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BAB 1.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Tsunami merupakan gelombang besar yang berasal dari laut menuju 

pantai.Bencana tsunami pada umumnya diakibtakan oleh letusan gunung 

berapai di bawah laut, gempa bumi yang pusatnya di dalam laut dan 

bertubrukannya anatara lempeng samudera. Tingginya potensi terjadinya 

bencana tsunami pada wilayah Indonesia disebabkan tatanan dan proses 

geologi dan pergerakan lempeng, Indonesia yang terletak di tiga lempeng, 

yaitu IndoAustralia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu Indonesia merupakan 

negara yang rawan terhadap bencana tsunami.Kabupaten Lebakterletak di 

pantai Selatan pulau Jawa 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 Lebak.Potensi bencana itu didukung juga oleh 

kerentanan bencana Kabupaten Lebak yang dikarenakan beberapa wilayah 

berada dipinggir pantai serta juga aktivitas masyarakat pada wilayah pinggir 

pantai tersebut.

Melihat kondisi wilayah dan kegiatan masyarakat yang terdapat 

pinggir pantai dapat menyebabakan beberapa wilayah pesisir Kabupaten 

Lebak rentan terhadap bencana tsunami.Selain itu secara geologi posisi 

Kabupaten Lebak yang berhadapan dengan batas lempeng tektonik 

menjadikan wilayah tersebut rawan gempabumi sehingga memungkinkan 

terjadinya tsunami di wilayah pesisir pantai Kabupaten Lebak.Mengingat 

dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana tsunami maka patut diperlukan 

upaya untuk mengurangi risiko 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 
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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 data potensi kerusakan akibat bencana tsunami di Kabupaten 

Lebak.

Kegiatan kajian potensi kerusakan ini mempertimbangkan kondisi 

wilayah Kabupaten Lebak Pengkajian risiko bencana meliputi luas bahaya, 

kerentanan daerah, kapasitas pemerintah dan masyarakat dan risiko bencana 

tsunami.Mengingat potensi kerentanan Kabupaten Lebak 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 Lebak.Tujuandalam penelitian ini adalah menganalisis 

tingkat kerentanan akibat tsunami. Analisis tingkat kerentanan ini memerlukan 

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.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

             2.1 Tsunami

Tsunami adalah gelombang panjang yang diakibatkan karena adanya 

perubahan dasar laut atau karena adanya perubahan badan air secara tiba-tiba 

dan impulsif yang disebabkan karena adanya gempa bumi, erupsi letusan 

gunung berapi, longsor di dasar laut, runtuhan gunung es dan jatuhan benda 

angkasa. Tsunami yang merupakan gelombang panjang pada istilah 

oseanografi atau kelautan,  akan menjalar memasuki paparan benua dengan 

kecepatan yang semakin menurun tetapi dengan amplitudo gelombang yang 

semain tinggi. Dimana secara fisis umumnya Tsunami terdiri dari deretan 

gelombang yang mendekati pantai dengan perioda antara 5 s/d 9 menit.Seperti 

telah dijelaskan sebelumnya mengenai definisi Tsunami, diketahui bahwa 

penyebab terjadinya Tsunami adalah diakibatkan oleh faktor alam seperti 

gempa bumi, aktivitas vulkanik, longsor dan terjadinya jatuhan dahsyat. Untuk 

kasus kejadian Tsunami di Indonesia, hampir 90,5% kejadian Tsunami di 

Indonesia disebabkan oleh gempa bumi akibat aktivitas tektonik dasar laut; 

8,6% akibat erupsi vulkanik; dan 1% disebabkan oleh longsor bawah laut. 

(Latief, 2000).Korban dan kerugian yang disebabkan oleh bencana Tsunami 

selain yang diakibatkan karena limpasan air yang naik ke daratan, hal lain 

yang menjadi ancaman adalah bencana ikutan (collateral hazzard) akibat 

Tsunami misalnya adalah (Latief, 2000):

 Kebakaran

 Angkutan sedimen

 Gelombang, kecepatan arus yang tinggi, pergerakan dan impact benda 

terapung

Hal ini dapat dilihat pada kejadian Tsunami di Aceh (2004) dimana 

kerusakan dan kerugian selain disebabkan oleh limpasan air dengan volume 

yang besar naik ke daratan, penyebab lainnya adalah karena benturan benda-

benda terapung yang merusak bangunan-bangunan yang dilewatinya, juga 
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naiknya sedimen yang terangkut oleh massa air merusak lingkungan sekitar 

pantai sejauh limpasan air akibat Tsunami.

2.2 Indonesia sebagai Kawasan Ancaman Tsunami

Gempa bumi di Indonesia merupakan penyebab utama timbulnya 

tsunami dimana jumlah tsunami yang dibangkitkan oleh gempa bumi 

mencapai 90.5% (95 kejadian) dari 105 kejadian tsunami yang  pernah terjadi 

di Indonesia, kemudian oleh erupsi volkanik 8.6% (9 kejadian) dan oleh tanah 

longsor 1%  (Latief, dkk., 2000).Salah satu contoh tsunami yang dibangkitkan 

oleh aktivitas volkanik adalah tsunami yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung 

Api Krakatau 1883 di Selat Sunda yang menyebabkan korban jiwa manusia 

tidak kurang dari 36.000 orang. Bencana gempa tsunami Aceh yang terjadi 

pada tanggal 26 Desember 2004 dengan koraban jiwa tidak kurang dari 

300.000 jiwa dimana 230.000 diantaranya adalah rakyat Indonesia serta 

Gempa Nias yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005 dengan koraban tidak 

kurang dari 650 jiwa mempertegas bahwa NKRI adalah daerah rawan bencana 

gempa dan tsunami. 

Gambar 1Tektonik Lempeng Asia Tenggara -termasuk Indonesia dan sekitarnya- (Hall,1997)

Indonesia dan sekitarnya merupakan daerah yang memiliki 

konvergensi lempeng yang sangat rumit, dimana terdiri dari subduksi, 

collision, back-arc thrusting, back-arc and opening faults.  Hasil dari 

kerumitan ini, bila ditinjau dari sudut pandang geofisik menempatkan 

Indonesia sebagai salah satu daerah yang paling aktif di dunia. Tidak kurang 
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dari 460 gempa  dengan magnitudo M > 4.0 terjadi setiap tahunnya (Ibrahim, 

dkk., 1989) hal ini dapat dilihat pada gambar 2 sebelah kiri.

Gambar 2Plot gempa yang terjadi di Indonesia dari 1960-2000 (Triyoso, 2002), dan 
Pembagian Zona seismotektonik di Indonesia (Latief dkk, 2002)

Berdasarkan hubungan antara tsunami, aktivitas kegempaan dan 

karakteristik seismotektonik Indonesia seperti diperlihatkan pada gambar 2 

disebelah kanan, wilayah Indonesia dapat dibagi ke dalam 6 zona 

seismotektonik (Latief, 2000) yaitu :

 Zona-A : Busur Sunda bagian Barat, terletak di sebelah Barat 

Laut Selat Sunda, antara lain Pulau Sumatera dan Pulau Andalas.

 Zona-B : Busur Sunda bagian Timur, ternbentang antara Selat 

Sunda ke Timur sampai dengan Sumba, yang terdiri dari Pulau Jawa, Bali, 

Lombok, Sumbawa dan Pulau Sumba. 

 Zona-C : Busur Banda, terletak di Lau Banda, antara lain Flores, 

Timor, Kepulauan Banda, Kepulauan Tanimbar, Seram dan Pulau Buru.

 Zona-D : Selat Makassar.

 Zona-E : Laut maluku, termasuk didalamnya Sangihe dan Halmahera;

 Zona-F : Sebelah Utara Irian Jaya.

Dari data-data tersebut terlihat dengan jelas bahwa sebagian kawasan 

di Indonesia mempunyai tingkat ancaman bencana alam Tsunami yang cukup 

tinggi, dan hampir sebagian besar kawasan pesisir Indonesia dihadapkan pada 

ancaman tersebut, kecuali pada beberapa wilayah pesisir yang relatif terhindar 

dari ancaman bahaya Tsunami, yaitu sebagian pesisir Kalimantan Barat, 
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pesisir utara Pulau Jawa dan Sebagian pantai Selatan Jawa Barat yang disebut 

sebagai Tsunami shadowarea (Pusat Riset Tsunami – KPPK ITB, 2002).

Potensi Bahaya Tsunami di Selat Sunda

Tatanan Tektonik

Tatanan tektonik dan patahan dari gempa antar-lempeng (interplate) 

utama yang terjadi di sepanjang Sunda megathrust yang diberikan oleh 

Subarya, dkk (2006) seperti diperlihatkan pada Gambar 3. Bidang yang 

berwarna kuning memperlihatkan estimasi daerah patahan dari gempa-gempa 

subduksi yang terjadi antara 1797-2004. Bidang yang berwarna jingga 

meperlihatkan daerah patahan gempa Sumatra-Andaman 2004 dengan slip 

sekitar 5m sampai dengan 10 m lebih. Gambaran tektonik disederhanakan dari 

gambar yang diberikan oleh Natawidjaja,dkk. (2002).Kecepatan relatif 

lempeng Australia (panah hitam) dan India (panah merah) terhadap Sunda 

dihitung berdasarkan model kinematik regional yang diberikan oleh  Subarya 

dkk (2006) Sedangkan garis putus-putus adalah ketembalan sedimen dengan 

interval 2000 meter. Gambar inset  memperlihatkan umur lantai samudra yang 

meningkat kea rah Utara dari 50 jt-tahun dimana daerah episenter berada pada 

tahun 80-120 juta-tahun pada posisi Kepulauan Andaman.

Gambar 3Tatanan dan patahan-patahan dari gempa-gempa utama antar-lempeng yang terjadi 
di sepanjang Sunda megathrust (Subarya, dkk, 2006)

Sejarah Tsunami yang Berpotensi Menjangkau Kawasan Selat Sunda
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Sejarah gempa utama yang pernah terjadi di pantai barat Sumatra dimana 

sebagian dari mereka ada yang menimbulkan tsunami seperti terlihat pada 

Tabel 1

Tabel 1List gempa-gempa subduksi utama di sepanjang sunda megathrust

Sehubungan masih kurangnya data-data gempa di sekitar selat Sunda 

maka dalam analisis ini digunakan perioda ulang gempa berdasarkan data dari 

kejadian gempa-gempa subduksi yang terjadi di daerah subduksi sebelah barat 

Sumatera.  Perhitungan perioda ulang momen magnitudo gempa (Mw) di 

sekitar Selat Sunda mengacu pada perhitungan perioda ulang di daerah dekat 

Banda Aceh seperti yang diberikan oleh Wayan dan Hendarto (2006) pada 

grafik berikut: 

Gambar 4Perioda ulang momen magnitude gempa subduksi di pantai Barat Sumatera

Dari grafik diatas memperlihatkan perioda ulang untuk gempa dengan momen 

magnitude yang akan ditinjau seperti Mw=7.0 adalah 25 tahunan, Mw=7.5 

adalah 55 tahunan, Mw=8.0 adalah 120 tahunan, Mw=8.5 adalah 250 tahunan.

Tahun Lokasi/Nama Magnitude Keterangan
1797 Siberut/Padang 8.2 ada tsunami
1833 Pagai/Bengkulu 9.0 ada tsunami
1881 Andaman 7.9 Ada tsunami
1881 Andaman >7.5 Ada tsunami
1861 Padang 8.5 ada tsunami
1907 Simeulue 7.6 Ada tsunami
1935 Pini Island 7.7 Ada tsunami
1941 Andaman 7.7 ?
1984 Pulau Pini 7.2 Tdk ada tsunami
2000 Enggano/Bengkulu 7.9 Tdk ada tsunami
2002 Simeulue 7.2 Tdk ada tsunami
2004 Aceh 9.2 Ada Tsunami 
2005 Nias/Sumut 8.7 Ada tsunami 
2007 Bengkulu 7.9 Ada tsunami
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Magnitudo-magnitudo yang ditinjau ini kemudian akan dihitung potensi tinggi 

tsunami yang dapat yang akan terjadi di kota Cilegon khususnya di daerah 

Ciwandan., dengan menggunakan model  pembangkitan dan penjalaran serta 

rendaman tsunami. 

Mitigasi Bencana

Berdasarkan definisi terminologi ISDR (2004), yang dimaksud dengan mitigasi 

adalah tindakan atau langkah (struktural dan non-struktural) yang diambil dalam 

upaya untuk membatasi atau mengurangi dampak yang merugikan dari suatu 

bencana alam, degradasi lingkungan dan bencana teknologi. Berdasarkan 

definisi diatas maka hal yang dapat dilakukan dalam upaya mengurangi dampak 

dari bencana alam ini, khususnya tsunami menurut Kawata Yoshiaki (Research 

Center for Disaster Reduction system, Kyoto University, 2001) yaitu: 

a. Memahami resiko bencana (memahami mekanisme dari tsunami)

b. Memahami kerentanan wilayah (mengenali kelemahan dari sosial atau fisis 

wilayah). 

c. Memahami countermeasures (early warning system, Peta rawan bencana dan 

lain-lain).

Tiga hal yang disebutkan diatas merupakan pendekatan umum yang dapat

dilakukan dalam upaya perencanaan untuk mengurangi tingkat kerusakan yang 

disebabkan oleh bencana. Selain tiga hal seperti telah disebutkan diatas, hal lain 

yang perlu diperhatikan adalah memahami ketahanan serta kerentanan wilayah. 

Ketahanan wilayah ini dapat berwujud dalam bentuk kesiapan masyarakat dalam 

menghadapi bencana atau juga dapat berbentuk perencanaan tata ruang yang 

’ramah’ bencana alam, khususnya Tsunami. 

Selain pendekatan yang diperkenalkan oleh Yoshiaki Kawata (2001), pendekatan 

lainnya yang dapat dipergunakan untuk mengurangi dampak dari Tsunami 

diperkenalkan oleh Eddie N. Berdarnd (NOAA / Pasific Marine Environmental 

Laboratory, USA, 2001) yang dikenal sebagai TROIKA (Tsunami Reduction of 

Impact throught Three Key Action) yaitu:
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Hazzard assessment, Memetakan tsunami innundation dengan sumber lokal atau 

sumber jauh menggunakan model matematis/numerik.

Mitigation, Mengelola kesiapan masyarakat dengan melakukan perencanaan 

tanggap darurat, misalnya dengan menempatkan tanda-tanda peringata tsunami 

serta rute penyelamatan diri dan lain-lain.

Warning guidence, Mengembangkan sistem peringatan dini misalnya dengan 

menempatkan buoy, seismograf dan lain sebagai sensor identifikasi terjadinya 

tsunami, serta pengembangan SIG untuk media informasi dari peringatan 

dini.Hal selanjutnya yang harus diperhatikan dalam mitigasi bencana adalah 

mengenal istilah-istilah yang berkaitan dengan mitigasi, misalnya adalah 

bencana, kerentanan, ketahanan, resiko bencana dan lain sebagainya yang akan 

diuraikan pada bagian berikut ini. 

Secara umum bencana dapat didefinisikan sebagai kejadian luar biasa 

yang terjadi secara perlahan ataupun secara tiba-tiba, dimana masyarakat yang 

mengalaminya harus merespon dengan tindakan yang luar biasa. Menurut 

definisi ISDR (2004) yang dimaksud dengan bencana adalah “a serious 

disruption of the functioning of a community or a society causing widespread 

human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of 

the affected community or society to cope using its own resources” yang dapat 

diterjemahkan sebagai adanya gangguan yang luar biasa terhadap suatu tatanan 

masyarakat yang menyebabkan kerugian kepada masyarakat luas, baik berupa 

materi, maupun kerusakan lingkungan dan melebihi kemampuan dari masyarakat 

tersebut untuk mengatasi bencana yang menimpanya dengan sumberdaya yang 

dimiliki.

Konsep pengertian bencana dapat diformulasikan dalam hubungan suatu 

persamaan Resiko Bencana (R) sebagai fungsi dari ancaman atau bahaya (A), 

kerentanan (K), dan kemampuan/ketahanan (m), dimana keterkaitan masing-

masing faktor tersebut diperlihatkan pada persamaan berikut ini:

R = 
m

KA 
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Dari persamaan diatas dapat ditarik kesimpulan umum bahwa Resiko bencana 

merupakan hasil dari tindakan langsung ataupun tidak langsung yang 

menyebabkan ancaman dan kerentanan yang bergantung pada 

kemampuan/ketahanan dari suatu tantangan lingkungan juga 

kemasyarakatannya dalam menghadapi dan menanggulani ancaman dan 

kerentanan tersebut. 

Resiko (risk)

Resiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang dapat menyebabkan 

kerugian baik itu berupa materi, korban nyawa, kerusakan lingkungan, atau 

secara umum dapat diartikan sebagai kemungkinan yang dapat merusak tatanan 

sosial, masyarakat dan lingkungan yang disebabkan oleh interaksi antara 

ancaman dan kerentanan. 

Indonesia sebagai suatu kawasan dimana tingkat ancaman bahaya dan 

kerentanan yang cukup tinggi serta kemampuan untuk bertahannya relatif cukup

rendah maka Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu kawasan dengan tingkat 

resiko bencana yang cukup tinggi. Tingkat resiko suatu wilayah bergantung hal-

hal berikut ini:

 alam/geografi/geologi (kemungkinan terjadinya fenomena)

 kerentanan masyarakat yang terpapar terhadap fenomena (kondisi dan 

banyaknya)

 kerentanan fisik daerah (kondisi dan banyaknya bangunan)

 konteks strategis daerah

 kesiapan masyarakat setempat untuk tanggap darurat dan membangun kembali

Ancaman / Bahaya (hazard)

Bahaya atau ancaman dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian atau kondisi 

yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian materi atau korban 

jiwa. Berdasarkan waktu kejadiannya, faktor bahaya dapat dibedakan menjadi 

(MPBI, 2004):

 Tiba-tiba/tidak terduga (gempa bumi, tsunami, dll)
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 Bertahap, terduga dan teramati (wabah penyakit, aktivitas gunung merapi, dll)

 Periodik, terduga dan teramati (banjir, pasang surut, kekeringan, dll)

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman adalah suatu kondisi, gejala atau 

aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian materil, 

kerusakan tatanan sosial dan lingkungan. Contoh kejadian atau aktivitas yang 

dianggap sebagai ancaman misalnya: Penggundulan hutan, gempa bumi, 

tsunami, wabah penyakit, dll.

Faktor Kerentanan (Vulnerability)

Kerentanan dapat artikan sebagai suatu kondisi yang menentukan bilamana 

bahaya alam (Natural hazard) yang terjadi dapat menimbulkan bencana alam 

(Natural Disaster). Kerentanan menunjukkan nilai dari potensi kerugian pada 

suatu wilayah akibat bencana alam, baik itu nilai lingkungan, materi, korban 

jiwa, tatanan sosial dan lainnya. Jenis-jenis kerentanan dapat dilihat berikut ini 

(PRNMB, DIKTI, 2004):

 Kerentanan sosial

 Kerentanan kelembagaan

 Kerentanan sistem

 Kerentanan Ekonomi

 Kerentanan Lingkungan

 Kerentanan akibat praktik-praktik yang tidak bersifat sustainable development.

Secara sederhana dapat disimpulakan bahwa ancaman “bahaya alam” akan 

menjadi “bencana alam” apabila terjadi pada suatu wilayah yang memiliki 

tingkat kerentanan yang tinggi.

Resiko pada dasarnya berkaitan dengan kondisi kerentanan dari faktor fisik, 

sosial, ekonomi dan lingkungan yang perlu dikaji dan diolah (ISDR, 2004). 

Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen resiko dimana tujuan utamanya 

adalah untuk meminimalisir kerentanan terhadap ancaman yang ada melalui 

peningkatan individu (sdm), insitusional serta kapasitas sosial yang rentan.
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Akhir-akhir ini tumbuh ketertarikan yang cukup signifikan mengenai 

keterkaitan antara bencana dengan pembangunan. Pada awalnya beranjak pada 

keingintahuan pada dampak dari bencana terhadap pembangunan, lalu 

berkembang pada kebalikannya yaitu dampak dari pembangunannya terhadap 

bencana. Hal ini menunjukkan perhatian sosio-ekonomi dan lingkungan 

terhadap pemikiran kerentanan.

Kerentanan merupakan gambaran dari kondisi fisis, sosial, ekonomi serta 

lingkungan, hal ini dibentuk secara kontinyu dari perilaku, kebiasaan, budaya, 

sosial-ekonomi dan pengaruh politik terhadap individu, rumah tangga, 

komunitas dan lingkungan.

Pada Gambar 5  Interaksi Antara Faktor Kerentanan (ISDR, 2004), 

diperlihatkan 4 komponen yang merupakan faktor kerentanan yang berbeda, di 

tunjukkan oleh area irisan dari 4 lingkaran tersebut memperlihatkan bahwa 

keempat aspek tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya.

Gambar 5  Interaksi Antara Faktor Kerentanan (ISDR, 2004)

Berdasarkan definisi dari ISDR (2004), kerentanan dikelompokan menjadi 4 

faktor, yaitu:

a. Fisik

Faktor kerentanan fisikal pada umumnya merujuk pada perhatian serta 

kelemahan atau kekurangan pada lokasi serta lingkungan terbangun. Hal ini 
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dapat diartikan sebagai wilayah terbuka (exposure) atau tempat yang sangat 

rentan terkena bahaya (placed in harm’s way). Kerentanan fisik dapat 

ditunjukkan oleh misalnya tingkat kepadatan penduduk, permukiman 

terpencil, lokasi, desain serta material yang dipergunakan untuk infrastruktur 

dan perumahan, kondisi geomorfologi area terbangun serta elemen fisis 

lainnya.

Sosial

Elemen yang berkaitan dengan faktor kerentanan sosial adalah yang 

berhubungan dengan kehidupan individu, komunitas, dan masyarakat pada 

umumnya. Hal tersebut termasuk aspek yang berkaitan dengan tingkat melek 

huruf dan pendidikan, jaminan keamanan dan ketenangan, jaminan hak asasi 

manusia, sistem pemerintahan yang baik, persamaan sosial, nilai sosial positif, 

ideologi, dll. Selain itu isu gender, kelompok usia, akses ke fasilitas kesehatan 

juga merupakan elemen kerentanan sosial. Fasilitas fisik dalam komunits, 

seperti keterbatasan infrastruktur dasar, misalnya sediaan air bersih dan sanitasi, 

fasilitas kesehatan, hal tersebut juga dapat meningkatkan kerentanan 

sosial.Kearifan lokal serta kebiasaan atau tradisi dapat menjadi bagian untuk 

meningkatkan kapabilitas sosial.

Ekonomi

Tingkat kerentanan ekonomi sangatlah bergantung pada status ekonomi dari 

masyarakat, komunitas serta tingkat diatasnya. Selain itu jumlah kaum miskin, 

komposisi jumlah perempuan yang tidak berimbang dan para manula juga akan 

meningkatkan kerentanan ekonomi, karena kelompok ini dianggap paling rentan

apabila terjadi bencana, karena pada umumnya kelompok ini memiliki 

keterbatasan kemampuan dalam upaya recovery akibat bencana.

Kerentanan ekonomi juga bergantung pada kondisi cadangan ekonomi dari 

masyarakat, komunitas atau level diatasnya, akses pada pendanaan, pinjaman 

dan asuransi. Ekonomi yang lemah pada umumnya akan meningkatkan tingkat 

kerentanan ekonomi.Selain itu keterbatasan akses terhadap Infrasturktur 
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pendukung perekonomian seperti akses jalan, perbankan, pasar juga 

berpengaruh pada tingkat kerentanan ekonomi.

Lingkungan (Ekologi)

Aspek kunci dari kerentanan lingkungan termasuk didalamnya peningkatan 

penurunan sumberdaya alam serta status degradasi sumberdaya. Dengan kata 

lain kekurangan dari resilience dalam sistim ekologi serta terbuka terhadap zat 

beracun serta polutan berbahaya, merupakan elemen penting dalam membentuk 

kerentanan lingkungan.

Dengan meningkatnya kerentanan lingkungan seperti berkurangnya 

biodiversity, penurunan mutu tanah atau kelangkaan air bersih akan dengan 

mudahnya mengancam jaminan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi 

masyarakat yang bergantung pada produksi lahan, hutan serta lingkungan laut 

untuk mata pencahariannya. Lingkungan yang terpolusi juga meningkatkan 

ancaman resiko kesehatan.

Sumberdaya alam yang semakin langka, menyebabkan terbatasnya pilihan bagi 

masyarakat, hal ini menyebabkan lemahnya resilience masyarakat terhadap 

kejadian bencana yang terjadi.

Faktor Ketahanan/kemampuan (Capacity)

Faktor ketahanan merupakan faktor positif yang apabila dioptimalkan, maka 

faktor-faktor ini akan berperan dalam mengurangi efek bahaya yang dapat 

menimbulkan bencana. Ketahanan/kemampuan dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan dan upaya dari masyarakat dalam mengelola dan menguasai 

sumberdaya untuk mengurangi, mencegah, meredam dan merespon serta 

memulihkan kembali sehubungan dengan bencana alam. Tipe-tipe kerentanan 

diperlihatkan berikut ini (Laporan PRNMB, DIKTI, 2004):

o Kelengkapan dan kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis
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o Kelengkapan dan kesiapan institusi Penanganan bencana 

o Ketersediaan cadangan logistik yang cukup

o Kehidupan sosial ekonomi yang kondusif

o Lingkungan fisik yang tidak terlalu padat

Berdasarkan penyebabnya, bencana sendiri dibedakan atas dua jenis, yaitu:

a. Bencana alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh fenomena atau 

aktivitas alam, seperti Gunung meletus, Tsunami, gempa bumi, dll.

b. Bencana ulah manusia, yaitu bencana yang disebabkan oleh ulah atau 

aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi berbagai bidang seperti 

kesehatan (wabah, epidemi, dll), Sosial (Kerusuhan, terorisme, konflik 

sipil, dll), ekonomi (inflasi, pengangguran, dll), politik (kudeta, kegagalan 

politik, dll), lingkungan (polusi, erosi, dll), kesalahan manusia (kebakaran, 

dll) serta bidang/aspek kehidupan manusia lainnya.

Dari berbagai penjelasan diatas, untuk kasus di Indonesia, bencana alam terbesar 

yang pernah terjadi bebarapa waktu lalu adalah bencana Tsunami yang berpusat 

di sekitar Provinsi Aceh dan Nias, dimana pada kejadian ini korban jiwa dan 

kerugian materil serta kerusakan lingkungan menunjukkan tingkatan yang relatif 

tinggi. 

Karakteristik Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir memiliki karakteristik yang unik, yang berbeda dengan 

wilayah daratan (terestrial/upland). Terdapat tiga karakteristik unik  dari 

ekosistem pesisir dan lautan yang membuat pengelolaannya lebih menantang 

daripada pengelolaan untuk ekosistem darat. Ketiga karakteristik itu adalah 

sebagai berikut (Diposapto, S., 2004):

Sistem lingkungan alam yang kompleks. 

Yang dimaksud dengan kompleks disini adalah sifat dari ekosistem disekitar 

pesisir, dimana sifat ini disebabkan oleh kondisi lingkungan wilayah pesisir yang 

unik, yakni terletak diantara (peralihan) ekosistem darat dan laut. Adapun yang 

dimaksud dengan ekosistem pesisir adalah mangrove, terumbu karang, lamun dan 
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estuaria. Hal ini harus mendapatkan perhatian sehubungan dengan pengelolaan 

wilayah pesisir dikarenakan untuk masin-masing ekosistem tersebut saling 

berkaitan satu sama lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap perubahan 

(kerusakan) yang menimpa suatu ekosistem pesisir (mis: mangrove), maka pada 

gilirannya akan berdampak negatif terhadap ekosistem pesisir lainnya.

b. Sistem pemanfaatan serba-neka. 

Dalam suatu wilayah pesisir biasanya terdapat beberapa tipe unit lahan atau 

unit perairan yang memiliki karakteristik biogeofisik-kimiawi yang berbeda. 

Sebagai konsekuensi logis, suatu wilayah pesisir pada umumnya dapat 

dimanfaatkan untuk lebih dari dua jenis kegiatan pembangunan. Hal ini sering 

menyebabkan terjadinya konflik dalam pemanfaatan ruang maupun 

sumberdaya alam lebih sering terjadi di wilayah pesisir dari apada diwilayah 

daratan maupun lautan lepas.

Kepemilikan

Isu kepemilikan lahan (land tenure) dan alokasi sumberdaya (resource 

allocation) merupakan sumber utama konflik yang sering terjadi di wilayah 

pesisir dan laut. Perairan laut dan sumberdaya yang ada didalamnya 

merupakan milik bersama (common property resources), yang tidak dapat 

dimiliki oleh perorangan (Private). Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya 

alam pesisir biasanya mengikuti azas terbuka, dimana dalam hal ini siapa saja 

boleh memanfaatkan sumberdaya alam pesisir semaksimal mungkin.

Perencanaan Pembangunan dalam Kawasan Rawan Bencana

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya diatas, bahwa resiko bencana 

selain terkait dengan fenomena alam yang bersifat given juga sangat 

berhubungan dengan proses pembangunan yang dilakukan oleh manusia. 

Disatu sisi keberadaan ancaman bencana alam menempatkan pembangunan 

menjadi beresiko, tetapi disisi lain, pembangunan yang dilakukan oleh 

manusia dapat menimbulkan atau membangkitkan resiko bencana, tetapi 

sebaliknya ada juga pembangunan yang dilakukan oleh manusia yang 
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dilakukan sesuai dengan karakter suatu kawasan dapat mengurangi resiko 

bencana. Berdasarkan pemikiran tersebut maka perencanaan pembangunan 

sebaiknya dilakukan untuk menghindari dan mengurangi ancaman bencana 

yang ada.

Banyak kasus khususnya di Indonesia, dimana pembangunan wilayah tanpa 

melalui perencanaan yang baik dan menyeluruh dapat menimbulkan / memacu 

tingginya tingkat resiko bencana, khususnya untuk ancaman bencana Tsunami 

dikawasan pesisir. Pembangunan di kawasan pesisir yang tidak terencana 

dengan baik dan khas sebagai satu kawasan yang unik dapat meningkatkan 

tingkat kerentanan kawasan tersebut, dimana dengan semakin berkembangnya 

kawasan tersebut otomatis dibarengi oleh proses urbanisasi dan konversi lahan 

yang tidak terkendali secara keseluruhan, sangat mengundang resiko bencana 

untuk kawasan tersebut. Misalnya konversi lahan mangrove yang seharusnya 

menjadi kawasan konservasi karena tekanan kebutuan dikonversi menjadi 

lahan budidaya baik itu untuk permukiman ataupun pertambakan.Secara 

langsung kondisi tersebut akan mempengaruhi tingkat kerentanan dan 

mengurangi tingkat ketahanan kawasan, dimana secara alami hutan mangrove 

yang tumbuh di tepi pantai ini meningkatkan ketahanan wilayah karena dapat 

mengurangi resiko khususnya bencana Tsunami. Hal ini dapat dilihat pada 

kasus bencana Tsunami di Aceh yang sebagian hutan mangrovenya 

terkonversi menjadi lahan budidaya, sehingga pada area tersebut mengalami 

kehancuran yang lebih hebat dibandingkan pada beberapa wilayah yang 

memiliki pertahanan green belt mangrove yang mengalami kerusakan relatif 

ringan. 
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BAB 3. 

METODE PENELITIAN

Kerangka pikir yang disusun dalam pengerjaan studi ini secara umum terdiri 

dari beberapa tahapan yaitu:

1. Identifikasi ancaman bencana alam (natural hazard)

2. Kajian Kerentanan Wilayah

3. Penyusunan Resiko Bencana

4. Identifikasi Kerugian akibat bencana serta deliniasi zona ambang batas 

(threshold)

Untuk lebih jelasnya mengenai langkah-langkah pengerjaan diatas dapat dilihat 

pada diagram alir. Dari diagram alur kajian tersebut dapat terlihat urutan 

pengerjaan, dimana hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan 

kajian literatur mengenai kondisi ancaman bencana yang ada, dalam hal ini 

adalah ancaman bencana gempa bumi serta bencana ikutannya berupa 

gelombang tsunami disekitar lokasi studi. Selanjutnya adalah menentukan 

kriteria tingkat ancaman bencana untuk mendapatkan informasi tingkat 

ancaman bencana terhadap lokasi studi, yang kemudian dilakukan pemetaan 

ancaman bencana di lokasi studi berdasarkan kriteria tersebut. Hal lain yang 

dilakukan adalah identifikasi kerentanan wilayah, dimana dalam 

mengidentifikasi kerentanan dilakukan berdasarkan faktor kerentanan yang akan 

dijelaskan kemudian. Selanjutnya dari faktor kerentanan wilayah tersebut 

diidentifikasi komponen untuk masing-masing faktor serta elemen ancaman 

untuk faktor kerentanan tersebut. Sebelum dilakukan pemetaan kerentanan, 

komponen serta elemen ancaman dari masing-masing faktor tersebut disusun 

kriterianya untuk kemudian dihitung bobot untuk masing-masing kriteria 

tersebut. Setelah terpetakan masing-masing faktor kerentanan tersebut, 

kemudian dilakukan analisis spasial dengan menjumlahkan masing-masing suku 

faktor kerentanan tersebut untuk mendapatkan kerentanan total. Tahap 

selanjutnya adalah menyusun peta resiko dengan melakukan analisis spasial 

mengalikan suku ancaman bencana dengan suku kerentanan wilayah sehingga 

menghasilkan deliniasi area tingkatan resiko
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

Indeks Pengkajian Risiko Bencana

Indeks kajian risiko bencana terdiri atas 3 komponen indeks yaitu bahaya, 

kerentanan dan kapasitas.  Kerentanan terdiri atas dua indeks, yaitu indeks penduduk 

terpapar dan indeks kerugian. Indeks kapasitas dibedakan berdasarkan wilayah 

administrasi daerah yang dikaji. Pengelompokan dilakukan agar indeks kapasitas 

terfokus pada institusi pemerintahan di wilayah yang dikaji. Indeks-indeks tersebut 

diperoleh dengan menganalisis data-data terkait bencana tsunami di Kabupaten Lebak 

yang telah dikumpulkan. 

Bahaya

Serangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi disebut 

dengan tsunami. Penyebab terjadinya tsunami pada umumnya adalah gempabumi di 

dasar laut dengan kedalaman dangkal. Tsunami juga dapat diakibatkan oleh longsor 

dasarlaut, letusan gunung berapi dasar laut, atau jatuhnya meteor ke laut. Tingkat 

bahaya tsunami diidentifikasi dengan menggunakan 2 variabel yaitu potensi kejadian 

tsunami yang diperoleh dari referensi potensi kejadian tsunami Indonesia, dan potensi 

masyarakat terpapar kejadian tsunami yang diperoleh berdasarkan perhitungan pada 

peta genangan untuk masyarakat yang berada pada ketinggian genangan tsunami lebih 

dari 1 meter. (Sumber: Panduan Nasional Pengkajian Risiko Bencana Tsunami 

Indonesia, BNPB Tahun 2011). 

Sejarah terjadinya tsunami dan kemungkinan terjadinya tsunami di suatu daerah 

menggambarkan potensi bencana tsunami di daerah tersebut. Berdasarkan potensi 

bencana tsunami di Kabupaten Lebak, maka dapat dianalisis indeks bahaya tsunami di 

Kabupaten Lebak. Pengkajian bahaya tsunami dilihat berdasarkan parameter tabel 

maksimun inundasi ketinggian (m) dengan sumber SRTM 30 M atau Aster 30 M, atau 

ifsar, atau lidar. Dari perhitungan berdasarkan parameter tersebut didapatkan besaran 

luas bahaya yang akan terjadi di daerah di Kabupaten Lebak. Penilaian tingkat bahaya 

diperoleh dari hasil pengkajian bahaya rendah, bahaya sedang atau bahaya tinggi yang 

memiliki persentase luas bahaya yang paling besar. Indeks bahaya dikelompokkan 

menjadi kelas rendah (nilai indeks 0-0,333), kelas sedang (nilai indeks 0,334-0,666) dan 

kelas tinggi (nilai indeks 0,667-1).  

Berdasarkan pengkajian indeks bahaya di Kabupaten Lebak, potensi bahaya 

tsunami meliputi 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak.  Rekapitulasi luas 
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bahaya terpapar dan indeks bahaya tsunami per kecamatan di Kabupaten Lebak dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Potensi Luas Terpapar Bahaya Tsunami di Kabupaten Lebak

NO DESA
LUAS BAHAYA TERPAPAR (HA) BAHAYA

RENDA
H

SEDAN
G

TINGGI TOTAL INDEKS KELAS

1 BAYAH BARAT 6.73 15.01 45.01 66.74 TINGGI 1.00000 

2 CIBARENO 0.34 0.71 4.80 5.85 TINGGI 1.00000 

3 CIHARA 3.37 7.20 32.27 42.83 TINGGI 1.00000 

4 CILANGKAHAN 8.55 18.94 74.99 102.48 TINGGI 1.00000 

5 CIPARAHU 3.11 6.26 36.62 45.98 TINGGI 1.00000 

6 CIREUNDEU 2.00 4.30 29.78 36.08 TINGGI 1.00000 

7 DARMASARI 8.90 20.01 59.96 88.86 TINGGI 1.00000 

8 HEGARMANAH 2.70 4.83 12.86 20.39 TINGGI 1.00000 

9 KARANGKAMULYAN 3.70 8.52 29.01 41.23 TINGGI 1.00000 

10 MUARA 14.34 30.76 106.27 151.37 TINGGI 1.00000 

11 PAGELARAN 6.09 13.44 41.40 60.92 TINGGI 1.00000 

12 PANGGARANGAN 4.12 8.57 25.02 37.70 TINGGI 1.00000 

13 PANYAUNGAN 5.03 12.67 63.17 80.86 TINGGI 1.00000 

14 PONDOKPANJANG 4.91 10.13 37.31 52.35 TINGGI 1.00000 

15 SAWARNA 12.30 24.65 89.52 126.46 TINGGI 1.00000 

16 SAWARNA TIMUR 2.45 5.32 26.99 34.76 TINGGI 1.00000 

17 SITUREGEN 9.20 21.10 69.30 99.59 TINGGI 1.00000 

18 SUKAJADI 2.61 4.15 10.16 16.92 TINGGI 1.00000 

19 SUKAMANAH 2.83 5.25 16.02 24.09 TINGGI 1.00000 

20 SUKATANI 2.17 4.27 9.71 16.15 TINGGI 1.00000 

21 WANASALAM 4.52 8.14 12.03 24.70 TINGGI 1.00000 

TOTAL
109.93 234.22 832.16 1176.31

TINGGI TINGGI

Tabel 3 memperlihatkan indeks bahaya tsunami di Kabupaten Lebak. Total 

luas bahaya terpapar bencana tsunami di Kabupaten Lebak adalah  1176.31 Ha, dengan 

indeks bahaya  dan kelas bahaya tinggi. 

Tingkat Kerentanan Bahaya Tsunami Di Pesisir Kabupaten Lebak

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 
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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 

Lebak. 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 4.
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Tabel 4. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami di Kabupaten Lebak

No DESA JUMLAH PENDUDUK (JIWA) PENDUDUK KELOMPOK 
RENTAN

PENDUDUK 
TERPAPAR

REN
DA
H

SED
ANG

TINGG
I

TOT
AL

Sex 
Rati
o

Umu
r 
Rent
an

Miskin Cac
at

INDE
KS

KELAS

1 BAYAH 
BARAT

155 227 239 621 104 92 39 2 0.666
667

SEDAN
G

2 DARMA
SARI

20 51 21 91 100 15 3 0 0.666
667

SEDAN
G

3 SAWAR
NA

84 170 256 510 106 79 11 0 0.666
667

SEDAN
G

4 CIHARA 9 9 0 19 100 3 0 0 0.666
667

SEDAN
G

5 CIPARA
HU

48 132 511 691 103 99 59 1 0.666
667

SEDAN
G

6 PANYA
UNGAN

124 349 1045 1519 100 201 97 2 0.666
667

SEDAN
G

7 PONDO
KPANJA
NG

91 166 266 523 107 72 7 1 0.666
667

SEDAN
G

8 CILANG
KAHAN

15 36 12 62 99 9 3 0 0.666
667

SEDAN
G

9 PAGEL
ARAN

41 21 10 72 100 8 3 0 0.666
667

SEDAN
G

10 HEGAR
MANAH

25 74 20 118 103 17 6 0 0.666
667

SEDAN
G

11 PANGG
ARANG
AN

37 49 1 88 104 14 6 0 0.666
667

SEDAN
G

12 SITURE
GEN

233 304 592 1129 84 141 87 1 0.666
667

SEDAN
G

13 MUARA 370 651 702 1723 106 349 68 0 0.666
667

SEDAN
G

TOTAL 1252 2239 3675 3675 102 1098 1316 7 0.666
667

SEDAN
G

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa total potensi jumlah penduduk terpapar bencana tsunami 

di Kabupaten Lebak adalah sejumlah 3675 jiwa. Jumlah penduduk terpapar tersebut 

mencakup 1098 jiwa penduduk umur rentan, 1316 jiwa penduduk miskin dan 7 jiwa 

penduduk cacat. Kategori penduduk terpapar bencana tsunami di Kabupaten Lebak berada 

pada kelas sedang. Untuk melihat jumlah kerugian dari segi fisik dan ekonomi dalam bentuk 

rupiah dan kerusakan lingkungan dalam bentuk hektar yang berpotensi tsunami di Kabupaten 

Lebak dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Potensi Kerugian Bencana Tsunami di Lebak

No Desa  

Kerugian Fisik dan Ekonomi (Miliar Rupiah) Kerusakan Lingkungan (Ha)

Fisik Ekonomi Total Indeks Kelas Total Indeks Kelas

1 BAYAH BARAT 10336.28 22668.74403 33005.02 0.7667 TINGGI 63.855 0.4664 SEDANG

2 DARMASARI 5794.55 54637.58058 60432.13 0.6667 SEDANG 74.309 0.4664 SEDANG

3 SAWARNA 10830.32 66490.37192 77320.69 0.7667 TINGGI 109.855 0.7336 TINGGI

4 CIHARA 16309.41 42968.47612 59277.89 0.7667 TINGGI 42.06 0.4664 SEDANG

5 CIPARAHU 20.8 43599.34883 43620.15 0.7667 TINGGI 43.6875 0.4664 SEDANG

6 PANYAUNGAN 6263.95 27737.67234 34001.63 0.7667 TINGGI 77.4275 0.4664 SEDANG

7 PONDOKPANJANG 7026.9 39367.36554 46394.27 0.7667 TINGGI 52.065 0.7336 TINGGI

8 CILANGKAHAN 62.64 18180.59695 18243.24 0.6667 SEDANG 103.44 0.7336 TINGGI

9 PAGELARAN 3.11 39839.27598 39842.39 0.6667 SEDANG 61.615 0.4664 SEDANG

10 HEGARMANAH 2807.87 10342.81213 13150.68 0.6667 SEDANG 20.1475 0.333 RENDAH

11 PANGGARANGAN 2501.82 35487.1308 37988.95 0.7667 TINGGI 32.97 0.667 TINGGI

12 SITUREGEN 10818.53 26025.72769 36844.26 0.7667 TINGGI 96.2755 0.4664 SEDANG

13 MUARA 14174.46 21505.73841 35680.2 1 TINGGI 152.205 0.4664 SEDANG

Kab. Lebak 86950.64
448850.8413 535801.5 0.7667

TINGGI
929.912 6.932 SEDANG

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa perhitungan kerugian fisik Kabupaten Lebak jika terjadi tsunami 

adalah 86950.64 Miliar Rupiah, kerugian ekonomi 448850.8413 Miliar Rupiah, dengan total kerugian 

adalah 535801.5 Miliar Rupiah. Kabupaten Lebak berada pada kelas tinggi untuk kerugian fisik dan 

ekonomi. Jika dilihat kelas kerugian fisik dan ekonomi per desa, 9 desa berada pada kelas tinggi, 

kecuali desa Darmasari, desa Cilangkahan, desa Pagelaran dan desa Hegarmanah yang berada pada 

kelas sedang. Sedangkan kerusakan lingkungan Kabupaten Lebak jika terjadi tsunami adalah 929.912 

Ha yang menjadikan Kabupaten Lebak berada pada kelas sedang. Hasil kajian indeks kerentanan 

sampai pada tingkat kelurahan serta peta kerentanan tsunami Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Peta 

Risiko dan Tabel Kajian Risiko Bencana Tsunami berikut.
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Hasil Penelitian: Peta Resiko Bencana Tsunami Kabupaten Lebak (2017)
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