya ya ya ya

88 perempuan >= 20 Buruh SD ya ya ya ya

89 perempuan >= 20 Buruh SD ya ya ya ya

90 perempuan >= 20 Non-PNS SMA ya ya ya ya

91 laki-laki >= 20 Buruh SMA ya ya ya ya

92 perempuan >= 20 PNS s1 ya ya ya ya

93 perempuan >= 20 Buruh SD ya ya ya ya

94 perempuan >= 20 Buruh SD ya ya ya ya

95 perempuan >= 20 Buruh SD ya ya ya ya

96 perempuan >= 20 Buruh SD ya ya tidak ya

97 perempuan >= 20 Buruh SMP tidak ya tidak tidak

98 perempuan >= 20 Buruh SMP ya ya ya ya

99 perempuan >= 20 Buruh SMP ya ya ya ya

100 perempuan >= 20 Buruh SMP ya ya tidak tidak



P_5 P_6 P_7 P_8 P_9 P_10 P_11 P_12 P_13 S_1 S_2 S_3

ya ya ya ya ya ya ya tidak ya ya ya ya

ya ya ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

ya ya ya ya ya ya ya tidak ya ya ya ya

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

ya ya ya ya ya tidak ya ya tidak ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya tidak ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya tidak ya ya tidak ya ya

ya ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya tidak ya ya ya ya

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

ya ya ya ya ya ya ya ya tidak ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya tidak ya tidak ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya tidak ya tidak ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya tidak ya tidak ya ya

ya ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya ya

tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak

ya ya tidak tidak ya ya ya tidak ya tidak tidak ya

ya ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya tidak ya tidak ya ya

ya ya tidak tidak ya ya ya tidak ya tidak tidak ya

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya tidak ya tidak ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya tidak ya tidak ya ya

ya ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya ya

tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

ya ya ya ya tidak ya ya tidak tidak tidak ya ya

tidak ya ya ya ya ya ya ya tidak ya ya ya

tidak ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya tidak ya tidak ya ya ya



tidak ya ya ya tidak tidak ya tidak tidak ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

tidak ya ya ya tidak ya ya ya tidak ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya tidak ya

tidak tidak tidak tidak ya ya ya ya tidak ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya ya tidak ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya tidak ya tidak ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya ya tidak ya ya ya

ya ya ya tidak tidak ya ya ya tidak ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya ya tidak ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya ya tidak ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya ya ya

tidak tidak tidak ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

ya ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya ya tidak ya ya ya

tidak ya tidak tidak ya ya ya tidak tidak ya ya ya

ya ya tidak ya ya ya tidak ya tidak ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya tidak ya tidak ya ya

tidak ya tidak ya ya tidak ya tidak tidak ya tidak ya

ya ya tidak ya tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak

ya ya ya ya ya ya ya ya ya tidak ya ya

ya tidak ya ya tidak ya ya ya tidak ya ya tidak

ya ya tidak tidak tidak ya ya ya tidak ya tidak tidak

ya ya ya ya tidak ya tidak ya ya ya ya ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya



tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya ya tidak

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya tidak ya tidak tidak ya tidak tidak ya ya ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

ya ya tidak ya tidak ya ya tidak ya tidak ya ya

ya ya ya tidak tidak ya ya ya ya ya ya ya

tidak ya tidak ya tidak tidak ya tidak ya ya ya ya

ya ya tidak ya tidak ya ya ya ya tidak ya tidak

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya tidak ya tidak ya ya tidak ya ya tidak tidak

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

tidak ya tidak ya tidak ya ya ya tidak ya tidak tidak

tidak ya tidak ya tidak tidak ya tidak tidak ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya tidak ya ya tidak ya

ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya ya ya

tidak ya tidak tidak ya ya ya tidak ya ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya ya tidak ya ya ya

tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

tidak tidak ya ya tidak ya tidak tidak ya tidak tidak tidak

tidak ya tidak ya ya tidak ya tidak ya tidak tidak tidak

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya tidak ya tidak ya ya ya
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tidak ya tidak ya tidak ya ya tidak ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak tidak ya tidak ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya ya tidak

tidak ya tidak ya tidak ya ya tidak ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya tidak tidak

ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya tidak tidak

ya ya ya tidak tidak ya tidak ya ya ya ya ya

ya ya ya tidak tidak ya tidak ya ya ya ya ya

ya ya ya tidak tidak ya tidak ya ya ya tidak tidak

ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya ya ya ya

ya tidak ya ya tidak tidak ya tidak ya ya ya ya

tidak ya tidak ya tidak ya ya tidak ya ya ya ya

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya tidak tidak

ya ya ya ya tidak ya ya ya ya ya tidak tidak

ya ya ya tidak tidak ya tidak ya ya ya ya ya

ya ya ya tidak tidak ya tidak ya ya ya ya ya

ya ya ya tidak tidak ya tidak ya ya ya ya ya

ya ya ya ya tidak ya tidak ya ya ya ya ya

ya tidak ya tidak tidak tidak ya tidak ya ya ya ya

tidak tidak tidak tidak tidak tidak ya tidak tidak tidak tidak tidak

ya ya ya tidak ya ya ya tidak ya ya tidak tidak
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