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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah 

Rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap 

keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, 

pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit sehingga dalam 

rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan 

dan kesehatan kerja di rumah sakit perlu diselenggarakan keselamatan dan 

kesehatan kerja rumah sakit (K3RS) agar terciptanya kondisi rumah sakit yang 

sehat, aman, selamat, dan nyaman (KARS, 2018). Permenkes No.66 Tahun 2016 

Pasal 11 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit ayat 1e dan 1h, 

berbunyi : 

“Standar K3RS meliputi :  

e. pencegahan dan pengendalian kebakaran  

h. kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana” 

 

Kebakaran telah menjadi bagian penting dari peradaban manusia. Di 

antara berbagai jenis bencana, kebakaran merupakan ancaman yang signifikan 

terhadap kehidupan dan properti di daerah perkotaan dan pedesaan (Xin dan 

Huang, 2013). Kebakaran rumah sakit berpotensi menimbulkan korban jiwa dan 

kerugian materi yang sangat besar, ada 22 kejadian kebakaran rumah sakit yang 

terliput surat kabar di India dengan korban 102 orang meninggal (Chowdhury, 

2014). Kasus kebakaran di rumah sakit terbaru yang diberitakan oleh British 

Broadcasting Company (BBC) adalah  pada tanggal 26 Januari 2018 di Rumah 
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Sakit Sejong, sekitar 380 kilometer arah tenggara Seoul, Korea Selatan. Korban 

tewas akibat kebakaran 41 orang. Kasus terbaru kebakaran Rumah Sakit di 

Indonesia terjadi pada tanggal 14 Desember 2017 di Rumah Sakit Kurnia, Kota 

Cilegon, Banten. Api  berasal dari ruang anak karena korsleting listrik. Percikan 

api yang muncul sempat dipadamkan petugas rumah sakit dengan alat pemadam 

api ringan. Namun api terus membesar sehingga menambah panik seisi rumah 

sakit. Hal ini karena di rumah sakit terdapat kelompok rentan atau pasien yang 

dalam kondisi lemah sehingga tidak dapat menyelamatkan dirinya dari bahaya 

kebakaran, diantaranya pasien bayi, anak, kelompok usia lanjut, pasien yang tidak 

bisa bangun, tidak sadar, serta tidak bisa berjalan serta pasien yang ada di ICU 

dan kamar bedah sehingga memerlukan alat bantu kesehatan (Jiang et al., 2014). 

Bangunan rumah sakit menjadi lebih besar dan bertingkat dengan 

pertimbangan kebutuhan komprehensif untuk perawatan medis dan lahan yang 

terbatas (Jiang et al., 2014). Pengevakuasian semua penghuni dari gedung 

bertingkat membutuhkan waktu yang cukup lama (Butler et al., 2017). Rumah 

sakit khususnya yang bertingkat memerlukan sistem proteksi kebakaran yang baik 

serta sistem penyelamatan jiwa dan evakuasi yang  handal agar cepat menuju 

tempat yang aman (Ramli, 2010). Evakuasi dilakukan setelah tindakan 

pencegahan dan proteksi kebakaran gagal menahan api dan nyawa penghuni 

terancam sehingga evakuasi merupakan komponen penting untuk menyelamatkan 

nyawa dalam situasi bencana kebakaran di rumah sakit (PAHO, 2014). Permenkes 

RI No.24 Tahun 2016 Pasal 29 tentang Bangunan Rumah Sakit menyatakan :  

“Setiap bangunan rumah sakit harus menyediakan sarana 

evakuasi yang meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, 
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pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi, yang dapat menjamin 

pengguna bangunan rumah sakit untuk melakukan evakuasi dari 

dalam bangunan rumah sakit secara aman apabila terjadi bencana 

atau keadaan darurat.” 

 

 Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki kemiringan tertentu, sebagai 

alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga, sehingga harus 

disediakan pada bangunan rumah sakit bertingkat. Ramp harus berada dilokasi 

yang tepat untuk membawa pasien yang berbaring di tempat tidur atau duduk 

dikursi roda. Keberadaan ramp pada bangunan rumah sakit bertingkat sangat 

penting, hal ini dibuktikan dengan eksperimen simulasi evakuasi di Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

evakuasi pasien rawat intensif lebih efektif menggunakan transportasi vertikal 

ramp daripada menggunakan tangga darurat jika terjadi kondisi darurat (Hamid, 

2017). 

Gedung bertingkat pada rumah sakit menimbulkan kerentanan dalam 

evakuasi bila terjadi kebakaran. Setiap rumah sakit perlu merencanakan program 

untuk pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran, serta penyediaan sarana 

jalan keluar yang aman dari fasilitas sebagai respons terhadap kebakaran agar 

penghuni rumah sakit aman apabila terjadi kebakaran termasuk bahaya dari asap 

(KARS, 2018) 

Required  safe egress time (RSET) adalah waktu yang dihitung mulai 

penyalaan api, deteksi sampai dengan selesainya evakuasi. Bangunan  dianggap 

aman apabila seluruh penghuni bangunan yang terancam oleh kebakaran harus 

dapat keluar dan mencapai titik kumpul yang aman sebelum available safe egress 

time (ASET) (Poon, 2014). Komponen RSET adalah fase deteksi (waktu dari fire 
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ignition sampai dapat dideteksi), fase pemberitahuan (waktu dari deteksi sampai 

pemberitahuan kebakaran), fase pra-evakuasi (waktu dari pemberitahuan sampai 

evakuasi awal), dan fase evakuasi yaitu waktu dari mulai dari evakuasi sampai 

kondisi aman tercapai (Sujatmiko et al, 2014). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi RSET adalah waktu deteksi api, tingkah laku penghuni, waktu 

pergerakan, pencarian jalan keluar (Poon, 2014).   

RSUD Dr. R. Koesma merupakan rumah sakit tipe B satu-satunya di 

Kabupaten Tuban dan beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 800 

Tuban. RSUD Dr. R. Koesma mempunyai 4 gedung rawat inap berlantai 2. Pada 

setiap ruang rawat inap terdapat 20-33 bed pasien dengan BOR (Bed Occupancy 

Rate) yang mencapai lebih dari 70%. Kekurangan gedung rawat inap ini adalah 

pintu darurat tidak ada, hanya ada pintu keluar yang tidak tahan api. Detektor dan 

alarm kebakaran hanya ada satu di setiap ruangan. Penerangan darurat juga tidak 

ada di koridor, tangga dan ramp. 

Berdasarkan berbagai fakta yang ada, sudah seharusnya sebuah rumah 

sakit  tipe B dan telah terakreditasi paripurna seperti RSUD Dr. R. Koesma 

memiliki kesiapsiagaan dalam evakuasi bila terjadi bencana yang sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku. Peneliti tertarik menganalisa  faktor usia, 

jenis kelamin, kebiasaan olahraga, lantai ruang, jarak, interaksi antar pekerja dan 

kesiapan pekerja mempengaruhi RSET atau tidak dengan cara simulasi evakuasi 

pada 8 ruang rawat inap, observasi dan wawancara mendalam. Simulasi evakuasi 

pernah dilakukan di RSUD Dr. R. Koesma tetapi yang terlibat hanya beberapa 

orang dan hanya pada 1 gedung bertingkat. Padahal setiap gedung mempunyai ciri 
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khas tersendiri dan seharusnya semua pegawai harus terlibat dalam simulasi 

dengan cara bergantian dalam waktu yang berbeda karena kebakaran bisa terjadi 

dimana saja dan kapan saja. 

Simulasi evakuasi ini merupakan suatu hal yang penting agar pegawai 

mempunyai pengalaman melakukan evakuasi dan data durasi evakuasi saat 

simulasi digunakan sebagai salah satu parameter evaluasi terkait evakuasi, serta 

untuk peningkatan selanjutnya guna melindungi pasien, petugas serta keluarga 

pasien yang berada di dalam gedung ketika terjadi bencana kebakaran sehingga 

selamat dalam proses evakuasi sampai pada titik kumpul/assembly point. 

1.2 Kajian Masalah 

Rumah sakit harus waspada terhadap keselamatan kebakaran karena 

kebakaran adalah risiko yang selalu dapat terjadi di rumah sakit. Kesiapsiagaan 

tanggap darurat bencana kebakaran dibutuhkan karena kejadian tersebut tidak 

dapat diprediksi sebelumnya.  

Pada gedung rawat inap yang bertingkat dibutuhkan kecepatan dalam 

evakuasi saat terjadi bencana mengingat di dalam gedung tersebut terdapat pasien 

dengan kesehatan yang menurun dan kondisi yang bermacam-macam dengan 

jumlah yang banyak dan tidak mampu melakukan penyelamatan mandiri, serta 

pegawai RS yang juga harus selamat meskipun mempunyai tanggung jawab besar 

mengevakuasi para pasien. karena gedung rumah sakit. 

Evakuasi pada gedung bertingkat di rumah sakit lebih sulit dilakukan serta 

membutuhkan banyak waktu karena ada pasien yang dalam kondisi lemah dan  

tidak dapat menyelamatkan dirinya dari bahaya kebakaran. RSET  idealnya 
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dilaksanakan dengan cepat agar seluruh penghuni gedung bertingkat rawat inap 

dapat terevakuasi dengan selamat sampai pada titik kumpul/assembly point.  

RSET harus lebih kecil dari ASET agar evakuasi berhasil bila terjadi bencana 

kebakaran, sehingga perlu dilakukan identifikasi faktor yang mempercepat atau 

memperlambat RSET. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah sebagai berikut: 

“Faktor apa saja yang mempengaruhi required  safe egress time pada kondisi 

bencana kebakaran di gedung rawat inap RSUD Dr. R. Koesma Tuban?”  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis faktor yang mempengaruhi required safe egress time pada 

kondisi bencana kebakaran di gedung rawat inap RSUD Dr. R. Koesma Tuban. 

1.4.2 Tujuan khusus 

a. Menilai available safe egress time di 8 ruang rawat inap (ruang 

Teratai, Asoka,  Mawar, Anggrek, Bougenvil, Dahlia, Anyelir dan 

Melati)  

b. Menilai required safe egress time di 8 ruang rawat inap (ruang Teratai, 

Asoka,  Mawar, Anggrek, Bougenvil, Dahlia, Anyelir dan Melati)  

c. Menganalisis pengaruh faktor precondition for unsafe acts (usia, jenis 

kelamin, kebiasaan olahraga, lantai ruang, jarak, interaksi antar pekerja 

dan kesiapan pekerja) terhadap  required safe egress time pada kondisi 

bencana kebakaran.  
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d. Menganalisis pengaruh unsafe acts (pelanggaran SOP Evakuasi) 

terhadap  required safe egress time pada kondisi bencana kebakaran.  

e. Mengidentifikasi sarana penyelamatan jiwa di gedung rawat inap. 

f. Mendeskripsikan faktor unsafe supervision (pengawasan, perencanaan 

tim saat jaga, kemampuan memperbaiki masalah) saat evakuasi pada 

kondisi  bencana kebakaran.  

g. Mendeskripsikan faktor organizational influences (sumber daya 

manusia, sarana prasarana, struktur organisasi saat bencana, 

pelaksanaan program pelatihan evakuasi, SOP Evakuasi) saat evakuasi 

pada kondisi bencana kebakaran.  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis  

Digunakan sebagai bahan kajian dalam penyusunan program kerja 

penanggulangan kebakaran, kewaspadaan bencana dan evakuasi rumah sakit. 

1.5.2 Manfaat terapan 

a. Rekomendasi bagi rumah sakit terkait kelengkapan sarana 

penyelamatan jiwa yang ada. 

b. Sebagai upaya peningkatan berkelanjutan program kerja 

penanggulangan kebakaran, kewaspadaan bencana dan evakuasi 

rumah sakit. 

c. Sebagai referensi terkait kebijakan manajemen dalam pembangunan 

gedung rawat inap. 
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