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RINGKASAN

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 bahaya, tingkat kerentanan, tingkat 

kapasitas dan tingkat risiko.. Metode yang akan dicapai untuk mencapai tujuan 

penelitian adalah dengan metode overlay (penggabungan) dari peta Risiko 

Bencana; dan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB).

Kata kunci: tsunami, bencana, risiko, peta jalur
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BAB 1. 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Seluma terletak di pantai barat pulau Sumatera yang 

berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan merupakan wilayah objek 

wisata pantai yang menarik para 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 dipinggir pantai serta juga aktivitas 

masyarakat pada wilayah pinggir pantai tersebut.

Kabupaten Seluma adalah pemekaran dari 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 Seluma,

Kecamatan Seluma Barat, Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Seluma 

Timur, Kecamatan Seluma Utara, Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan 

Semidang Alas Maras, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Talo, Kecamatan Talo 

Kecil dan Kecamatan Ulu Talo. Masing-masing kecamatan terdiri atas sejumlah 

desa dan kelurahan.  Adapun batas wilayah kabupaten Seluma, 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 pinggir 

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 dampak yang dapat ditimbulkan 

oleh bencana tsunami maka patut diperlukan upaya untuk 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 untuk wilayah-wilayah yang 

terpapar bahaya tsunami.

Kegiatan penyusunan rencana jalur evakuasi itu didasarkan pada 

pengkajian risiko bencana dengan mempertimbangkan kondisi wilayah 

Kabupaten Seluma. Pengkajian risiko bencana meliputi luas bahaya, kerentanan 

daerah, kapasitas pemerintah dan masyarakat dan risiko bencana tsunami. Dari 

pengkajian terhadap komponen tersebut diperoleh rencana jalur evakuasi 

tsunami dengan pertimbangan asumsi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

evakuasi tsunami.

Mengingat potensi kerentanan Kabupaten seluma terhadap tsunami, 

maka diperlukan adanya penyusunan rencana untuk meningkatkan kapasitas 

evakuasi masyarakat. Dari penyusunan jalur evakuasi ini diharapkan dapat 

meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam mengurangi risiko-risiko bencana 

tsunami 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

TINJAUAN PUSTAKA

AB III RENCANA EVAKUASI BENCANA

Evakuasi bencana memiliki keterkaitan dengan proses peringatan dini 

bencana. Evakuasi bencana 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 bermuara pada penetapan moda evakuasi yang 

diperkenankan dan penetapan asumsi jarak maksimum masyarakat melakukan 

evakuasi secara aman. Ketetapan-ketetapan ini tergantung kondisi geografis dan 

infrastruktur daerah.

Ketetapan-ketetapan perencanaan 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 zona evakuasi, Tempat Evakuasi Sementara 

(TES), dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

2.1 Konsep Dasar Perencanaan Evakuasi Bencana Tsunami

Rencana evakuasi bencana tsunami 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 berkemungkinan terpapar, potensi kerugian yang mungkin timbul serta 

potensi kerusakalingkungan akibat bencana tsunami. Selain itu kajian juga akan 

memperlihatkan kapasitas-kapasitas daerah dalam skala umum dan kapasitas 

desa/kelurahan dalam skala khusus 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 tinggi menyebabkan perencanaan evakuasi yang 

disusun sedapat mungkin mampu menjamin keselamatan 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 keputusan evakuasi oleh pejabat 

       Berwenang

Kondisi geografis Indonesia menyebabkan waktu evakuasi masyarakat 

ke tempat aman amat singkat (7-50 menit setelah gempabumi pemicu tsunami). 

Dengan waktu 5 menit yang dibutuhkan oleh BMKG untuk menganalisa 

kemungkinan kejadian tsunami mengakibatkan waktu singkat yang dimiliki 

oleh masyarakat menjadi semakin sempit. Keterlambatan 1 menit dari

pejabat yang berwenang dalam memutuskan akan menambah singkat waktu 

masyarakat untuk melakukan evakuasi. Berdasarkan kondisi ini maka perlu 

disusun suatu konsep perencanaan evakuasi yang menggunakan Sebuah waktu 

asumsi sebagai titik waktu maksimum masyarakat terlama untuk memulai 

proses evakuasi. Konsekuensi dari pengambilan asumsi waktu ini, adalah 

timbulnya 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 

menyelamatkan diri sebelum sampai ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA) bila 

kondisi tidak memungkinkan.

2.3 Minimnya moda penerimaan arahan yang 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 digunakan sebagai lokasi pemasangan alat penerimaan arahan evakuasi 

resmi kepada masyarakat. Sehingga dalam kondisi kritis, masyarakat otomatis 

Langsung 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 disimpulkan bahwa konsep 

perencanaan evakuasi masyarakat dari bencana tsunami berlandaskan pada:

1. Penggunaan asumsi waktu respon maksimum masyarakat untuk 

melaksanakan evakuasi setelah kejadian gempabumi pemicu tsunami 

terjadi.

2. Penggunaan TES sebagai titik simpul aman masyarakat dalam area 

paparan bahaya   tsunami.



3. Penggunaan TES sebagai lokasi penempatan moda penerimaan arahan 

evakuasi resmi dari pemerintah daerah.

Dengan menggabungkan konsepsi-konsepsi hasil integrasi antara 

rencana evakuasi dengan sistem peringatan dini bencana serta kajian risiko 

untuk 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 tanggap darurat bencana dalam 

mobilisasi sumberdaya pasca evakuasi;

3. Penggunaan asumsi waktu respon maksimum masyarakat untuk 

melaksanakan evakuasi setelah Kejadian gempabumi pemicu 

tsunami terjadi;

4. Penggunaan TES sebagai titik simpul aman masyarakat dalam 

area paparan bahaya tsunami;

5. Penggunaan TES sebagai lokasi penempatan moda penerimaan 

arahan evakuasi resmi dari pemerintah daerah.

Dari 5  konsep dasar  perencanaan evakuasi bencana tsunami di atas 

diketahui bahwa 3 konsep pertama berfokus kepada perspektif pemerintah 

sebagai penanggung jawab penyelenggaraan evakuasi. Perspektif ini melihat 

dalam skala komprehensif, namun tetap membutuhkan pembatasan-pembatasan 

untuk mengantisipasi keterbatasan sumberdaya yang dapat dialokasikan oleh 

pemerintah dalam mengembangan sarana prasarana evakuasi serta pengendalian 

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-zona 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 pengembangan sector evakuasi yang tersusun dari kondisi 

zona-zona evakuasi. Dilain pihak perencanaan evakuasi pada skala zona yang 

diturunkan 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 gempa bumi dan dapat mengakibatkan bencana 

tsunami. Penelitian akan dilakukan mulai April sampai bulan Juni 2015. 

Wilayah penelitian di Kecamatan Air Periukan, Kecamatan ilir Talo, 

Kecamatan Lubuk Sandi, Kecamatan Seluma, Kecamatan Seluma Barat, 

Kecamatan Seluma Selatan, Kecamatan Seluma Timur, Kecamatan Seluma 

Utara, Kecamatan Semidang Alas, Kecamatan Semidang Alas Maras, 

Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Talo, Kecamatan Talo Kecil dan Kecamatan 

Ulu



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

3.2 Tahapan Penelitian

Penelitian ini direncanakan dengan tahapan sebagai berikut:
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Gambar 2: Bagan alir penelitian

Dilakukan kajian risiko tsunami yang mencakup indeks pengkajian risiko 

bencana seperti :

 Penentuan tingkat bahaya, 

 Penentuan tingkat kerentanan dan 

 Penentuan tingkat kapasitas.

 Penentuan tingkat risiko

 Setelah itu dibuat peta resiko bencana tsunami

3.2.1 Tahapan Penelitian 

Tahapan proses terdiri dari indeks pengkajian risiko bencana, bahaya, 

kerentanan, kapasitas, peta risiko bencana tsunami Kabupaten Seluma.

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 indeks kesiapsiagaan desa/kelurahan menghasilkan 

kapasitas Kabupaten Seluma.

Bahaya

Bahaya merupakan situasi, kondisi atau karakteristik biologis, 

klimatologis, geografis geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi 

suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang

berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan. Pengkajian bahaya tersebut 

berdasarkan pada kemungkinan terjadi bencana berdasarkan pengkajian risiko 

bencana dan catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi di Kabupaten Seluma 

sehingga didapatkan indeks bahaya. Untuk menentukan indeks bahaya tsunami, 

digunakan parameter tabel maksimum inundasi (m) dengan sumber data dari 

Citra Ifsar (DTM) sebagai tolak ukur penilaian pengkajian risiko. Dari 

parameter tersebut dapat ditentukan luas terpapar 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 bahaya tsunami dibagi kedalam  

(tiga) kelas, yaitu rendah dengan indeks 0,333, sedang dengan indeks > 

0,334 – 0,666, dan tinggi dengan indeks > 0,667–1. Kelas bahaya Kabupaten 

Seluma  diketahui berdasarkan nilai indeks dan kelas dominan di Kabupaten 

Seluma. 

Kerentanan

Suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah 

atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana 

disebut juga dengan kerentanan. maka, 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 untuk 

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 tahun. Sumber informasi yang  

digunakan untuk analisis kerentanan terutama berasal dari laporan BPS 

(Provinsi/kabupaten 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 penduduk terpapar, 

bencana 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 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 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 

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 0,334 –0,666,dan tinggi dengan nilai indeks 0,667 – 1. 

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 mengantisipasi bencana melalui 

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

Kesiapsiagaan desa/kelurahan diperoleh dari hasil survei terhadap daerah 

berpotensi tsunami. Penjabaran masing-masing parameter dan indikator 

komponen kapasitas daerah dan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan adalah 

sebagai berikut:

BAB 4. 

HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Risiko Bencana Tsunami Di Kabupaten Seluma Provinsi   
      Bengkulu

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 indeks kesiapsiagaan desa/kelurahan menghasilkan kapasitas 

Kabupaten Seluma.

4.1.1 Bahaya

Bahaya merupakan situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, 

geografis geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu 

masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi

menimbulkan korban dan kerusakan. Pengkajian bahaya tersebut berdasarkan 

pada kemungkinan terjadi bencana berdasarkan pengkajian risiko bencana dan 

catatan sejarah kejadian yang pernah terjadi di Kabupaten Seluma sehingga 

didapatkan indeks bahaya. Untuk menentukan indeks bahaya tsunami, 

digunakan parameter tabel maksimum inundasi (m) dengan sumber data dari 

Citra Ifsar (DTM) sebagai tolak ukur penilaian pengkajian risiko. Dari 

parameter tersebut dapat ditentukan luas terpapar 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 bahaya tsunami dibagi kedalam  

(tiga) kelas, yaitu rendah dengan indeks 0,333, sedang dengan indeks > 

0,334 – 0,666, dan tinggi dengan indeks > 0,667–1. Kelas bahaya Kabupaten 

Seluma  diketahui berdasarkan nilai indeks dan kelas dominan di Kabupaten 

Seluma. Untuk pengkajian bahaya melalui potensi luas terpapar bahaya tsunami 

dapat dilihat pada Tabel 1. 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 Tabel Kajian Risiko 

Bencana Tsunami.Tabel 2.1. Potensi Luas Terpapar Bahaya Tsunami di 

Kabupaten Seluma
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nunjukkan potensi luas bahaya tsunami di setiap kecamatan. Dari 14 kecamatan di 

Kabupaten Seluma, terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang berpotensi tsunami. 

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.

4.1.2. Kerentanan

Suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau 

menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana disebut juga 

dengan kerentanan. maka, 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 untuk 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 

NO KECAMATAN
LUAS BAHAYA TERPAPAR (HA) BAHAYA

RENDAH SEDANG TINGGI TOTAL INDEKS KELAS

1 AIR PERIUKAN 196.3 665.9 9789.7 10651.9 1.000 TINGGI

2 ILIR TALO 167.0 553.7 6561.1 7281.9 1.000 TINGGI

3 LUBUK SANDI 25.4 55.3 37.5 118.3 0.667 SEDANG

4 SELUMA 42.6 105.7 17.5 165.9 0.667 SEDANG

5 SELUMA BARAT 148.8 437.1 3751.9 4337.8 1.000 TINGGI

6 SELUMA SELATAN 148.3 439.2 4359.2 4946.7 1.000 TINGGI

7 SELUMA TIMUR 128.1 378.2 347.5 853.7 0.667 SEDANG

8 SELUMA UTARA 7.0 38.5 76.0 121.5 1.000 TINGGI

9 SEMIDANG ALAS 19.0 31.7 57.8 108.6 1.000 TINGGI

10 SEMIDANG ALAS 
MARAS

309.8 1229.3 3436.4 4975.5 1.000 TINGGI

11 SUKARAJA 351.2 1267.3 7862.2 9480.7 1.000 TINGGI

12 TALO 159.2 449.9 423.2 1032.3 0.667 SEDANG

13 TALO KECIL 224.1 580.7 864.5 1669.3 1.000 TINGGI

14 ULU TALO 8.3 16.4 0.0 24.7 0.667 SEDANG

TOTAL 1935.1 6248.9 37584.6 45768.6 1.000 TINGGI



tersebut diketahui dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah 

penduduk cacat, jumlah penduduk 0 - 4 tahun, dan jumlah penduduk > 65 tahun. 

Sumber informasi yang  digunakan untuk analisis kerentanan terutama berasal dari 

laporan BPS (Provinsi/kabupaten 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 penduduk terpapar, 

bencana 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 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 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 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 0,334 – 0,666, dan 

tinggi dengan nilai indeks 0,667 – 1. Dari perhitungan tersebut, didapatkan potensi 

penduduk terpapar bencana tsunami dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami di Kabupaten Seluma



No
KECAMAT

AN

JUMLAH PENDUDUK (JIWA) PENDUDUK KELOMPOK RENTAN
PENDUDUK 
TERPAPAR

RENDAH SEDANG TINGGI
TOT
AL

Sex 
Ratio

Umur 
Rentan

Miskin Cacat INDEKS KELAS

1
AIR 
PERIUKA
N

385 1377 8119 9881 98 2563 1748 86 1.000 TINGGI

2
ILIR 
TALO

401 541 3773 4715 98 1997 2437 101 1.000 TINGGI

3
LUBUK 
SANDI

86 160 299 545 109 626 567 30 0.667 TINGGI

4 SELUMA 0 0 0 0 102 273 265 0 0.333 RENDAH

5
SELUMA 
BARAT

258 457 351 1066 71 550 542 0 0.667 TINGGI

6
SELUMA 
SELATAN

267 321 2602 3190 105 1542 2254 112 1.000 TINGGI

7
SELUMA 
TIMUR

35 134 358 526 87 1084 1504 42 1.000 TINGGI

8
SELUMA 
UTARA

0 0 0 0 0 134 315 7 0.333 RENDAH

9
SEMIDAN
G ALAS

0 0 0 0 81 388 728 16 0.333 RENDAH

10
SEMIDAN
G ALAS 
MARAS

510 2943 8117 11569 97 2060 3348 70 1.000 TINGGI

11
SUKARAJ
A

1663 4055 7228 12946 100 3395 2320 76 1.000 TINGGI

12 TALO 1464 2134 1949 5547 106 489 646 52 1.000 TINGGI

13
TALO 
KECIL

8 5 0 13 88.7 927 1431 44 0.333 RENDAH

TOTAL 5077 12126 32795 49998 88 16028 18105 636 1.000 TINGGI

Berdasarkan Tabel 2.2 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 dari 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 kerugian bencana tsunami. Kajian kerentanan per 

kecamatan di Kabupaten Seluma dapat dilihat pada Tabel 2.3. Peta Kajian Risiko 

Bencana Tsunami dan Tabel Kajian Risiko Bencana Tsunami.



Tabel 2.3. Potensi Kerugian Bencana Tsunami di Kabupaten Seluma

NO
KECAMATA

N

KERUSAKAN 
LINGKUNGAN (HA)

POTENSI KERUGIAN 
(MILIAR) INDEK

S
KELAS

LUAS
INDEK

S
KELAS

FISI
K

EKONOM
I

TOTA
L

1
AIR 
PERIUKAN 12.51 0.333

RENDA
H 59.4 14590.8 14650.1 1.000 TINGGI

2 ILIR TALO
2257.5

6 1.000 TINGGI 43.5 11820.4 11863.9 1.000 TINGGI

3
LUBUK 
SANDI 37.88 0.333

RENDA
H 5.5 1244.5 1250.0 1.000 TINGGI

4 SELUMA 44.28 0.333
RENDA

H 1.9 1159.5 1161.4 1.000 TINGGI

5
SELUMA 
BARAT 270.74 0.667

SEDAN
G 10.8 2905.6 2916.4 1.000 TINGGI

6
SELUMA 
SELATAN 533.44 1.000 TINGGI 23.6 10171.5 10195.0 1.000 TINGGI

7
SELUMA 
TIMUR 393.16 1.000 TINGGI 7.2 1374.9 1382.1 1.000 TINGGI

8
SELUMA 
UTARA 0.25 0.333

RENDA
H 0.2 171.2 171.4 1.000 TINGGI

9
SEMIDANG 
ALAS 12.99 0.333

RENDA
H 1.1 855.7 856.8 1.000 TINGGI

10
SEMIDANG 
ALAS 
MARAS

692.34 1.000 TINGGI 55.9 16790.8 16846.7 1.000 TINGGI

11 SUKARAJA 265.84 0.667
SEDAN

G 63.9 13168.6 13232.4 1.000 TINGGI

12 TALO 989.83 1.000 TINGGI 4.1 716.4 720.5 1.000 TINGGI

13 TALO KECIL 804.49 1.000 TINGGI 7.4 5690.9 5698.3 1.000 TINGGI

TOTAL
6315.3

1
1 TINGGI 284.2 80660.7 80944.9 1.000 TINGGI

Tabel 2.3. memperlihatkan potensi kerugian ekonomi dan fisik berada pada kelas 

tinggi. Total kerugian fisik dan ekonomi Kabupaten Seluma adalah 80944,9  

dengan nilai indeks 1,000. Sementara itu, kerusakan lingkungan berada pada kelas 

tinggi dengan nilai indeks 1,000.

  4.1.3 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 mengantisipasi bencana melalui 

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

Kesiapsiagaan desa/kelurahan diperoleh dari hasil survei terhadap daerah 



berpotensi tsunami. Penjabaran masing-masing parameter dan indikator 

komponen kapasitas daerah dan komponen kesiapsiagaan desa/kelurahan 

adalah sebagai berikut:

       Komponen Kapasitas Daerah

Perhitungan kapasitas daerah didasarkan 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 tanggung jawab eksplisit ditetapkan 

untuk semua jenjang 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/jaringan 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 data bahaya 

dan kerugian untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah;

2). Tersedianya sistem-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 

guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko.

c. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk 

membangun Ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua 

tingkat, dengan indikator:

1). Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat 

diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui 

jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst);

2). Kurikulum sekolah, materi pendidikan, dan pelatihan yang relevan 

mencakup konsep-konsep dan praktek-praktek mengenai 

pengurangan risiko bencana dan pemulihan;

3). Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta 

analisis manfaat biaya (cost benefit analysis) yang selalu 

dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset;

4). Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh 

komunitas dalam melaksanakan praktek budaya tahan bencana yang 

mampu menjangkau masyarakat secara luas baik diperkotaan maupun 

pedesaan.

d. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar, dengan indikator:

1). Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari 

kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan 

lingkungan 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 mengurangi kerugian 

kegiatan-kegiatan ekonomi; 



4). Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-

unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan 

izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum 

(enforcement of building codes);

5). Langkah-langkah 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-proyekpembangunan besar, terutama 

infrastruktur. 

e. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang 

efektif disemua tingkat, dengan indikator:

1). Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan, serta 

mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif 

pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya;

2). Tersedianya rencana penanggulangan kedaruratan bencana daerah 

dan rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di 

semua jenjang pemerintahan, 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 efektif 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 1 Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya

pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan 

maju dalam rencana  atau kebijakan.



b. Level 2 Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko 

bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang 

disebabkan kurang adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan 

sistematis.

c. Level 3 Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait 

pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung 

dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan 

komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga

masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negative dari 

bencana.

d. Level 4 Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh 

dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh 

capaian-capaian yang berhasil, namun diakui masih ada keterbatasan 

dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional 

dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.

e. Level 5  Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan 

kapasitas yang memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang 

pemerintahan. Dari hasil penilaiannya, maka didapatkan hasil kapasitas 

daerah Kabupaten Seluma sebagai berikut.

Tabel 2.4. Hasil Kajian Kapasitas Daerah Berdasarkan Perka 
Nomor 3 Tahun 2012

NO PRIORITAS
TOTAL 
NILAI 

PRIORITAS

INDEKS 
PRIORIT

AS

1 Memastikan bahwa pengurangan risiko 
bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan 
lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat 
untuk pelaksanaannya

40 2

2 Mengidentifikasi, mengkaji, dan memantau 
risiko bencana dan meningkatkan peringatan 
dini

37.5 2

3 Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan 
pendidikan untuk membangun suatu budaya 
keselamatan dan ketahanan disemua tingkat

23.75 1

4 Mengurangi faktor-faktor risiko yang 
mendasar

43.75 2



5 Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana 
demi respon yang efektif di semua tingkat

28.75 1

TOTAL NILAI PERIORITAS 34.75 .75

INDEKS KAPASITAS DAERAH 1

Beradasarkan Tabel 2.4. diketahui Kabupaten Seluma memiliki total nilai

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

diartikan bahwa Kabupaten Seluma telah memiliki pencapaian pencapaian 

kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa 

tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.

Komponen Kesiapsiagaan Desa/Kelurahan

Perhitungan kesiapsiagaan desa dan kelurahan juga 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 cara penyelamatan diri dari 

bencana.

b. Pengelolaan Tanggap Darurat (PTD) yang 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.

d. Ketidaktergantungan Masyarakat terhadap Dukungan Pemerintah 

(KMDP) yang terdiri atas kemandirian masyarakat terhadap dukungan 

pemerintah melalui   jaminan hidup  pasca bencana, penggantian kerugian 

dan kerusakan,  penelitian dan pengembangan, penanganan darurat 

bencana, 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 dilakukan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah bahaya 

tsunami di Kabupaten Seluma. Pemilihan desa/kelurahan 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 dominan di 

kecamatan tersebut. Berdasarkan perhitungan kesiapsiagaan desa/kelurahan 

tersebut, didapatkan hasil kesiapsiagaan desa/kelurahan  Kabupaten Seluma 

seperti Tabel 2.5. berikut.

Tabel 2.5. Hasil kajian Kesiapsiagaan desa/Kelurahan di kabupaten Seluma

No Kecamatan PKB PTD PKM KMDP PM
Indeks 
Spesifik

Level

1
Kabupaten 
Seluma

0, 25 0,20 0,17 0,21 0,18 0,20
Rend
ah

Tabel 2.5. menunjukkan bahwa Kabupaten Seluma telah memiliki level 

kesiapsiagaan desa/kelurahan dengan level rendah. Pengambilan data untuk 

kesiapsiagaan desa/kelurahan ini dengan melaksanakan survei pada 8 

kecamatan tersebut. Sementara itu, 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/kelurahan didapatkan dari nilai analisis 

indeks untuk bahaya tsunami yang berada pada kelas tinggi. Penggabungan 

dari indeks kapasitas daerah dan indeks kesiapsiagaan desa/kelurahan 



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  

tersebut, didapatkan Indeks kapasitas daerah per kecamatan diperoleh dari 

hasil konversi kapasitas daerah ke dalam skala indeks penyusunan peta 

kapasitas. Sedangkan indeks kesiapsiagaan perkecamatan diperoleh dari hasil 

rekapitulasi seluruh kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. 

4.1.4  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 kerentanan, dan 

peta kapasitas bencana tsunami. Hasil dari overlay tersebut ditentukan tingkat 

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 

peta risiko bencana dan kajian risiko bencana. Metode untuk pemetaan risiko 

dan kajian risiko bencana tsunami dapat dilihat pada Gambar 2.2. berikut.



Gambar 2.2. Metode Pemetaan dan Kajian Risiko Bencana

Gambar 2.2. memperlihatkan alur pemerolehan peta dan tingkat risiko bencana, 

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

indeks bahaya peta kerentanan didapat dari penggabungan indeks penduduk 

terpapar dengan indeks kerugian, serta indeks kapasitas 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, penyusunan peta risiko bencana memiliki persyaratan sebagai 

berikut:



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

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

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

tingkat kelurahan/desa.

b. Dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 2 Tahun 2012, dan Dokumen Tsunami Risk Assessment dengan pendetailan 

daerah yang berisiko (skala 1:10.000)

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

rendah.

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

e. 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 kajian.

f. Mampu menghitung jumlah penduduk terpapar bahaya (dalam satuan jiwa), potensi 

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

lingkungan yang rusak akibat bahaya (dalam satuan hektar).

Dari metode pemetaan risiko bencana dan persyaratan penyusunannya, diperoleh peta 

risiko bencana tsunami Kabupaten Seluma yang dapat dilihat Pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3

Peta Risiko Tsunami di Kabupaten Seluma
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