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RJNGKASAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki panjang garis

pantai nomer tiga didunia yakni 91000 km. Posisi Indonesia yang berada di

pertemuan tiga lempeng tektonik memposisikan Indonesia berada pada

wilayah rawan bencana tsunami- Dalam upaya pengelolaan kebencanaan

tsunami memerlukan kesiapsiagaan salah satunya adalah kebijakan rencana

penanggulangan bencana daerah. Untuk itu diperlukan serangkaian kegiatan

antara lain pembuatan peta jalur evakuasi manakala terjadi tsunami. Pada

penelitian ini yang akan dilakukan pada tahap pertama adalah pembuatan

peta jalur evakuasi tsunami di pesisir pantai barat provinsi Bengkulu

khususnya Kabupaten Seluma.

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah membuat

kajian risiko bencana tsunami di Kabupaten Seluma. Luaran yang

dihasilkan pada penelitian ini berupa penentuan tingkat bahay4 tingkat

kerentanan, tingkat kapasitas dan tingkat risiko.. Metode yang akan dicapai

untuk mencapai tujuan penelitian adalah dengan metode overlay

(penggabungan) dari peta Risiko Bencana; da-n Dokumen Kajian fusiko

Bencana (IRB).

Kata kunci: tsunami, bencana, risiko, petajalur



BAB 1.

PENDAHT]LUAN

l.l Latar Belakang

Kabupaten Seluma terletak di pantai barat pulau Sumatera yang

berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan merupakan wilayah

objek wisata pantai yang menarik paru wisatawan. Secara geologi

kabupaten ini berada tidak jauh dari pertemuan lempeng tektonik yaitu

lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia- Akibat dari pengaruh patahan

lempeng tersebut memungkinkan munculnya potensi bencana tsunami di

kabupaten Seluma. Potensi bencana itu didukung juga oleh kerentanan

bencana Kabupaten Seluma yang dikarenakan beberapa wilayah berada

dipinggrr pantai serta juga aktivitas masyarakat pada wilayah pinggir pantai

tersebut.

Kabupaten Seluma adalah pemekaran dai'i Kabupaten Bengkulu

Selatan. Kabupaten ini resmi dimekarkan pada 7 Juni 2005 dengan pusat

pemerintahan di Tais. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2003 Kabupaten Seluma terdiri atas 14 kecamatan. Kecamatan tersebut

adalah Kecamatan Air Periukan, Kecamatan ilir Talo, Kecamatan Lubuk

Sandi, Kecamatan Selumq Kecamatan Seluma Barat, Kecarnatan Seluma

Selatan, Kecamatan Seluma Timur, Kecamatan Seluma UtarA Kecamatan

Semidang Alas, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kecamatan Sukaraj4

Kecamatan Talo, Kecamatan Talo Kecil dan Kecamatan Ulu Talo. Masing-

masing kecamatan terdiri atas sejumlah desa dan kelurahan. Adapun batas

wilayah kabupaten Selumq sebelah utara berbatasan dengan Kota Bengkulu

dan Kabupaten Bengkulu Utara; sebelah selatan berbatasan dengan

Kabupaten Bengkulu Selatan; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten

Lahat Propinsi Sumatera Selatan; sebelah barat berbatasan dengan

Samudera Indonesia.

Melihat kondisi wilayah dan kegiatan masyarakat yang terdapat

pinggr pantai dapat menyebabakan beberapa wilayah pesisir Kabupaten

Seluma rentan terhadap bencana tsunami. Selain itu secara geologi posisi



Kabupaten Seluma yang berhadapan dengan batas lempeng tektonik

menjadikan wilayah tersebut rawan gempabumi sehingga memungkinkan

terjadinya tsunami di wilayah pesisir pantai Kabupaten Seluma. Mengingat

dr-p* yang dapat ditimbulkan oleh bencana tsunami maka patut

diprlukan upaya unfuk mengurangi rsiko bencana sekaligus peningkatan

pengetahuan terhadap bencana khususnya tsunami.

Tsunami yang terjadi akibat gempabumi yang disebabakan oleh

pergeseran lempeng tektonik ini dapat terjadi dalam selang waktu tertentu

setelah terjadinya gempabumi. Selang waktu terjadinya gempabumi dan

tsunami merupakan waktu yang dimiliki oleh masyarakat dalam melakukan

evakuasi. Agar meningkatkan kapasitas dan kemampuan evakuasi

masyarakat, maka diperlukan menyusun rencana jalur evakuasi unfuk

wilayah-wilayah yang terpapar bahaya tsunanri.

Kegpatan peryusunan rencana jalur evakuasi itu didasarkan pada

pengkajian risiko bencana dengan mempertimbangkan kondisi wilayah

Kabupaten Seluma. Penglcajian risiko bencana meliputi luas bahaya,

kerentanan daerah, kapasitas pemerintah dan masyarakat dan risiko bencana

tsunami. Dari pengkajian terhadap komponen tersebut diperoleh rencana

jalur evakuasi t$mami dengan pertimbangan asumsi waktu yang dipedukan

untuk pelaksanaan evakuasi tsunami.

Mengingat potensi kerentanan Kabupaten seluma terhadap tsunami,

maka diperlukan adanya penyusunan rencana untuk meningkatkan kapasitas

evakuasi masyarakat. Dari penyusurar jalur evakuasi ini diharapkan dapat

meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam mengurangi risiko-risiko

bencana tsunaroi di Kabupaten Seluma.

Tujuan dalam penelitian ini adalah Pengkajian risiko bencana

meliputi luas bahaya" kerentanan daerah, kapasitas pemerintah dan

masyarakat dan risiko bencana tsunami. Urgensi penelitian ini adalah

untuk kesiapsiagaan mana kala terjadi bencana tsunami yang sewaktu-

waktu bisa datang.



BAB 2

TINJAUATI PUSTAKA

Evakuasi bencana memiliki keterkaitan dengan proses peringatan

dini bencana. Evakuasi lsnsana dilaksanakan sebelum bencana terjadi.

Olehkarena itu dibutuhkan peringatan terhadap bencana untuk

melaksanakan evakuasi pada rentang waktu pasca bencana gempabumi

dan tsunami terjadi. Selain itu, keterkaitan hubungan ini juga bennuara pada

penetapan moda evakuasi yang diperkenankan dan penetapan asumsi jarak

maksimum masyarakat melalarkan evakuasi secara aman. Ketetapan-

ketetapan ini tergantung kondisi geografis dan infrastruktur daerah.

Ketetapan'ketetapan perencanarm evakuasi didasarkan pada

pengkajian risiko bencana Kabupaten Seluma. Kajian risiko tersebut

berfungsi untuk memperkuat pendekatan kebijakan sektoral yang akan

diterapkan untuk meningkatkan kapasitas evakuasi daerah. Kapasitas

evakuasi daerah tidak hanya mengacu pada proses saat berlangsungnya

evakuasi, tapi juga untuk pengendalian sumberdaya setelah evakuasi selesai.

Oleh karena itu penting sekali konsep dan metodologi dalam penyusunan

rencana jalur evakuasi. Konsep tersebut meliputi penentuan sektor evakuasi

dan Sector prioritas evakuasi tsunami, penentuan zcna evakuasi, Tempat

Evakuasi Sementara (TES), dan Tempat Evakuasi Akhir GEA).

2.1 Konsep Dasar Perencanaan Evakuasi Bencana Tsunami

Rencana evakuasi bencana tsunarni disusun berdasarkan hasil kajian

risiko bencana tsunami dan sistem peringatan dini bencana tsunami. Konsep

penyusunan tersebut difokuskan untuk menjawab kendala dan kesenjangan

yang ada pada hasil pengkajian risiko bencana dan sistem peringatan dini

bencana.

Kajian risiko bencana tsunami akan memperlihatkan potensi jumlah

jiwa yang berkemrurgkinan terpapar, potensi kerugian yang mungkin timbul

serta potensi kerusakalingkungan akibat bencana tsunami. Selain itu

kajian juga akan memperlihatkan kapasitas-kapasitas daerah dalam skala



rurltrr dan kapasitas desa/kelurahan dalam skala l*rusus yang perlu

ditingkatkan. Data dan informasi tersebut digunakan untuk menjamin

ketersediaan dan efektivitas pengendalian sumberdaya pada saat dan setelah

evakuasi berlangsung.

Penyusunan Rencana Evakuasi Bencana Tsunami pada intinya

berfokus kepada pengelolaan tindakan masyarakat dalam merespon arahan

evakuasi dari pemerintah daerah. Kemungkinan keterlambatan penyebaran

arahan evakuasi dari pemerintah daerah cukup tingg menyebabkan

perencanazm evakuasi yang disusun sedapat mungkin mampu menjamin

keselamakn masyarakat di daerah paparan bahaya tsunami. Kemungkinan

keterlambatan dan keragaman respon masyarakat dalam melakukan

evakuasi berdasarkan kajian dariberbagai pengalaman evakuasi masyarakat

bersumber pada:

2.2 Lambatnya proses pengambilan kepufusan evakuasi oleh pejabat

Berwenang

Kondisi geografis Indonesia menyebabkan waktu evakuasi

masyarakat ke tempat arnarl amat singkat (7-50 menit setelah gempabumi

pemicu tsunami). Dengan wak-tu 5 menit yang dibutuhkan oleh

BMKG untuk menganalisa kemungkinan kejadian tsrmami mengakibatkaa

waktu singkat yang dimiliki oleh masyarakat menjadi semakin sempil

Keterlambatan I menit dari pejabat yang berwenang dalam memutuskan

akan menarnbah singkat wakfu masyarakat unfuk melalarkan evakuasi.

Berdasarkan kondisi ini maka perlu disusun suatu konsep perencanruur

evakuasi yang menggunakan Sebuah waktu asumsi sebagai titik waktu

maksimum masyarakat terlama untuk memulai proses evakuasi

Konsekuensi dari pengambilan asumsi waktu id, adalah timbulnS,a

kebutuhan akan tempat-tempat evakuasi sementara yang dapat dijangkau

oleh masyarakat. Tempat Evakuasi sementara (TES) adalah bangunan atau

lokasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelarnatkan diri

sebelum sampai ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA) bila kondis. tidak

memungkinkan.



23 Minimnya moda penerimaan arahanyang dijadikan moda resmi

pemerintah dalam menyebarkan arahan

njangan informasi yang diterima bila tidak bersumber dari satu

sumber resmi akan menimbulkan kepanikan dan keberagaman respon di

masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sebaiknya mendapat kepastian

secara cepat dan akurat dari sumber resmi secara langsung. TES-TES yang

direkomendasikan dapat digunak-an sebagai lokasi penusangan alat

perrerimaan arahan evakuasi resmi kepada masyarakat. Sehingga dalam

kondisi kritis, masyarakat otomatis Langsrmg mendekati TES sebagai lokasi

penyelamatan sekaligus tempat penerimaan Informasi arahan evakuasi.

Dengan perspektif ini, keterlambatan penyebaran arahan evakuasi dapat

diatasi. Arahan evakuasi yang terlambat disebar oleh pejabat yang

berwenang masih tetap dapat menyelamatkan masyarakat walau statusnya

bukan lagi arahan evakuasi resmi, namun hanya sebagai konfirmasi

tindakan masyarakat sebaiknya melanjutkan evakuasi atau boleh kembali ke

aktivitas semula.

Berdasarkan perspektif tersebut, dapat disirnpulkan bahwa konsep

perencanaan evakuasi masyarakat dari bencana tsunami berlandaskan pada:

1. Penggunaan asumsi waktu respon maksimum masyarakat unhrk

melaksanakan evakuasi setelah kejadian gempabumi pemicu

tsunami terjadi.

2, Penggunaan TES sebagai titik simpul aman masyarakat dalam area

papaan bahaya tsunami.

3. Penggunaan TES sebagai lokasi penempatan moda penerimaan

arahan evakuasi resmi dari pemerintah daerah.

Dengan menggabungkan konsepsi-konsepsi hasil integrasi ar*ara

rencana evakuasi dengan sistem peringatan dini bencana serta kajian risiko

unfuk bencana tsunami, diperoleh 5 konsep Dasar perencanaan evakuasi

bencana tsunami daerah. Penetapan skala prioritas pengembangan kapasitas

jalur dan sarana prasarana evakuasi daerah;



1. Pengendalian proses evakuasi saat evakuasi berlangsung

hingga menuju tempat aman;

2. Pengintegrasian sistem komando tauggap darurat bencena

dalam mobilisasi sumberdaya pasca evakuasi;

3. Penggunaan asumsi waktu respon maksimum masyarakat

untuk melaksanakan evakuasi setelah Kejadian gempabumi

pemicu tsunami teiadi;

4. Penggunaan TES sebagai titik simpul aman masyarakat

dalam area paparan bahay a tsunami;

5. Penggunaan TES sebagai lokasi penempatan moda

penerimaan arahan evakuasi resmi dari pemerintah daerah.

Dari 5 konsep dasar perencanium evakuasi bencana tsunami di atas

diketahui bahwa 3 konsep pertama berfokus kepada perspektif pemerintah

sebagai penangg'rrng jawab penyelenggaraan evakuasi. Perspektif ini

melihat dalarn skala komprehensif, namun tetap membutuhkan pembatasan-

pembatasan untuk mengantisipasi keterbatasan sumberdaya yang dapat

dialokasikan oleh pemerintah dalam mengembangan sarana prasarana

evakuasi serta pengendaiian mobilisasi sumberdaya saat dan setelah

evakuasi. Pembatasan sektoral evakuasi dijadikan pilihan untuk

mendefinisikan 3 konsep pertama tersebut. Sedangkan 3 konsep terakhir,

berfokus kepada perspektif masyarakat dalam melaksanakan evakuasi

dengan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi

kebutuhan 3 konsep ini, perencanaan dibuat Detail dalam skala kecil.

Pembatas Skala perencanaan adalah TES yang ditetapkan berdasarkan

kemampuan evakuasi masyarakat terlemah. Mekanisme pembagian daerah

evakuasi dalam zona-zana evakuasi yang lebih detail adalah pendekatan

yang dinilai efektif untuk menjawab kebutuhan ini. Perlu dicatat

penggunaan sektoral dan zona dalam pendekatan ini hanya merupakan

pembeda antara pendekatan yang diterapkan untuk pemerintah dengan

pendekatan untuk proses evakuasi masyarakat. Perencanaan evakuasi

dengan menggunakan metodesektoral dan Perencanaan evakuasi dengan

menggunakan metode zona perlu berintegrasi secara kuat- Proses integrasi

dapat dilaksanakan dengan menginternalisasi zona-zona ke dalam sebuah



sektor evakuasi, Internalisasi ini akan memperjelas indikator-indikator
pengernbangan sctor evakuasi yang tersusun dmi kondisi zor*-zola
evakuasi. Dilain pihak perencanarm evakuasi pada skala zona yang

dituruukan dari perencanaan sektoral akan memberikan indikator-indikator

kunci bagi masyarakat untuk menyusun rencana evakuasinya pada tingkat
yang lebih rendah, yaitu rumah tangga.



BAB 3.

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di pesisir Kabupaten Seluma provinsi

Bengkulu. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan kondisi kawasan di

pesisir Kabupaten Seluma yang rawan bencana gefipa bumi dan dapat

mengakibatkan bencana tsunami. Penelitian akan dilakukan mulai April

sampai buian Juni 2015. Wilayah penelitian di Kecamatan Air Periukari,

Kecamatan ilir Tato, Kecamatan Lubuk sandi, Kecamatan Seluma,

Kecamatan Seluma Barat, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Seluma

Timur, Kecamatan Seluma TJtara, Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan

Semidang Alas Maras, Kecamatan Sukarajq Kecamatan Talo, Kecamatan

Talo Kecil dan Kecamatan Ulu
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian
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3-2 Tahapap Penelitian

Penelitian iai direacanakan de*gan tahapan sebagai berikut:

ry

Gambar 2: Bagan alir penelitian

Dilakukan kajian risiko tsunami yang mencakup indeks pengkajian risiko
bencana seperti :

o Penentuantingkatbahaya,

e Penentuan tingkat kerentanan dan

r Penenfuan tingkat kapasitas.

. Penentuan tingkat risiko

o Setelah itu dibuat peta resiko bencana tsunami
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3.2.L Tahapan Pertama

Tahapan proses ini terdiri dari indeks pengkajian risiko bencana-

bahay4 kerentanan, kapasitas, peta risiko bencana lsunami Kabupaten

Seluma.

3.2.2 lndeks Pengkajian Risiko Bencana

Indeks pengkajian risiko bencana terdiri dari indeks bahaya untuk

menentukan bahaya tsunami. Indeks penduduk terpapar dan indeks

kerugian untuk mengetahui kerentanan Kabupaten Seluma terhadap

bencana Indeks kapasitas daerah dan indeks kesiapsiagaan desa/kelurahae

menghasilkan kapasitas Kabupaten Seluma.

3.2.3 Bahaya

Bahayamerupakan situasi, kondisi ataa karakteristik biol:;--.

klimatologis, geografis geologis, sosial, ekonomi, politik, budal'a- :'-
teknologi suatu rnasyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tert3.:r

yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan. Pengkajian trs:'".:

tersebut berdasarkarr pada kernungkinan terjadi bencana berda*:c.:

pengkajian risiko bencana dan catatan sejarah kejadian yang pemah tei ._.

di Kabupaten Seluma sehingga didapatkan indeks bahal'a. L-::-u

menentukan indeks bahaya tsunami, digunakan pararneter tabel mak-.-:: -
inundasi (m) dengan sumber data dari Citra Ifsar (DTM) sebagai tolar. t::
peailaian pengkajian risiko. Dari parameter tersebut dapat ditentl*ic: .--..

terpapar bahaya perdesa yang berpotensi bencana tsunami di Ka: -r:,:a
Seluma. Dari luas tersebut diketahui nilai indeks bahaya tsunam :e--:;;:
didapatkan kelas bahaya tsunami Kabupaten Seluma. Penenr,- i:";";

indeks bahaya tsunami dibagi kedalam (tiga) kelas, yaitu rendai l* -€-i;

indeks 0,333, sedang dengan indeks > A334 - A,666, dan tin:= :--.
indeks > C,667-1. Kelas bahaya Kabupaten Seluma diketahui tr<:;-:-:.--r-:r

nilai indeks dan kelas dominan di Kabupaten Seluma.



3.2.4 Kerentanan

Suatu kondisi dari suatu komrmitas atau masyarakat yang

mengarah atau meny-ebabkan ketidalcnampuan dalam menghadapi ancaman

bencana disebut juga dengan kerentanan. mak4 pengkajian terhadap

kerentanan didasarkan pada indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

Indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian didapatkan berdasarkan

perhitungan dari aspek dan parameter masing-masingnya. Aspek tersebut

adalah sosial budaya untuk penduduk terpapar. Aspek fisik, ekonomi, dan

lingkungan unhrk indeks kerugian. Sedangkan parameter untuk masing-

masing aspek ditetapkan berdasarkan Pedoman Pengkajian Risiko Bencana.

Parameter perhitungan kerentanan sosial budaya dalam indeks penduduk

terpapar adalah kepadatan penduduk dan penduduk kelompok rentan.

Penilaian tersebut diketahui dari jumlah penduduk, jumlah penduduk

miskin, jumlah penduduk cacat"jumlah penduduk 0 - 4 tahun, dan jumlah

penduduk > 65 tatrun. Sumber informasi yang digunakan untuk analisis

kerentanan terutama berasal dari laporan BPS (Provinsilkabupaten Dalam

Angka, PODES, PPLS dan PDRB) dan informasi peta dasar dari Badan

Informasi Geospasial (penggunaan lahan, jaringan jalan dan lokasi fasilitas

umum). Penggabungan dari kepadatan penduduk dan kelompok masyarakat

rentan yang akan menghasilkan kelas pendudukterpapar, beucana tsunami.

Sementara itu, parameter yang digunakan untuk penilaian

kerentanan terdiri dari kerentanan sosial, kerentanan fisik, ekonomi, dan

lingkungan. Parameter penilaian kerentanan fisik adalah potensi kerugian

rumatL fasilitas umum dan fasilitas krisis yang akan rusak di area terdampak

bencana. Parameter untuk kerentanan ekonomi adalah PDRB dan lahan

produktif yang akan rusak atau hilang di area terdampak bencana

Sedangkan parameter untuk kerentanan lingkungan diperoleh berdasmkan

luas terpapar hutan lindung, hutan alam dan hutan mangrove/bakau di area

terdampak bahaya tsunami.

Pengkajian berdasarkan parameter masing-masing komponen nilai

indeks penduduk terpapar dan kerugian sehingga akhirnya didapatkan nilai

indeks kerentanan yang menentukan kelas penduduk terpapar dan kelas

iL



kerugian bencana tsunami Kabupaten Selurna. Hasil pengkajian tersebut

dikelompokkan ke dalam kelas rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan nilai

indeks yang diperoleh. Kelas rendah dengan nilai indeks 0-33, sedang

dengan nilai indeks 0,334 -4,666,dan tinggi dengan nilai indeks 0,667 - l.

3.2.5 Kapasitas

Kapasitas didapatkan berdasarkan perhitungan kapasitas daerah dan

kesiapsiagaan desa/kelurahan. Kapasitas daerah dinilai berdasarkan Perka

Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan parameter-parameter serta

indikator kapasitas daerah. Sementara itu, kesiapsiagaan adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk rnengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna-

Kesiapsiagaan desalkelurahan diperoleh dari hasil survei terhadap daerah

berpotensi tsunami.



BAB IV
HASIL PBNBLITIAN

4.1 Kajian Resiko Bencana Tsunami

Perencanaan jalur evakuasi tsunami Kabupaten Seluma dilaksanakan

bcrdasarkan hasil pengkajian risiko bencana tsunami di Kabupaten Seluma.

Pengkajian risiko bencana berpengaruh terhadap sosial buday4 fisik, ekonomi,

lingkungan, dan kapasitas masyarakat. Kesemua itu dikaji dalam komponen-

komponen kajian risiko bencana. Komponen tersebut terdiri dari bahaya,

kerentanan, dan kapasitas. Pengkajian komponen ini berdasarkan pada peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman pengkajian Risiko Bencana.

Pendekatan tersebut memaparkan bahwa risiko bencana Kabupaten Seluma

tergantung pada kerentanan dan kapasitas, sehingga dapat diiderrtifikasi bahaya.

Oleh karena itu pengkajian risiko bencana diharapkan menghasilkan, potensi luas

bahaya, potensi penduduk terpapar, potensi kerugian dan kerusakan lingkungan

yang dikelompokkan pada masing-masing komponen tersebut. upaya pengurangan

risiko bencana dapat dilakukan dengan menurunkan kerentanan dan meningkatkan

kapasitas pemerintah dan masyarakat Kabupaten seluma. Sedangkan metode

dalam pengkajian risiko bencanadapatdilihat pada Gambar 4.r. berikut.

r.ffi,&"ffi

Gambar 3 Metode Pengkajian Risiko Bencana

merupakan bagian rencana penanggulangan bencana disusun berdasarkan kajiu"

dan peta risiko bencana. Penyisunan peta risiko bencana adalah dengan

penggabungan dari peta bahay4 peta kerentanan, dan peta kapasitas. Setiap peta



dinilai dari indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian, dan indeks

kapasitas yang masing-masingnya memiliki komponen dan parameter sebagai

tolak ukurnya. Peta bahaya diketahui dari probabilitas dan intensitas bencana. peta

kerentanan didapatkan dari social budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. peta

kapasitas didapatkan dari pengkajian kelembagaan kebijakan, peringatan dini,
peningkatan kapasitas, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Perhitungan setiap indeks dari

parameter yang dilaksanakan dilaksanakan melalui pendataan terhadap daerah

terkait kondisi wilayah. Data tersebut diolah untuk menghasilkan indeks

pengkajian risiko bencana. Hasil dari indeks bahay4 kerentanan, dan kapasitas

masing-masingnya menghasilkan peta bahay4 peta kerentanan, peta kapasitas dan

peta risiko bencana. Rangkuman hasil pemetaan tersebut akan disimputkan

menjadi sebuah tingkat yang menjadi rekapitulasi dari hasil kajian risiko bencana

di suatu daerah.

4.2 Indeks Pengkajian Risiko Bencana

Indeks pengkajian risiko bencana terdiri dari indeks bahaya untuk

menentukan bahaya tsunami. Indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian untuk

mengetahui kerentanan Kabupaten Seluma terhadap bencana Indeks kapasitas

daerah dan inCeks kesiapsiagaan desa/kelurahan menghasilkan kapasitas

Kabupaten Seluma.

43 Bahaya

Bahaya merupakan situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis,

geografis geologis, sosral, ekonomi, politilq budaya, dan teknologi suatu

masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi

menimbulkan korban dan kerusakan. Pengkajian bahaya tersebut berdasarkan pada

kemnngkinan terjadi bencana berdasarkan pengkajian risiko bencana elan catatan

sejarah kejadian yang pernah terjadi di Kabupaten Seluma sehingga didapatkan

indeks bahaya. untuk menenhrkan indeks bahaya tsunami, digunakan parameter

tabel maksimum inundasi (m) dengan sumber data dari ciha Ifsar (DTM) sebagai

tolak ukur penilaian pengkajian risiko. Dari parameter tersebut dapat ditentukan

luas terpapw bahaya perdesa yang berpotensi bencana tsunami di Kabupaten

Seluma Dari luas tersebut diketahui nilai indeks bahaya tsunami sehingga

didapatkan kelas bahaya tsunami Kabupaten Seluma. Penentuan kelas indeks

dengan indeksbahaya tsunami dibagi kedalam (tiga) kelas, yaitu rendah
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Tabel 1. Potensi Luas Terpapar Bahaya Tsunami di Kabupaten Seluma
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0,333, sedang dengan indeks > 0,334 - 0,666, dan tinggi dengan indeks > 0,661-1.

Kelas bahaya Kabupaten Seluma diketahui berdasarkan nilai indeks dan kelas

dominan di Kabupaten Seluma. Untuk pengkaj:an bahaya melalui potensi luas

terpapar bahaya tsunami dapat dilihat pada Tabel l. Rekapan rinci luas bahaya

terpapar bencana tsunami perdesa dan peta bahaya tsunami Kabupaten Seluma

dapat dilihat pada Lampiran 1. Peta Kajian Risiko Bencana Tsunami dan Tabei

Kajian Risiko Bencana Tsunami.

I ::::,:.t;.t.,i:.,tti

Tabel 1. menunjukkan potensi tuas bahaya tsunami di setiap kecamatan. Dari 14

kecamatan di Kabupaten Seluma, terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang berpotensi

tsurami. Rekapan potensi luas bahaya terpapar tsunami 42.661 Ha sehingga berada

pada kelas tinggi dengan nilai indeks 1. Adanya potensi bahaya tsunami di

Kabupaten Seluma membuktikan bahwa diperlukannya perencanaan untuk

pengurangan risiko terhadap bencana tsunami.

4.4 Kerentanan

Suafu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau

menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancarnan bencana disebut juea

dengan kerentanan. maka, pengkajian terhadap kerentanan didasarkan pada indek



penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar dan inde*s

kerugian didapatkan berdasarkan perhitungan dari aspek dan parameter masing-

masingnya. Aspek tersebut adalah sosial budaya urtuk penduduk terpapar. Aspek

fisik, ekonomi, dan lingkungan untuk indeks kerugian. sedangkan parameter unfuk

masing-masing aspek ditetapkan berdasarkan Pedoman Pengkajian Risiko Bencana.

Parameter perhitungan kerentanan sosial budaya dalam indeks penduduk terpapar

adalah kepadatan penduduk dan penduduk kelompok rentan. Penilaian tersebut

diketahui dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk caca!

jumlah penduduk 0 - 4 tahurL dan jumlah penduduk > 65 tahun. Sumber informasi

yang digunakan untuk analisis kerentanan terutama berasal dari laporan BPS

(Provinsilkabupaten Dalam Angkq PODES, PPLS dan PDRB) dan informasi peta

dasar dari Badan Informasi Geospasial (penggunaan lahan, jaringan jalan dan lokasi

fasilitas umum). Penggabungan dari kepadatan penduduk dan kelompok masyarakat

rentan yang akan menghasilkan kelas penduduk terpapar, bencana tsunami.

Sementara itu, parameter y.!{B digunakan untuk penilaian kerentanan terdiri dari

kere#anan sosial, kerentanan fisilg ekonomi, dan lingkungan. Parameter penilaian

kerentanan fisik adalah potensi kerugian rumah, fasilitas umum dan fasilitas krisis

yang akan rusak di area terdampak bencana. Parameter untuk kerentanan ekonomi

adalah PDRB dan lahan produktif yang akan rusak atau hilang di area terdampak

bencana. Sedangkan parameter untuk kerentanan lingkungan diperoleh berdasarkan

luas terpapar hutan lindung, hutan alam dan hutan mangrove/bakau di area terdampak

bahayatsunami.

Pengkajian berdasarkan parameter masing-masing komponen nilai indeks penduduk

terpapar dan kerugian sehingga akhirnya didapatkan nilai indeks kerentanan yang

meneniukan kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian bencana tsunami Kabupaten

Seluma. Hasil pengkajian tersebut dikelompokkan ke dalam kelas rendah, sedang dan

tinggi berdasarkan nilai indeks yang diperoleh. Kelas rendah dengan nilai indeks 0-33,

sedang dengan nilai indeks A334 - 0,666, dan tinggi dengan nilai indeks 0,567 - l.
Dari perhitungan tersebut, didapatkan potensi penduduk terpapar bencana tsunami

dapat dilihat pada Tabel .2.
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Tabel 2. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami di Kabupaten Seluma

Berdasarkan Tabel .2 dapat dilihat kelas penduduk terpapar bencana tsunami di

Kabupaten Seluma dengan jumlah 49.985 Jiwa dan berada pada kelas tinggi dengan

indeks 1. Perhitungan terhadap indeks penduduk terpapar dapat dari penggabungan

kepadatan penduduk dengan penduduk kelompok rentan terhadap bencana tsunami.

Selain penduduk terpapar, kerentanan diukur riari indeks kerugian bencana tsunami.

Indeks kerugian dihitung berdasarkan komponen ekonomi, fisik dan lingkungan.

Indeks ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu indeks kerugian fisik dan ekonomi serta

indeks kerusakan lingkungan (komponen lingkungan). Kajian kerentanan ini

menghasilkan peta kerentanan, indeks Penduduk terpapar serta indeks kerugia:r

bencana tsunami. Kajian kerentanan per kecamatan di Kabupaten Seluma dapa:

dilihat pada Tabel.3. Sedangkan peta kerentanan dan indeks pendukung kerenranar-

untuk bencana Tsunami perdesa di Kabupaten Seluma dapat dilihat pada Lampiran

i . Peta Kajian Risiko Bencana Tsunami dan Tabel Kajian Risiko Bencana Tsunami.





1. Komponen Kapasitas Ilaerah

Perhitungan kapasifas daerah didasa*an pada 5 (lima) prioritas dan 22 indikator

pencapaian sebagai berikut:

a. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah

prioritas Nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat
untuk pelaksanaannya dengan indikator pencapaian:

1). Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan

risiko bencana telah ada dengan taoggung jawab eksplisit ditetapkan

unfu k semua jeqiang pemerintahan;

2). Tersedianya sumber daya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan

pengurangan risiko bencana disemua tingkat pemerintahan;

3)' Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui

pembagian kewenangan dan sumberdaya pada tingkat lokal;

4). Berfungsinya forum/jmingan daerah khusus untuk pengurangan risiko

bencana.

b. Mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko bencana dan

meningkatkan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana,

dengan indikator:

1). Tersedianya kajian risiko bencana daerah berdasarkan dxabahaya
dan kerugian untuk meliputi risiko untuk seldor-sektor utama daerah;

2). Tersedianya sistern-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip, dan

menyebarluaskan data potensi bencana dan kerugian-kerugian utama;

3). Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala

besar dengan jangkauan yang luas keseluruh lapisan masyarakat;

4)- Kajian risiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas gpna

menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko.

Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk
membangun I(etahanan dan budaya aman dari bencana di semrr
tingkat, dengan indikator:

1). Tersedianya informasi yang rolevan mengenai bencana dar @rt
diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (mehhi
jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dse;



2).

3).

4).

Kurikulum sekolah, materi pendidikan, dan pelatihan yang relevan

mencakup konsep-konsep dan praktek-praktek mengenai pengurangrln

risiko bencana dan pemulihan;

Tersedianya metode riset unhik kajian risiko multi bencana serta

analisis manfaat biaya (cosr benefit analysis) yang selalu dikembangkan

berdasarkan kualitas hasil riset;

Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas

dalam melaksanakan praktek budaya tahan bencana yang marnpu

menjangkau masyarakat secara luas baik diperkotaan maupun pedesaan.

Mengurangi faktor-faktor risiko dasar, dengan indikator:

1). Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari

kebijakan-keb{iakan dan rencana-rencaoa yang berhubungan dengan

Iingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumberdaya alam,

tataguna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim;

2)- Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial

dilaksanakan untuk mengurangi kerugian penduduk yang paling

berisiko terkena dampak bahaya;

3). Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi

dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangr kerugian kegiatan-

kegiatan ekonomi;

4). Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur

pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin

mendirikar bangunan untuk keselamatan dan kesehatan runum

(enforcement of building codes);

5)- LangkahJangkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam

proses-proses, rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana;

6). Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko

bencana atau proyek-proyek pernbangunan besar,terutama

infrastruktur.
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e. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap hencana demi respon ysng efekif

disemua tingkat, dengan indikator:

1). Tersedianya kebliakan, kapasitas teknis kelembagaarq serta

mekanisme penanganafl darurat bencana yang kuat dengan perspektif

pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya;

2). Tersedianya reflcaoa penanggulangan kedaruratan bencana daerah dan

rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua

jeqiang pemeriffahan, latihan regular diadakan untuk menguji dan

mengembangkan program-program tanggap darurat bencana;

3). Tersedianya cadangan financial dan logistik serta mekanisme antisipasi

yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efe**if dan

pemulihan pasca bencana;

4). Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca

bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa

tanggap darurat.

Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian kapasitas daerah maka kita dapat

membagi tingkat tersebut kedalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:

a. Level I Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya

pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju

dalam rengana atau kebijakan.

b. L,evel 2 Daerah telah rnelaksanalian beberapa tindakan pengurangan risiko

bencana dengan pncapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang

disebabkan kurang adaryra komihnen kelembagaan dan/atzu kebijakan

sistematis.

c. Level3 Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan

risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukun g dengan kebijakan

sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebtjakan

tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti

untuk mengurangi dampak negative dari bencana.

d. Level 4 Dengan dukungan komihnen serta kebiialaa yang menyeluruh

dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh

capaian-capaian yang berhasit, rurmun diakui masih ada keterbatasan dalam

komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam

pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.
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Tabel 4. Hasil Kajian Kapasitas Daerah Berdasarkan Perka Nomor 3 Tahrn2}l}

e. Level 5 Capaian komprehensif telah dicapai dengan

kapasitas yang memadai disemua tingkat komunitas

pemerintahan. Dari hasil penilaiannya, inaka didapatkan

daerah Kabupaten Seluma sebagai berikut.

komitmen dan

dan jenjang

hasil kapasitas

Beradasarkan Tabel 4. diketahui Kabupaten Seluma memiliki total nilai

kapasitas 34.75 sehingga berada pada level l. Pencapaian level 1 dapat diartikan

bahwa Kabupaten Seluma telah memiliki pencapaian pencapaian kecil dalam

upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakao beberapa tindakan maju

dalam rencana-rencana atau kebijakan.

2. Komponen Kesiapsiagaan Desa./Kelurahan

Perhitungan kesiapsiagaan desa dan kelurahan j.,ga melalui beberapa

parameter, yaitu:

a. Pengetahuan Kesiapsiagaan Bencana (PKB), terdiri dari pemahaman

tentang jenis bahaya, informasi bencana, system peringatan dini bencana,

prediksi kerugian akibat bencana, dan carupenyelamatan diri dari bencana.

b. Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD) yarrg melingkupi ketersediaan tempat

dan jalur evakuasi, tempat pengungsian, air dan sanitasi, dan layanan

kesehatan.

c. Pengaruh Kerentanan Masyarakat (PKM) berupa pengaruh mata pencaharian

dan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan masyarakat, dan pemukiman

masyarakat.
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Tabel.5. Hasil kajian Kesiapsiagaan desaKelurahan di kabupaten Seluma

d. Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah (K!IDP)

yang terdiri atas kemandirian masyarakat terhadap dukungan pemeriutah

melalui janrinan hidup pascabencana, peaggantian kerugian dan

kerusakan, penelitian dan pengembangan, penanganan darurat bencanq dan

penyadaran masyarakat.

e. Partisipasi Masyarakat (PM) berupa kegiatan pengurangan risiko bencana

ditingkat masyarakat dan pemanfaatan relawan desa.

Parameter tersebut merupakan dasar penilaian kesiapsiagaan desa/kelurahan yang

didapatkan dengan metode sampling. Pengambilan data dengan metode sampling

ditakukan di tingkat desa&elurahan yang berada di wilayah bahaya tsunami di

Kabupaten Seluma. Pemilihan desalkelurahan tempat pengambilan data dipilih

secara acak. Desa/kelurahan yang tidak disurvey dianggap level kesiapsiagaannya

sama dengan kelurahan yang berdekatan. Level kesiapsiagaan kecamatan

diperoleh dari level desa/kelurahan yang dominarr di kecarnatan tersebut

Berdasarkan perhitungan kesiapsiagaan desalkelurahan tersebut, didapatkan hasil

kesiapsiagaan desa/kelurahan Kabupaten Seluma seperti Tahel .5. bsrikut.

Tabel 5. menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma telah memiliki level

kesiapsiagaan desalkelurahan dengan level rendah- Pengambilan data una*

kesiapsiagaan desa./kelurahan ini dengan melaksanakan survei pada 8 kecamatan

tersebut. Sementara if*, kecamatan lain yang berpotensi tsunami dianggap

memiliki data yang sama dengan kecamatan yang disurvei. Untuk nilai

kesiapsiagaan kecamatan yang ada di tabel di atas merupakan rekapitulasi hasil

nilai kesiapsiagaan desa/kelurahan yang disurvei saja.

Penilaian terhadap kapasitas dilaksanakan melalui konversi nilai kapasitas daerah

kedalam skala indeks penyusunan peta kapasitas. Dari nilai prioritas kapasitas

daerah Kabupaten Seluma adalah 31, maka dikonversi ke nilai indeks kapasitas

daerah menjadi 0,188 yang berada pada kelas rendah, sedangkan indeks

kesiapsiagaan&elurahan didapatkan dari nilai analisis indeks untuk bahaya
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tsunami yang berada pada kelas tinggi. Penggabungan dari indeks kapasitas

daerah dan indeks kesiapsiagaan desalkelurahan menghasilkan nilai indeks

kapasitas sehingga dapat ditentukan kapasitas Kabupaten Seluma. Penggabungan

kedua indeks tersebut menggunakan metode GIS dengan perbandingan 40%

untuk kapasitas daerah dan 60% untuk kesiapsiagaan desa/kelurahan di

Kabupaten Seluma. Dari pembobotan tersebu! didapatkan Indeks kapasitas

daerah per kecamatan diperoleh dari hasil konversi kapasitas daerah ke dalarn

skala indeks pen)rusunan peta kapasitas. Sedangkan indeks kesiapsiagaan

perkecamatan diperoleh dari hasil rekapitulasi seluruh kelurahan yang ada di

kecamatan tersebut.

4.6 Peta Risiko Bencana Tsunami

Peta risiko bencana menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah

secara visual berdasarkan kajian risiko bencana suatu daerah. Penyusunan peta

risiko bencana dengan penggabungan (overlay) dari peta bahaya, peta kerentanarq

dan peta kapasitas bencana tsunami. Hasil dari overlay tersebut ditentukan tiogkat

risiko bencana tsunami di Kabupaten Seluma. Penyusunan setiap peta risiko

bencana menghasilkan tingkat risiko bencana yang juga merupakan dasar

penyusunan kajian risiko bencana. Ini menunjukkan adanya keterkaitan antara p€ta

risiko bencana dan kajian risiko bencana. Metode untuli pemetaan risiko dan kajia

risiko bencanatsunami dapat dilihat pada Gambar 2.2. berikut.
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Gambar 4. Metode Pemetaan dan Kajian Risiko Bencana

Gambar 4. memperlihalkan alur pemerolehan peta dan tingkat risiko bencana,

serta dokumen kajian risiko tsunami. Peta dan tingkat bahaya diperoleh dari indeks

bahaya peta kerenhnan didapat dari penggabungan indeks penduduk terpapar dengan

indeks kerugian, serta indeks kapasltas didapat dari penggabungan indeks kapasitas

daerah dengan indeks kesiapsiagaan kelurahan/desa. Penggabungan indeks-indeks

tersebut dilakukan dengan menggunakan metode GIS. Sedangkan peta risiko bencana

merupakan overlay (penggabungan) dari peta bahaya, peta kerentanan, dan peta

kapasitas. Dari peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta risiko diturunkan

hingga menghasilkan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, tingkat kapasitas dan tingkat

risiko untuk seluruh bencana yang berpotensi terjadi. Tingkat-tingkat yang dihasilkan

tersebut digunakan dalam pengkajian risiko bencana hingga menghasilkan kebijakan

dalam rencana penanggulangan bencana daerah. Sementara itu, penlrusunan peta risiko

bencana memiliki persyaratan sebagai berikut:

a. Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman alalisis di tingkat nasional

minimal hingga kabupaten/kota, kedalarnan analisis di tingkat provinsi minimal

hingga kecamatan, kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota rninimal hingga tingkat

kelurahan/desa.
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b. Dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Nomor 2 Tahun 2012, dan Dokumen Tsunami Risfr ,4ssessment dengan pendetailan

daerah yang berisiko (skala 1 :10.000)

Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan

rendah.

Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1Ha) dalam pemetaan risiko bencana.

Bersifat spesifik, digunakan untuk menyusun kebijakan daerah terkait Pengurangan

risiko bencana dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tsunami. Selain itu,

hasil kajian juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun Desa Tangguh di

lingkup kawasan kaj ian.

Mampu menghitung jumtah penduduk ter.Dapar bahaya (dalam satuan jiwa), potensi

kerugian yang timbul akibat bahaya (dalam satuan rupiah), serta potensi luas

lingkungan yang rusak akibat bahal'a (dalam satuan hektar).

Dari metode pemetaan risiko bencana dan persyaratan penlusurumnya, diperoleh peta risiko

bencana tsunami Kabupaten Seluma yang dapat dilihat Pada Gambar 5.

0.

d.

e.
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Gambar 5. Peta Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Seluma
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4.7 Kajian Risiko Bencana

Kajian risiko bencana merupakan suatu pendekatan yang memperlihatkan
potensi dampak negatifyang mungkin timbul akibat potensi bencana yang
melanda. Potensi dampak negatif dapat berupa jumlah penduduk terpapar,
kerugian fisik, ekonomi, lingkungan, serta psikis korban bencana. oleh karena itu,
pengkajian risiko bencana mengkaji bahaya dengan memperlihatkan potensi Itras
bahaya suatu wilayah, kerentanan dengan memperlihatkan potensi-potensi
penduduk terpapar, kerugian, serta kerusakan lingkungan. Kapasitas dengan

mengkaji kapasitas daenah dan kesiapsiagaan desalkelurahan dalam menghadapi
bencana. Idenfifikasi komponen bahay4 kerentanan, dan kapasitas menentukan
risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas, dapat
mengurangi risiko bencana yang mungkin muncul. Identifikasi setiap komponen
menentukan langkah atau kebijakan yang dapat diambil untuk penanggulangan

bencana,

4.8 Penentuan Tingkat Bahaya

Fenentuan tingkat bahaya ditentukan berdasarkan luas bahaya paling besar pada
setiap kelas bahaya. Dari hasil pengkajian risiko bencan4 total luas bahaya pada

kelas rendah adalah 1935.1 Ha, pada kelas sedang 624g-9 Hq dan pada kelas
tinggi 37584.6 IIa. Dengan demikian maka didapatkan tingkat bahaya tsunami
berada pada kelas Tinggi dengan luas terbesar.

4.9 Penentuan Tingkat Kerentanan

Berdasarkan pengkajian kerentanan untuk tsunami yang memperhitungLan indeks
penduduk terpapar dan indeks kerugian, maka dihasilkan potensi penduduk

terpapar yang akan diakibatkan oleh bencana tsunami adalah sebesar 4999g jiwa
dengan kelas penduduk terpapar tinggi. sedangkan penghitungan indeks kerugian
telah menghasilkan potensi kerugian fisik dan ekonomi adalah g0g44.g dengan
kelas kerugian rupiah Tinggi , serta kerugian lingkungan adalah 63l5.3rHa
dengan kelas kerugian lingkungan Tinggi. Dengan demikian telah diperoleh
tingkat kerentanan untuk bencana tsunami adalah tinggi.
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4.10 Penentuan Tingkat Kapasitas

Kapasitas ditentukan dari indeks kapasitas daerah dan indeks kesiapsiagaan

desa/kelurahan. Dari hasil pengkajian risiko bencana tsunami tersebut, diperoleh
tingkat kapasitas bencana tsunami yaitu rendah dengan nilai indeks 0,333. Hasil
tersebut diperoleh dari konversi nilai kapasitas daerah yang berada pada kelas

rendah dan indeks kesiapsiagaan kelurahan/desa berada pada kelas rendah. Hasil
ini merupakan analisis dari penggabungan parameter pengetahuan kesiapsiagaan

bencana, pengelol"an tanggap darurat, pengaruh kerentanan masyarakal
ketergantungan dukungan, dan partisipasi masyarakat. Jadi dapat disimpulkan
bahwa kelas indeks kesiapsiagaan kelurahan di Kabupaten Seluma masih berada

pada kelas rendah.

4.11 Penentuan Tingkat Resiko

Dari pengkajian risiko bencana tsunami di Kabupaten selum4 maka didapatkan

tingkat risiko bencana tsunami yaitu tinggi. Perolehan tingkat tersebut dengan

menggabungkan tingkat bahaya tsunami yang memiliki tingkat bahaya tinggr,
tingkat kerentanan tinggi, dan tingkat kapasitas bencana tsunami rendah. Setiap

nilai pada tingkat tersebut dihitung berdasarkan pembobotan untuk penentuan

risiko bencana. Hasil kajian risiko bencana tsunami tersebut dapat dilihat pada

Tatrel6. berikut.

Tabel .6. Hasil Kajian Risiko Bencana Tsunami Katrupaten Seluma
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