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RINGKASAN

Dalam rangka meminimalisir dampak korban bencana di Kabupaten Lebak maka 
diusulkan penelitian dengan judul  Model Mitigasi Bencana di Pesisir Pantai Sawarna 
Lebak Banten. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki kekayaan
sumber daya alam pesisir melimpah dan potensi bencana alam yang tinggi. Posisi
lempeng tektonik  di   sebelah selatan Pulau Jawa mengakibatkan gempabumi dan
tsunami sangat potensial melanda pantai selatan Jawa. Penelitian ilmiah ini bertujuan 
mengetahui potensi bencana alam dan model mitigasi yang sesuai diterapkan di pesisir 
pantai Sawarna Provinsi Banten. Metode analisis yang digunakan adalah pemodelan 
dengan menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM).
Topik penelitian ini sangat sesuai dengan tema riset unggulan di UNJ mengenai
Sosial dan Humaniora. Rencana kegiatan yang diusulkan ini sejalan dengan renstra 
penelitian Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan data evaluasi diri tentang 
penelitian unggulan di Universitas Negeri Jakarta yang dilaksanakan oleh Lembaga 
Penelitian terdapat 8 (delapan) tema riset unggulan, salah satunya adalah tentang 
lingkungan. Kedelapan tema tersebut adalah yaitu; (1) Teknologi Pendidikan  , 
(2).Pendidikan Lingkungan  , (3) Pendidikan Bahari ,(4) Neuro Pedagogik  , (5)
Pendidikan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, (6) Sains, Teknologi, 
dan Olahraga, (7) Seni, Sosial dan Humaniora, dan (8) Ekonomi Kreatif dan Usaha 
Kecil Menengah

  Kata kunci:  potensi bencana, mitigasi
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan permasalahan yang akan diteliti

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia selain memiliki kekayaan

sumber daya alam pesisir yang melimpah, juga memiliki potensi bencana alam yang

sangat tinggi (Dahuri, 1996). Pantai Utara (pantura) dan pantai selatan (pansela) pulau

Jawa yang memiliki potensi perikanan, minyak dan gas bumi serta bentang alam   yang  

menarik  juga  memiliki  potensi bencana alam antara lain, gempabumi, tsunami, 

gelombang pasang, banjir, abrasi, akresi, intrusi air laut, dan angin kencang (Bapeda

Prov. Jabar, 2007). Seluruh  bencana  alam  tersebut mengancam masyarakat yang

bermukim dan menggantungkan hidupnya di pesisir, dan berdampak buruk bagi 

ekosistem pesisir.

Oleh karena itu identifikasi potensi bencana alam disamping potensi sumberdaya

alam merupakan salah satu aspek penting dalam pertimbangan perumusan kebijakan

pengembangan  wilayah. Berdasarkan  pemahaman potensi bencana alam  yang 

mungkin terjadi, maka diperlukan langkah preventif proaktif dan kesiapsiagaan

sebelum terjadinya bencana, serta sistem penanggulangan ketika terjadi bencana. 

Langkah pemulihan setelah terjadi bencana berupa rehabilitasi dapat dimasukkan 

dalam rumusan kebijakan pengembangan wilayah tersebut. Sejauh ini, pertimbangan

potensi bencana alam  di wilayah pesisir  belum mendasari  kebijakan secara  

komprehensif. Hal ini terbukti dalam kebijakan pengembangan wilayah pesisir yang

pada umumnya belum dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana.
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Mitigasi bencana dapat diartikan sebagai upaya sistemik untuk mengurangi risiko

bencana baik secara struktural maupun non struktural (Coburn,  et  al.   1994).  

Mitigasi struktural meliputi upaya fisik yang dilakukan untuk mengurangi risiko

bencana, antara lain sistem peringatan dini, pembangunan pemecah ombak, peredam 

abrasi, penahan sedimentasi (groin), pembangunan pemukiman panggung, relokasi 

permukiman dan remangrovisasi. Mitigasi non struktural meliputi upaya non fisik 

untuk mengurangi risiko bencana, seperti pembuatan peraturan perundangan terkait,

norma standar prosedur manual (NSPM), dan sosialisasi upaya mitigasi bencana serta 

menyusun standard operational procedure (SOP) penyelamatan diri maupun massal 

(Bappenas,  2006).  Upaya mitigasi bencana alam sangat ditentukan oleh kemampuan

SDM aparat dan masyarakat setempat, teknologi, prasarana, sarana,  biaya serta 

kombinasi antar instansi terkait. Penyiapan upaya mitigasi tersebut juga terkait dengan 

political will atau persepsi pemerintah daerah menyikapi penting tidaknya

memperhitungkan risiko bencana, terutama sebelum bencana alam terjadi.

Bentuk  dan tingkat  efektivitas  mitigasi bencana alam yang dapat diterapkan tidak 

sama antara satu upaya dengan upaya yang lain, satu wilayah dengan wilayah lain, 

tergantung pada jenis dan intensitas bencana alam yang  terjadi (Subandono, 2007).

Kajian secara akurat dan langsung mengenai bentuk dan efektivitas mitigasi bencana

alam di suatu daerah seringkali sulit dilakukan karena bencana alam seringkali sulit

diprediksi  (Latief, 2005). Oleh karena itu, kajian efektivitas mitigasi bencana alam

suatu daerah dapat dilakukan dengan membandingkan sistem yang  sama yang telah

dilakukan dalam penanggulangan bencana sejenis di tempat lain.

Penelitian ini merupakan gabungan dua sub model dari enam sub model dalam penelitian 

tentang kebijakan pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berspektif

mitigasi bencana.   Gabungan   kedua  sub  model  ini bertujuan untuk mengetahui 

jenis bencana alam di  wilayah pesisir, serta upaya  pengurangan risiko  bencana  

yang  juga  dikenal  sebagai mitigasi bencana. Selanjutnya upaya mitigasi bencana

tersebut dianalisis bentuk dan tingkat efektivitasnya untuk diterapkan di pantai selatan 

pulau Jawa yaitu pesisir Sawarna.
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Tujuan khusus dan urgensi penelitian

Tujuan khusus penelitian ini pada tahun pertama adalah analisis data tentang potensi 

bencana apa saja yang ada di pantai Sawarna. Urgensi penelitian ini adalah sangat jelas 

karena menyangkut keselamatan jiwa manusia. Berkali kali bencana datang menelan 

korban yang banyak. Olehkarena itu untuk tahun ke-dua perlu dilanjutkan dengan 

penelitian Upaya Mitigasi  yang Sesuai  Diterapkan di Pesisir Pantai Sawarna

menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa datang. Melalui inovasi model mitigasi 

diharapkan mampu meminimalisir korban manusia. Riset tentang lingkungan yang 

diusulkan mendukung capaian renstra dan peta jalan penelitian Universitas Negeri 

Jakarta. RIP tahun 2016-2020, merupakan tahap penguatan dan perluasan menjadi 

Lembaga Penelitian yang memiliki keunggulan penelitian dalam Teknologi Pendidikan; 

Pendidikan Lingkungan; Pendidikan Bahari; Neuro Pedagogik; Pendidikan Perlindungan 

Anak dan Pemberdayaan Perempuan; Sains, Teknologi, dan Olahraga; Seni, Sosial dan 

Humaniora; serta Ekonomi Kreatif dan Usaha Kecil Menengah. 

Temuan dan luaran inovasi yang ditargetkan adalah  tersusunnya inovasi model mitigasi

menghadapi bencana yang ada di pantai Sawarna.. Hasil penelitian ini akan memberikan 

kontribusinya pada pengembangan keilmuan unggulan UNJ yang salah satu misi adalah 

menjadikan Lembaga Penelitian UNJ sebagai pusat pengembangan dan jejaring riset 

dalam bidang social Humainora. Rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 1 sesuai 

dengan luaran yang ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan dilakukan. 
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bencana Alam

Bencana alam (bahasa Inggris: Natural disaster), adalah suatu 

peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi 

populasi manusia.[1] Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung 

berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan 

es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran 

liar dan wabah penyakit.[2] Beberapa bencana alam terjadi tidak secara 

alami.[2] Contohnya adalah kelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dalam 

jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam.[2] Dua 

jenis bencana alam yang diakibatkan dari luar angkasa jarang mempengaruhi 

manusia, seperti asteroid dan badai matahari.[2] Bencana alam merupakan isu 

strategis yang mempengaruhi pembangunan perencanaan pesisir. Sebagai negara 

kepulauan terbesar di dunia, Indonesia selain memiliki kekayaan sumber daya 

alam pesisir yang melimpah, juga memiliki potensi bencana alam yang sangat 

tinggi (Dahuri 1996, dalam Ruswandi 2008). Potensi Bencana alam yang terjadi 

di wilayah pesisir Indonesia yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, kenaikan 

permukaan air laut, dan angin topan. Potensi bencana alam tersebut mengancam 

masyarakat pesisir dan berdampak buruk bagi ekosistem pesisir (Ruswandi, 

2008). Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat 

pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang 

seismik. Negara Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup 

tinggi. Hal itu terjadi karena Indonesia merupakan tempat bertemunya lempeng-

lempeng bumi yang menyebabkan munculnya banyak gunung api (ring of fire). 

Dampak dari adanya bencana gempa bumi yaitu bangunan rusak, jatuhnya 

korban jiwa, rusaknya jalan dan permukaan tanah menjadi tidak rata kegiatan 

ekonomi terganggu, serta gempa bumi yang terjadi di wilayah pesisir akan 

menimbulkan potensi bencana lainnya, yaitu tsunami. Tsunami ialah gelombang 

laut yang sangat besar yang terjadi karena adanya gangguan impulsif pada laut. 
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Gangguan impulsif tersebut terjadi akbiat adanya perubahan bentuk dasara laut 

secara tiba-tiba dalam arah vertikal (Pond dan Pickard, 1983). Salah satu pemicu 

adanya tsunami yaitu gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Indonesia sebagai 

salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki potensi 

bencana tsunami yang cukup tinggi, seperti di wilayah Selatan Pulau Jawa dan 

Selatan Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan laut lepas. Damapk 

dari bencana tsunami yaitu terjadinya kerusakan di wilayah terdampak 

(khususnya wilayah pesisir), jatuhnya korban jiwa, dan kegiatan ekonomi 

terganggu. Banjir di wilayah pesisir seringkali disebut dengan istilah banjir rob. 

Banjir rob yang terjadi merupakan salah satu dampak dari peristiwa pasang air 

laut. Dampak terjadinya banjir rob adalah kerusakan bangunan (banjir rob 

bersifat korosi), kualitas air tanah dan air permukaan akan berubah, serta 

kerusakan lahan dan tambak (kegiatan ekonomi terganggu). Potensi bencana di 

wilayah pesisir lainnya yaitu kenaikan permukaan air laut (sea level rise) 

merupakan dampak yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang terjadi di darat 

yang dapat menimbulkan efek rumah kaca, seperti kegiatan industri dan 

transportasi. Dampak dari peristiwa kenaikan muka air laut yaitu, merusak 

ekosistem mangrove, meluasnya intrusi air laut, hilangnya pulau-pulau kecil, dan 

kegiatan ekonomi terganggu. Angin topan merupakan suatu badai tropikal yang 

hebat dari pelepasan banyak energi dalam satu hari sebanyak satu megaton bom 

hidrogen. Potensi bencana ini akan menimbulkan dampak negatif bagi 

masyarakat pesisir seperti rusaknya bangunan dan terganggunya kegiatan 

ekonomi. Berdasarkan identifikasi potensi bencana wilayah pesisir yang telah 

dijelaskan, penanganan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu strategis 

tersebut yaitu menerapkan konsep mitigasi bencana yang sesuai dengan potensi 

bencana yang sering terjadi di suatu wilayah (skala prioritas). Misal, di suatu 

wilayah pesisir memiliki potensi banjir rob yang tinggi dibandingkan dengan 

wilayah lain maka mitigasi bencana juga disesuaikan dengan potensi bencana 

nya. Bisa dengan penyediaan sarana prasarana untuk menanggulangi banjir rob 

(pembuatan kanal). Apabila di suatu wilayah memiliki potensi tsunami yang 

cukup tinggi dibanding dengan wilayah lain mitigasinya perlu juga disesuaikan, 

bisa dengan membuat early warning system yang sudah diterapkan di Jepang.
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Berdasarkan dampak dari bencana yang ada, hampir semua bencana 

mengakibatkan kerusakan bangunan. Dalam hal ini, perlu adanya konsep standar 

pembangunan bangunan yang tahan terhadap bencana, terutama bencana di 

wilayah pesisir. Selain itu, membuat jalur evakuasi dengan aksesibiltas yang 

baik untuk mengurangi jumlah korban jiwa apabila terjadi bencana.

2.2 Pengertian Mitigasi Bencana Alam

Secara Umum pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi dan / atau 

meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu 

diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan 

penjinakan / peredaman atau dikenal dengan istilah Mitigasi. Sedangkan menurut 

UU No 24 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9 dan PP No 21 

Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, arti mitigasi adalah upaya 

yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana, Mitigasi adalah 

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan 

fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 

bencana. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, 

baik yang termasuk ke dalam bencana alam (natural disaster) maupun bencana 

sebagai akibat dari perbuatan manusia (man-made disaster).
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Mitigasi adalah tahap awal penanggulangan bencana alam untuk 

mengurangi dan memperkecil dampak bencana dan kegiatan ini dilakukan 

sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah 

rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, 

penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa. Sedangkan bencana sendiri 

adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan 

masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Contoh 

bencana misalnya kebakaran, tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, 

banjir, longsor, badai tropis, angin kencang dan lainnya sebagainya.

Kegiatan mitigasi bencana di antaranya adalah :

 pengenalan dan pemantauan risiko bencana;

 perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar 

bencana;

 penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;

 identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;

 pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam;

 pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;

 pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup 

kegiatan mitigasi bencana lainnya

Pengertian Mitigasi Struktural

Mitigasi strukural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang 

dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan 

pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, 

alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, 

ataupun Early Warning System yang digunakan untuk memprediksi terjadinya 
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gelombang tsunami. Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi 

kerentanan (vulnerability) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis 

bangunan tahan bencana. Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan 

struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu 

bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana 

yang bersangkutan terjadi. Rekayasa teknis adalah prosedur perancangan struktur 

bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana.

Pengertian Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi nonstruktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain 

dari upaya tersebut diatas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan 

seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana 

(UU PB) adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini.

Contoh lainnya adalah pembuatan tata ruang kota, capacity building masyarakat,

bahkan sampai menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi 

penguatan kapasitas masyarakat, juga bagian dari mitigasi ini. Ini semua 

dilakukan untuk, oleh dan di masyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan 

bencana. Demikianlah artikel mengenai pengertian mitigasi bencana alam 

struktural dan non struktural lengkap beserta contohnya. Semoga bermanfaat dan 

kita mengerti apa sebanarnya definisi mitigasi yang benar

Mitigasi Bencana Tsunami di Wilayah Penelitian 

Porinvi Banten yang merupakan provinsi termuda dan merupakan wilayah 

pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, merupakan wilayah yang juga rawan 

terhadap bencana alam. Bencana alam yang terjadi di Provinsi Banten antara lain 

banjir, longsor, gempa, abrasi dan tsunmi. Kesemua ini memerlukan tindakan 

mitigasi agar jumlah korban dan kerugian akibat bencana alam dapat dikurangi. 

Oleh karena itu sangat diperlukannya tindakan untuk memetakan berbagai 

bencana tersebut untuk memperoleh manfaat : (a) Sebagai pedoman dalam upaya 

pengelolaan sumberdaya lahan dan lingkungan, antara lain (b) Sumber informasi 

tentang kerawanan bencana, mencakup bencana banjir, longsor, gempa bumi, 

tsunami dan abrasi. Maksud dan Tujuan Penelitian ini mempunyai tujuan 
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menyajikan informasi multi rawan bencana yang meliputi tsunami, gempa bumi, 

longsor, banjir dan abrasi di wilayah pantai Sawarna Provinsi Banten. Informasi 

tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengelolaan wilayah dan 

penataan ruang bagi pengelola wilayah berdasarkan hasil identifikasi, 

inventarisasi, dan visualisasi wilayah multirawan bencana di pantai Sawarna 

Provinsi Banten. Lokasi Penelitian pantai Sawarna terletak di selatan Propinsi 

Banten. Secara astronomis, Banten berada pada koordinat 5°7'50" - 7°1'11" LS 

dan 105°1'11" - 106°'12" BT. Secara administratif, di bagian timur Banten 

berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jakarta; di sebelah selatan berbatasan 

dengan Samudera Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di 

sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Posisi geografis Banten sangat 

strategis dengan didukung oleh Selat Sunda yang merupakan selat penghubung 

antara Pulau Jawa dan Sumatera, dan bahkan dilalui kapal besar yang 

menghubungkan kawasan Asia Tenggara dengan Australia dan Selandia Baru. 

Penelitian terdahulu

No
.

Nama 
Peneliti

Judul Metode Hasil

1 Mila 
Oktaphiana
2008

Studi 
kesiapsiagaan 
karyawan 
Samudera Beach 
Hotel dalam 
menghadapi 
bencana tsunami di 
Pantai Pelabuhan 
Ratu, Sukabumi, 
Jawa Barat 

Metode 
deskriptif 
kualitatif

Secara keseluruhan skoring aspek 
kesiapsiagaan karyawan samudera 
beach hotel maupun berdasarkan 
tingkat jabatannya terhadap 
kesiapsiagaan dalam kategori 
hampir siap.

2 Priyanka 
Prajna 
Paramitha
2014

Kesiapsiagaan 
komunitas sekolah 
terhadap bencana 
alam gempa bumi 
dan tsunami di 
Kabupaten Cilacap

Metode 
deskriptif 

Parameter pengetahuan dan sikap 
yang terdiri dari pengetahuan guru 
dan siswa yang cukup tinggi 
dengan indeks sebesar 64 berada 
di level hampir siap sedangkan 
parameter dengan nilai indeks 
terendah adalah parameter 
rencana tanggap darurat yaitu 
dengan nilai 48 berada di level 
kurang siap.
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3 Adelia 
Arfiani 
2015

Kesiapsiagaan 
masyarakat dalam 
menghadapi 
bencana banjir di 
Kelurahan 
Kampung Melayu 
Kecamatan 
Jatinegara Jakarta 
Timur

Metode 
Deskriptif

Hasil penelitian diketahui bahwa 
kesiapsiagaan masyarakat di 
Kelurahan Kampung Melayu 
dalam menghadapi bencana banjir 
berbeda-beda bpada setiap tingkat 
bahayanya. Kelurahan Kampung 
Melayu berada pada kategori siap 
dalam dalam menghadapi bencana 
banjir dengan nilai indeks sebesar 
68.

4 LIPI-
UNESCO/I
SDR 2006

Kajian 
kesiapsiagaan 
masyarakat dalam 
mengantisipasi 
bencana gempa 
bumi & tsunami di 
Indonesia

Metode 
deskriptif

Hasil kajian menunjukkan bahwa 
tingkat kesiapsiagaan masyarakat 
bervariasi antara kurang siap di 
pedesaan kabupaten Aceh Besar 
dan Kota Bengkulu, dan hampir 
siap di Kota Padang.

Pebedaan penelitian ini dengan penelitian relevan yang sebelumnya adalah ada 

diwilayah yang scop nya lebih kecil yaitu wilayah pantai Sawarna saja. sementara 

penelitian terdahulu membandingkan potensi bencana apa saja yang ada di pantura 

jawa barat dengan pantai Selatan Provinsi Banten.
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BAB 3.
METODE PENELITIAN

1. Analisis potensi bencana wilayah penelitian pantai Sawarna Kabupaten Lebak 

Banten disusun berdasarkan rangkaian proses sebagai berikut:

• Mengidentifikasi  potensi  bencana alam yang sering terjadi di     

             wilayah pesisir dan model mitigasinya

• Mengkaji bentuk dan efektivitas keberhasilan upaya  mitigasi     

             bencana yang sesuai 

 Model mitigasi bencana di pesisir Sawarna

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di  wilayah pesisir Sawarna Kabupaten Lebak Banten.

Penelitian dilaksanakan mulai bulan April 2018.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data 

sekunder diperoleh melalui studi pustaka hasil- hasil penelitian terdahulu pada berbagai

instansi terkait seperti Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB)

Kabupaten Lebak,  Satkorlak PB Provinsi Jawa Barat, Bakornas PB, Lembaga Ilmi 

Pengetahuan Indonesi (LIPI), Departemen Kelautan dan Perikanan,  Dinas  Kelautan  

dan  Perikanan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Indramayu dan Ciamis, Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Ciamis serta dari Perguruan Tinggi (ITB dan IPB).

Metode Analisis

a. Analisis Potensi Bencana Alam

Identifikasi potensi bencana alam di wilayah pesisir kabupaten Lebak   

menggunakan metode analisis Interpretative Structural Modelling (ISM). Langkah 

pertama dalam analisis ISM (Saxena, 1992) adalah menentukan sub-sub elemen dalam 

elemen potensi bencana alam wilayah pesisir. Pemilihan subelemen potensi bencana

alam dilakukan dengan studi pustaka dan survey pakar. Marimin (2004) menyebutkan 
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bahwa hubungan kontekstual antarelemen berupa label V, A, X, dan O dengan

pengertian :

V : Jika sumber potensi pertama mempengaruhi/

  lebih penting dari sumber potensi ke dua

A : Jika sumber potensi ke dua mempengaruhi/

  lebih penting dari sumber potensi pertama

X : Jika sumber potensi pertama dan sumber potensi ke dua sama dan saling     

mempenga- ruhi/sama penting.

O : Jika tidak ada hubungan kontekstual diantara kedua sumber potensi bencana

Langkah  berikutnya  adalah  menyusun hirarkhi setiap subelemen pada elemen 

yang dikaji dan  mengklasifikasikannya dalam empat sektor yaitu sektor Autonomus, 

Dependent, Linkage, atau Independent.

b. Analisis Bentuk dan Efektivitas Mitigasi Bencana Alam

Analisis bentuk dan efektivitas mitigasi bencana alam  diselesaikan menggunakan dua 

metode yaitu ISM untuk identifikasi bentuk mitigasi bencana yang dapat diterapkan,

dan MPE untuk menentukan efektivitas keberhasilan mitigasi bencana tersebut. Metode 

ISM secara rinci sudah dijelaskan terdahulu sehingga pembahasan akan langsung

menuju kepada metode MPE. Data peluang keberhasilan mitigasi adalah data yang 

dirancang sebagai basis data yang berkaitan dengan keberhasilan kinerja dari upaya-

upaya mitigasi yang akan dilaksanakan. Data keberhasilan mitigasi terdiri dari data

parameter keberhasilan mitigasi, deskripsi keberhasilan mitigasi, dan data historis

(kondisi aktual) parameter keberhasilan  upaya  pengurangan risiko  bencana. 

Penilaian kriteria yang digunakan dalam metode MPE dibagi ke dalam 3 (tiga) level

skala yaitu Tinggi (T), Sedang (S), dan Rendah (R) sesuai dengan teknik yang 

digunakan pada model ini yaitu Metode Perbandingan. Penilaian diberikan dalam hal

ini
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Sektor 1 Weak driver-weak dependent variables (Autonomous). Variabel sektor ini

umumnya tidak berkaitan dengan sistem

Sektor 2 Weak driver-strongly dependent variables (Dependent). Umumnya   

            variabel tidak bebas. 

Sektor 3 Strong driver-strongly dependent variables (Linkage). Hubungan  

        antarvariabel tidak stabil.

Sektor 4 Strong driver-weak dependent variables (Independent). Variabel

merupakan sisa dari sistem dan disebut variabel bebas.
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Rencana tahapan penelitian 

Bencana Alam

Potensi Bencana

Model   Mitigasi

Gempa Tsunami Banjir Angin ?

Analisis Potensi 
Bencana

Metode ISM

Bagian-ke 1

Identifikasi Potensi Bencana Alam

Bagian-ke -2Metode ISM



22

BAB 4

HASIL PENELITIAN

Identifikasi  potensi  bencana alam yang sering terjadi di wilayah pesisir Lebak

Dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, 13 potensi bencana ada di daerah Banten. 

Potensi bencana itu seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, puting beliung, tsunami, 

epidemi penyakit, gunung berapi, gelombang tinggi, dan bencana sosial.

Dua daerah, yaitu Pandeglang dan Lebak, malah masuk zona merah rawan bencana. Kepala 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten Sumawijaya mengatakan zona 

merah di Kabupaten Pandeglang dan Lebak disebabkan potensi bencana bisa terjadi kapan 

saja. Di dua daerah tersebut, begitu hujan turun dengan intensitas tinggi, potensi banjir 

bandang sangat tinggi. Selain itu kemarau panjang juga berpotensi bisa terjadi kebakaran 

hutan dan lahan. Selain bencana yang diakibatkan alam, di dua daerah tersebut ancaman 

bencana sosial, seperti tingkat ketimpangan antara miskin dan kaya, cukup tinggi. Menurut 

Sumawijaya, pihak BNPB sudah melakukan mitigasi, termasuk ke 1.551 desa dan kelurahan 

yang ada di Banten. Mitigasi tersebut dilakukan untuk mengklasifikasi daerah mana saja 

yang paling rawan di tingkat paling bawah. Termasuk mendirikan kelurahan yang tangguh 

terhadap bencana. Sebagai gambaran BNPB sudah memiliki data potensi banjir. Di 

Pandeglang potensi ini paling besar ada di bagian barat. Sedangkan di bagian utara, potensi 

banjir banyak disebabkan oleh genangan yang diakibatkan manusia.

Posisi Banten berperan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Jawa dengan Sumatera. 

Dalam jalur pelayaran internasional, Selat Sunda yang berada di antara Jawa dengan 

Sumatera juga memegang peran yang sangat penting karena menghubungkan kawasan Asia 

di bagian utara dengan Australia di bagian selatan. Berkait dengan posisi strategisnya ini, 

Banten dari waktu ke waktu terus berkembang dengan pesatnya menuju ke arah 

‘pengkotaan’. Hal ini dibarengi dengan urbanisasi dan pembangunan berbagai infrastruktur 

perkotaan. Konversi penutup/penggunaan lahan dilakukan dengan kurang 

mempertimbangan keseimbangan ekologis. Kondisi ini kemudian berujung pada semakin 

meningkatnya dampak kejadian bencana. Beberapa bencana yang terjadi di Banten 

tergolong sebagai bencana meteorologis yaitu banjir dan longsor. Bencana jenis ini dapat 

diprediksikan waktu terjadinya sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi guna 

mengurangi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan. Beberapa bencana lainnya sama 
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sekali tidak dapat diprediksi kapan waktu terjadinya, yaitu bencana tsunami dan gempa 

bumi. Jenis bencana lainnya yang juga perlu diwaspadai adalah bencana abrasi. Meski 

seolah tidak terlalu berbahaya dibanding jenis bencana lainnya, abrasi perlu diwaspadai 

karena jenis bencana ini terus mengikis daratan.

Khusus untuk daerah Serang bagian utara, terdapat satu jenis bencana yang bersifat khas, 

yaitu terdapatnya kantongkantong gas biogenik. Beberapa kali kegiatan pengeboran sumur 

dengan tujuan untuk mendapatkan air bersih justru mengundang bencana. Berikut ini

dijelaskan beberapa jenis bencana yang mengancam wilayah Banten. Banten terletak 

berdekatan dengan pertemuan lempeng tektonik Indian Australian dan Eurasian. Di samping 

itu, Banten mempunyai gunung berapi aktif Anak Krakatau. 

Gambar : Anak Krakatau

Posisi geologis Banten yang demikian ini menyebabkan Banten menjadi daerah yang rawan 

bencana gempa tektonik maupun vulkanik. Daerah-daerah yang berpotensi rawan tsunami 

diasumsikan daerah-daerah pesisir dengan elevasi kurang dari 25 m. Angka ini ditentukan 

oleh BRR, bahwa tinggi gelombang tsunami maksimum yang mencapai pantai berkisar 

antara 4 hingga 24 m . Berdasarkan asumsi ini sebagian besar pantai barat dan pesisir 

selatan Banten yaitu Kec. Malingping karena topografinya yang relatif landai, adalah daerah 

rawan tsunami. Selama ini BMKG memberikan informasi dini adanya ancaman tsunami jika 

terjadi gempa minimal 6,6 skala Richter. Namun pada kenyataannya gempa pada skala yang 

kecilpun dapat memicu longsoran yang berpotensi menimbulkan terjadinya tsunami. Salah 

satu upaya pencegahan tsunami adalah dengan reboisasi lahan mangrove. Sebuah studi 

mengungkapkan bahwa daerah yang ditanami mangrove mengalami kerusakan yang lebih 

sedikit dibanding area tanpa tutupan mangrove. Menurut pakar tsunami Prof. F. Imamura, 

dijelaskan bahwa gelombang tsunami setinggi 3 m yang menerjang hutan pantai selebar 50 

m, akan terjadi run up ke daratan sebesar 81%, genangan setelah melewati hutan pantai 

tinggal 82%, sedangkan arusnya tinggal 54% dan gaya hidrolisnya menjadi 39%. Kekuatan 
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hutan pantai meredam tsunami makin terbukti jika hutan kian tebal, dimana hutan dengan 

lebar 400 m dihantam tsunami dengan ketinggian 3 m maka jangkauan run up tinggal 57%, 

tinggi genangan setelah melewati hutan pantai tersisa 18%, arus tinggal 24% dan gaya 

hidrolik tersisa 1%., Upaya lainnya yang dapat ditempuh adalah membangun batuan 

pemecah ombak (breakwater). Sejauh ini, breakwater bukan solusi yang diprioritaskan 

sebab memerlukan dana yang mahal terlebih jika mempertimbangkan betapa panjangnya 

pantai di Indonesia. Sebagai catatan baik greenbelt maupun bangunan penahan artificial 

tsunami hanya akan efektif mereduksi energi tsunami jika ketinggiannya kurang dari 3 m. 

Bencana Banjir 

Banjir seolah sudah menjadi agenda tahunan musim penghujan di Banten. Pada tahun 2008, 

banjir mengakibatkan 75 pabrik tidak dapat beroperasi sehingga belasan ribu karyawan 

tidak bekerja. Tahun 2009 ini bencana banjir kembali melanda Banten, tepatnya di 

Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Di Kabupaten Lebak, wilayah rawan banjir terdapat di 

pesisir selatan yang meliputi Kec. Rangkasbitung, Cibadak, Cimarga dan Maja. Wilayah 

rawan banjir di Kota Tangerang dan Serang sebagian besar terdapat di pesisir utara 

termasuk juga kompleks Cagar Alam Rawa Danau. Secara geomorfologis wilayah yang 

tersebut bertopografi datar, landai hingga berombak dengan bentuklahan dominan asal 

fluvial dan marine. Terdapat beberapa faktor penyebab banjir yang berhasil diidentifikasi, 

yaitu curah hujan dan daya dukung lingkungan, (penutup lahan/penggunaan lahan dan 

bentuklahan). Sebagian wilayah Banten juga mengalami banjir yang disebabkan oleh 

naiknya air laut ke dataran (rob). Fenomena rob tidak lepas dari terjadinya pemanasan 

global, disamping menyebabkan tingginya curah hujan, pemanasan global juga 

menyebabkan permukaan air laut meningkat. Khusus untuk kawasan industri yang juga 

memperburuk kejadian banjir adalah adanya overpumping air tanah. Konsumsi air tanah 

yang berlebihan mengakibatkan permukaan tanah menjadi turun. 



25

Gerakan Tanah/Longsor 

Bencana meteorologis lainnya yang juga mengancam Banten adalah gerakan tanah/longsor. 

Kabupaten yang termasuk kategori rawan bencana longsor adalah Pandeglang, Lebak dan 

Serang. Beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak yang rawan longsor adalah Kec. 

Bojongmanik, Leuwidamar, Cipanas dan Bayah. Wilayah rawan longsor di Kabupaten 

Pandeglang sebagian besar terdapat di Kec. Cigeulis, Panimbang dan Mandalawangi. 

Adapun wilayah rawan longsor di Kabupaten Serang antara lain terdapat di kawasan Cagar 

Alam Rawa Danau dan Kec. Anyer. Bencana longsor dipengaruhi oleh curah hujan dan 

kerentanan tanah. Tidak semata-mata dipicu oleh fenomena alam, namun beberapa kejadian 

longsor di Banten tidak lepas dari ulah tangan manusia. Beberapa penambangan 

mengakibatkan lereng-lereng menjadi terbuka tanpa vegetasi. Beberapa lokasi penambangan 

antara lain dapat dijumpai di Cigeulis dan Cipanas. Penambangan dilakukan di lokasi-lokasi 

yang jauh dari permukiman, bahkan di lereng-lereng kanan-kiri bagian ruas jalan. Selain 

longsoran dengan material berupa tanah, beberapa lokasi di Banten juga mengalami longsor 

dengan material berupa batuan (rockfall) (Gambar 6).

Bencana Abrasi 

Sempadan pantai didefinisikan sebagai kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai 

manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi pantai (Kepres No. 32 Tahun 1990 

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung). Kawasan ini antara lain berfungsi sebagai benteng 

wilayah daratan dari pengaruh dinamika air laut. Keppres ini juga menentukan kriteria 

sempadan pantai, yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk 

kondisi fisik pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Wilayah rawan 

abrasi Banten terdapat di sebagian besar pesisir barat dan utara Banten. Kejadian abrasi 

dominan terjadi pada daerah yang dibentuk satuan batuan sedimen tidak padu seperti pasir, 

kerikil-kerakal, lempung yang sangat mudah terdispersi apabila terkena hempasan 

gelombang. Salah satu akibat abrasi di Banten yang cukup menyolok adalah rusaknya Jalan 

Cigondang – Laba di Kec. Labuan. Ruas jalan Cigondang – Laba ini merupakan ruas jalan 

yang penting sebab merupakan akses menuju lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU) Labuan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kejadian abrasi di Banten, adalah 

hilangnya penahan vegetasi alami penahan abrasi di wilayah pesisir dan adanya pengerukan 

pasir laut serta adanya penurunan permukaan tanah. Selain itu berubahnya fungsi kawasan 
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sempadan pantai menjadi kawasan hunian, budidaya dan industri juga turut memberi andil 

terjadinya abrasi di pesisir utara Banten (Lihat Gambar 7).

Bencana Gempa 

Lebih dari 45% wilayah Banten merupakan daerah rawan gempa. Wilayah selatan dan barat 

Banten merupakan daerah yang berpotensi mengalami gempa tektonik. Selain lempeng 

Indo-Australia dan Eurasia, juga menjadi sumber gempa bumi Banten adalah adanya 

lempenglempeng mikro Sunda. Terdapat beberapa zone penunjaman lempeng mikro di 

sekitar Banten dan struktur seismogenik yang dapat memicu maupun telah menyebabkan 

terjadinya gempa terdapat di Selat Sunda. Di Banten daratan, struktur seismogenik berupa 

patahan normal terbanan teridentifikasi di Kab. Serang. Catatan kejadian gempa Banten 

menunjukkan sebagian besar gempa Banten terjadi di Selat Sunda, yaitu di sekitar Pulau 

Panaitan, Tanjung Alang-Alang dan Tanjung Kait. Di daratan, selain di lereng selatan 

kompleks pegunungan Halimun, sebagian besar gempa terjadi di Kab. Pandeglang bagian 

barat, termasuk Taman Nasional Ujung Kulon. Dengan demikian bencana gempa di lokasi 

ini berpotensi merusak habitat yang ideal bagi satwa langka badak Jawa (Rhinoceros 

sondaicus). Pesisir barat Banten selain rawan gempa tektonik, juga rawan gempa vulkanik. 

Aktivitas vulkanik Gunungapi Anak Krakatau menjadi salah satu ancaman serius bagi 

pesisir barat Banten. Sejak tanggal 3 Juli 2008 gunungapi ini berada dalam status Waspada. 

Aktivitas gunungapi ini terus meningkat dan sejak tanggal 6 Mei 2009 status Anak Krakatau 

ditingkatkan menjadi level Siaga. Gambar 8, memperlihatkan letusan Anak Krakatau pada 

tanggal 24 April 2009. Selain ancaman bencana dari Gunungapi Anak Krakatau, Banten 

juga perlu mewaspadai keberadaan stratovolcano Pulosari yang berada di Kabupaten 

Pandeglang. Gunungapi ini meskipun tidak memiliki riwayat letusan yang jelas namun 

memiliki krater yang terus aktif. Aktivitas vulkanik masih terus berlangsung di sekitar 

stratovolcano ini. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan ditemukannya sumber air panas 

dekat permukaan. Tidak ada ruginya jika gunungapi ini juga terus dipantau dan diwaspadai 

dalam rangka mitigasi bencana. Sejauh ini belum ditemukan teknologi yang tergolong maju 

dan teruji secara ilmiah yang mampu memprediksikan waktu terjadinya gempa. Namun, 

upaya ke arah tersebut terus dilakukan. Salah satu teknik yang dikembangkan saat ini adalah 

pemantauan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari perut 

bumi. Metoda ini dipilih karena gelombang elektromagnetik sensitif terhadap percepatan 

gerakan lempeng dan magma. Anomali pada gelombang elektromagnetik terlihat sebelum 
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gempa terjadi. Pertanda akan munculnya gempa tektonik ini dapat diketahui dua hingga 

lima hari sebelum kejadian gempa, ditunjukkan dengan adanya anomali gelombang 

elektromagnetik di permukaan bumi. Pengukuran elektromagnetik dilakukan dengan 

menggunakan rangkaian GPS, selain alat magnetometer, sensor elektroda geolistrik dan 

teropong korona.

Tsunami

Sebagai salah satu dari beberapa negara yang terletak di kawasan Zona Seismic Asia 

Tenggara, Indonesia adalah salah satu negara yang paling tinggi aktifitas seismicnya dan 

merupakan teraktif di dunia. Indonesia dikelilingi oleh lempeng Indo-Australia dan Pelat 

Laut Filipina yang meretas di bawah lempeng Eurasia, dengan lima pulau besar dan 

beberapa semenanjung, Indonesia telah mengalami ribuan gempa bumi dan ratusan tsunami 

pada rentang empat ratus tahun terakhir (Aydan, 2008). Sumatera dan Jawa adalah dua 

pulau yang paling rentan dampak tsunami karena terletak langsung di depan Lempeng Indo-

Australia. 

Gambar: Pantai Sawarna, Lebak, Banten

Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Banten. 

Secara administratif kabupaten Lebak berbatasan dengan kabupaten Serang dan Kabupaten 

Tangerang di utara, Kabupaten Pandeglang di barat, Provinsi Jawa Barat di timur dan 

berbatasan dengan Samudra Hindia di selatan. Wilayah Kabupaten Lebak memiliki garis 

pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, yang secara geologis merupakan 

daerah tepian benua aktif karena merupakan pertemuan antara lempeng samudra Indo-

Australia dan lempeng benua Eurasia yang dicirikan dengan aktivitas kegempaan yang 

sangat tinggi. Sebagian besar gempa bumi berpusat di dasar laut, dan beberapa diantaranya 
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pernah menimbulkan gelombang tsunami (gempa bumi Banyuwangi 1994 dan gempa bumi 

Pangandaran 2006). Sejarah telah mencatat bahwa pada tahun 1883 terjadi letusan gunung 

api Krakatau yang efeknya menimbulkan gelombang tsunami yang menimbulkan kerusakan 

infrastruktur cukup parah dan menimbulkan korban tewas sekitar 35.000 jiwa. Wilayah ini 

juga digolongkan sebagai daerah aktif dipandang dari sudut kegempaan, serta banyak 

struktur geologi. Pulau Sumatra dan Jawa terletak pada bagian tepi selatan Sunda arc. Sunda 

arc dimulai dari laut Andaman utara Aceh – Sumatra – Jawa sampai ke pulau Sumbawa di 

selatan sebagai island arc systems (Mulyana, 2006). Perubahan arah subduksi dari lempeng 

Indo-Australia kearah lempeng Eurasia bersifat normal terhadap Jawa membentuk trench 

Jawa dan oblique ke arah Sumatra membentuk trench Sumatra, lihat Gambar . 

Berdasarkan kondisi tersebut, daerah penelitian sangat menarik untuk dikaji potensi 

bahayanya, terutama dalam hal tsunami. Hasil penelitian yang dikombinasikan dengan 

pemodelan tsunami menghasilkan perkiraan dampak landasan tsunami di kawasan pantai 

daerah penelitian. Data ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar dan informasi 

dalam perencanaan dan pengembangan kawasan pantai di wilayah Kabupaten Lebak. Selain 

itu untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya tsunami 

yang dapat terjadi setiap saat, sehingga dapat memperkecil dampak (mitigasi) dan 

mengantisipasi langkah-langkah penyelamatan diri dengan memanfaatkan potensi alami 

yang dimiliki kawasan pantai. Berdasarkan asumsi ini sebagian besar pantai barat dan 

pesisir selatan Banten yaitu Kec. Malingping karena topografinya yang relatif landai, adalah 

daerah rawan tsunami. Selama ini BMKG memberikan informasi dini adanya ancaman 

tsunami jika terjadi gempa minimal 7,0 Skala Richter. Salah satu upaya pencegahan tsunami 
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adalah dengan reboisasi lahan mangrove. Sebuah studi mengungkapkan bahwa daerah yang 

ditanami mangrove mengalami kerusakan yang lebih sedikit dibanding area tanpa tutupan 

mangrove. Berdasarkan bekal informasi ini, penulis sangat tertarik untuk melakukan studi 

pemodelan tsunami guna mengetahui penyebaran gelombang tsunami dari sumber gempa 

bumi terhadap Lebak dan kepulauannya, waktu yang diperlukan gelombang tsunami (travel 

time) dari sumber ke Lebak dan kepulauannya, dan ketinggian tsunami (run up) di Lebak 

dan kepulauannya serta guna memprediksi zona rawan tsunami untuk wilayah Lebak dan 

kepulauannya. Penelitian ini bertujuan untuk sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah 

kabupaten Lebak untuk relokasi dan pengembangan pembangunan wilayah pantai. Hasil 

penelitian ini dapat sebagai bahan informasi tambahan bagi masyarakat sekitar dan pemda 

Lebak untuk melakukan mitigasi bencana di wilayah Lebak dan kepulauannya serta sebagai 

bahan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan kajian tentang tsunami untuk wilayah 

Lebak dan kepulauannya.

Sebagai salah satu dari beberapa negara yang terletak di kawasan Zona Seismic Asia 

Tenggara, Indonesia adalah salah satu negara yang  paling aktifitas seismic-nya dan 

merupakan teraktif di dunia. 

Indonesia dikelilingi oleh lempeng Indo-Australia dan Pelat Laut Filipina yang meretas di 

bawah lempeng Eurasia, dengan lima pulau besar dan beberapa semenanjung, Indonesia telah 

mengalami ribuan gempa bumi dan ratusan tsunami pada rentang empat ratus tahun terakhir 

(Aydan, 2008). Sumatera dan Jawa adalah dua pulau yang paling rentan dampak tsunami 

karena terletak langsung di depan Lempeng Indo-Australia. Kabupaten Lebak merupakan 

salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Banten. Secara  administratif 
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Kabupaten Lebak berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di utara, 

Kabupaten Pandeglang di barat, Provinsi Jawa Barat di timur dan berbatasan dengan 

Samudra Hindia di selatan. 

Wilayah Kabupaten Lebak memiliki garis pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra 

Hindia, yang secara geologis merupakan daerah tepian benua aktif karena merupakan 

pertemuan antara lempeng samudra Indo-Australia dan lempeng benua Eurasia yang dicirikan 

dengan aktivitas kegempaan yang sangat tinggi. 

Sebagian besar gempa bumi berpusat di dasar laut, dan beberapa diantaranya pernah 

menimbulkan gelombang tsunami (gempa bumi Banyuwangi 1994 dan gempa bumi 
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Pangandaran 2006). Sejarah telah mencatat bahwa pada tahun 1883 terjadi letusan gunung 

api Krakatau yang efeknya menimbulkan gelombang tsunami yang menimbulkan  kerusakan 

infrastruktur cukup parah dan menimbulkan korban tewas sekitar 35.000 jiwa. Wilayah ini 

juga digolongkan sebagai daerah aktif dipandang dari sudut kegempaan, serta banyak struktur 

geologi.Pulau Sumatra dan Jawa terletak pada bagian tepi  selatan Sunda arc. Sunda arc

dimulai dari laut Andaman utara Aceh – Sumatra – Jawa sampai ke pulau Sumbawa di 

selatan sebagai island arc systems (Mulyana, 2006). 

Perubahan arah subduksi dari lempeng Indo-Australia kearah lempeng Eurasia bersifat 

normal terhadap Jawa membentuk trench Jawa dan oblique ke arah Sumatra membentuk 

trench Sumatra. Berdasarkan kondisi tersebut, daerah penelitian sangat menarik untuk dikaji 

potensi bahayanya, terutama dalam hal tsunami. Hasil penelitian yang dikombinasikan 

dengan pemodelan tsunami menghasilkan perkiraan dampak landasan tsunami di kawasan 

pantai daerah penelitian. Data ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar dan informasi 

dalam perencanaan dan pengembangan kawasan pantai di wilayah Kabupaten Lebak. Selain 

itu untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya tsunami 

yang dapat terjadi setiap saat, sehingga dapat memperkecil dampak (mitigasi) dan 

mengantisipasi langkah-langkah penyelamatan diri dengan memanfaatkan potensi alami yang 

dimiliki kawasan pantai.Berdasarkan asumsi ini sebagian besar pantai barat dan pesisir 

selatan Banten yaitu Kec. Malingping karena topogra�nya yang relatif landai, adalah  

daerah  rawan tsunami. Selama ini BMKG memberikan informasi dini adanya ancaman 

tsunami jika terjadi gempa.

Berdasarkan data seismisitas yang sudah di relokasi dari BMKG tahun 1991-2016 untuk 

wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya diperoleh gambaran bahwa tingkat frekuensi gempa 

bumi dengan kekuatan lebih dari 4 Skala Richter sangat tinggi dan sumber nya menyebar 

hampir merata baik di darat maupun di laut (Gambar ). 
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Gambar  . Peta Seismisitas Kabupaten Lebak

Pada gambar   juga dapat dilihat bahwa Kabupaten Lebak yang terletak pada bagian tepi 

selatan Sunda arc yang merupakan daerah patahan lempeng. Daerah-daerah tersebut sebagai 

zona seismik aktif yang merupakan sumber gempa bumi dan tsunami.

Berdasarkan analisis seismisitas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lebak merupakan 

daerah yang berpotensi sangat tinggi dilanda gempa bumi dan tsunami sehingga upaya 

penanggulangan (mitigasi) sangat diperlukan. Salah satu langkah mitigasi untuk mengurangi 

dampak negatif.

Kemiringan Lereng

Analisis kemiringan lereng (slope) dilakukan untuk mengetahui karakteristik kemiringan 

wilayah pesisir Lebak Banten seperti yang ditunjukkan oleh Gambar

Wilayah pesisir ini umumnya memiliki kemiringan datar sampai dengan hampir datar (slope

0 - 2%) dan sangat landai (slope 2 - 8%). Meskipun demikian, terdapat wilayah dengan 

kemiringan landai (slope 8-14%) dan agak curam (slope 14 - 20 %) di bagian bawah sebagai 

representasi permukiman dan pesisir pantai yang langsung berbatasan dengan laut. Wilayah lainnya 
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didominasi oleh sangat landai (slope 8 - 14%) dan sebagian kecil lainnya memiliki kemiringan landai 

(slope 8 - 14%). Kondisi ini mengakibatkan potensi rendaman tsunami di pesisir Lebak Banten.

Gambar  . Peta kemiringan lereng daerah Lebak Banten.

Potensi PenggenanganTsunami

Hasil simulasi ketinggian gelombang tsunami maksimum wilayah pesisir Pantai Bagedur 

Lebak dan sekitarnya memiliki ketinggian kisaran 16 hingga 20 meter dapat dilihat pada 

Gambar 12. Ketinggian gelombang tsunami ini berpotensi menimbulkan genangan jika 

didukung oleh bentuk pantai yang landai. Simulasi waktu tempuh yang diperlukan oleh 

gelombang tsunami pertama hingga mencapai wilayah pesisir Lebak dilakukan untuk 

mengetahui seberapa lama waktu yang dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan antisipasi 

menghadapi tsunami.
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Gambar      Peta genangan dan ketinggian gelombang tsunami maksimum di    
                    sekitar wilayah penelitian

                                                

Gambar 13. Peta tingkat kerawanan

Dari hasil tumpang susun (overlay) peta genangan dan peta kemiringan lereng diperoleh peta 

tingkat kerawanan seperti terlihat pada (Gambar ). Berdasarkan pada peta ini wilayah yang 

rawan terdapat di sepanjang pesisir Malingping Lebak.
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Model Mitigasi Bencana Tsunami di Pesisir Kabupaten Lebak

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian terdahulu upaya mitigasi bencana tsunami di pantai 

selatan pulau Jawa setidaknya terdiri dari 12 elemen. Adapun elemen mitigasi tersebut adalah:

1. Green belt dengan ketebalan yang cukup

2. Kebijakan pemindahan kegiatan di pesisir dengan cara persuasif 

3. Perencanaan dan pengelolaan akitivitas di pesisir 

4. Sempadan pantai paling pendek 100 (seratus) meter dari garis pantai.

5. Struktur bangunan pantai yang kokoh 

6. Pemetaan rawan tsunami dengan skala yang cukup memadai, 

7. Pembuatan jalur dan tempat evakuasi (shalter)

8. Sistem peringatan dini bencana tsunami.

9. Kesiapsiagaan bahaya tsunami.

10. Pengetahuan mengenai bahaya tsunami.

11. Pembangunan tembok penahan tsunami 

12. Memahami cara penyelamatan 

Dari 12 sub elemen mitigasi bencana tersebut maka dilakukan pemodelan dengan menggunakan metode 

Interpretative Structural Modelling (ISM). Hasilnya adalah sebagai berikut:
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Gambar:  Model Mitigasi Bencana Tsunami

Penjelasan Model

Mitigasi bencana tsunami memerlukan kesiapsiagaan. Upaya mitigasi ini tergantung pada; (1) 

kebijakan, (2) Pengetahuan, (3) sistim peringatan dini, (4) pemahaman, (5) perencanaa, (6) 

pemetaan, (7) pembangunan tembok, (8) green belt, (9) jalur dan tempat evakuasi, (10)

sempadan pantai, (11) struktur bangunan (12) kesiapsiagaan bahaya tsunami

Faktor kunci dari mitigasi ini adalah terletak pada kebijakan pemerintah. Kebijakan 

pemerintah yang memperioritaskan terhadap masalah kebencanaan akan menentukan akan 

keberhasilan dari mitigasi ini. Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan kebencanaan 

akan mempengaruhi subelemen yang lain. Keberhasilan sub elemen yang lain oleh karenanya 

bergantung pada implementasi dari kebijakan pemerintan. 

Green belt dengan ketebalan yang 
cukup 

Perencanaan dan pengelolaan 
akitivitas di pesisir 

Struktur bangunan pantai yang kokoh Sempadan pantai paling pendek 100 
(seratus) meter dari garis pantai. 

Pemetaan rawan tsunami dengan 
skala yang cukup memadai,

Pembuatan jalur dan tempat evakuasi 
(shalter)

Sistem peringatan dini bencana tsunami.

Kesiapsiagaan bahaya tsunami.

Pengetahuan mengenai bahaya tsunami.

Pembangunan tembok penahan tsunami 

Memahami cara penyelamatan 

Kebijakan pemerintah di pesisir
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Pengetahuan mengenai bahaya tsunami

Pengetahuan mengenai bencana tsunami sangat penting sekali. Masyarakat pesisir khususnya 

perlu memiliki pengetahuan tentang bencana tsunami. Pengetahuan kesiapsiagaan tsunami 

merupakan pengetahuan dasar yang seharusnya dimiliki oleh individu yang dapat 

mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi 

bencana tsunami, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pesisir yang rentan 

terhadap bencana tsunami

Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat 

untuk siap dan siaga dalam mengantisipasi bencana, terutama bagi mereka yang bertempat 

tinggal di daerah pesisir yang rentan terhadap bencana alam (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006 

dalam Ridwan, 2010). Berbagai pengalaman bencana tsunami di Aceh dan Nias, Jogyakarta 

serta berbagai bencana yang terjadi di berbagai daerah lainnya memberi pelajaran yang 

sangat berarti akan pentingnya pengetahuan tentang bencana alam. Pengetahuan juga menjadi 

dasar untuk melakukan aktivitas yang benar dalam mengantisipasi datangnya bencana 

(LIPIUNESCO/ISDR, 2006).

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang bahaya tsunami. dengan masyarakat memiliki pengetahuan 

yang baik tentang bencana tsunami maka masyarakat akan memahami sistin peringatan dini 

dan akan mendorong untuk mengetahui cara-cara penyelamatan diri. dengan demikian akan 

memudahkan penyusunan perencanaan dan pengelolaan aktivitas di pesisir pantai. 

Sistim peringatan dini

Sistem peringatan dini adalah sistem yang menginformasikan kemungkinan terjadinya 

bahaya dan merupakan sistem yang digunakan untuk memberitahukan bahaya datangnya 

bencana tsunami dalam waktu dekat. Sistem peringatan (Warning System) merupakan bagian 

penting dari kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Tanda 

yang diberikan dari sistem peringatan akan disampaikan kepada masyarakat luas baik 

langsung maupun tidak langsung, kemudian masyarakat dapat merespon peringatan tersebut. 

Sistem peringatan yang efektif sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk menghindarkan diri 

dari bahaya yang mungkin terjadi (LIPI-UNESCO, 2006). Berkaitan dengan warning sistem 

ini pada sebuah penelitian menyebutkan sebagian besar responden (76,28%) menyatakan 

bahwa mereka mengetahui tentang sistem peringatan akan terjadinya tsunami. Hanya 23,71% 
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yang tidak mengetahui tentang sistem peringatan tersebut. Mayoritas masyarakat memang 

berpendapat bahwa sistem peringatan dini diperlukan oleh mereka tetapi seberapa cepat 

peringatan itu sampai ke masyarakat juga menjadi salah satu pertanyaan mendasar bagi 

mereka. Tidak ada gunanya jika sistem peringatan tersebut terlambat diterima oleh 

masyarakat, sebab pengalaman menunjukkan tsunami begitu cepat datang sehingga 

keterlambatan informasi akan berdampak fatal bagi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini 

mengenali tanda-tanda alam akan terjadinya tsunami tampaknya merupakan peringatan yang 

paling efektif bagi masyarakat. Pemanfaatan kelembagaan lokal seperti penglima laut, 

maupun tokoh masyarakat lain juga menjadi salah satu solusi, mengingat saat ini peran 

mereka di masyarakat cukup besar. Peringatan yang disampaikan kepada masyarakat tidak 

akan berguna jika tidak ditindaklanjuti dengan benar. Oleh sebab itu respon seseorang apabila 

mendengar peringatan atau tanda bahaya tsunami merupakan bagian tak terpisahkan dari 

warning system.

Pemetaan rawan tsunami dengan skala yang cukup memadai

Sistim peringatan dini tersebut mendorong untuk melakukan pemetaan rawan tsunami dengan 

skala yang cukup memadai. Peta ini sangat diperlukan untuk mengetahui wilayah-wilayah 

rawan terhadap bencana tsunami. Dengan mengetahui daerah rawan bencana tsunami tersebut

mendorong akan perhatian masyarakat yang rawan tsunami untuk melakukan kesiapsiagaan 

terhadap bencana.

Pembangunan tembok penahan tsunami

Pembangunan tembok penahan tsunami baru bisa dibangun ketika pemetaan sudah ada. 

Olehkarena itu pemetaan sangat penting sekali. Kesadaran untuk membangun tembok juga 

akan muncul ketika pemetaan wilayah rawan tsunami sudah terpetakan dengan baik dan jelas.

Pembuatan jalur dan tempat evakuasi (shalter) serta penanaman Green belt dengan ketebalan 

yang cukup merupakan konsekwensi logis dari hasil pemetaan yang sudah selesai dibuat 

sebelumnya. Pemetaan juga akan memudahkan penentuan sempadan pantai paling pendek 

100 (seratus) meter dari garis pantai. Selain itu masyarakat juga akan terdorong untuk 

membuat struktur bangunan pantai yang kokoh karena mengetahui wilayah yang rawan 

bencana dari peta yang sudah ada.
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KESIMPULAN 

Ketinggian gelombang tsunami di darat (run-up) akibat tsunami yang terjadi dari gempa bumi 

di Wilayah Lebak umumnya berkisar antara 15 hingga 20 meter dengan sebaran mengikuti 

pola topografi ketinggian wilayah. Waktu tempuh yang diperlukan oleh gelombang tsunami 

pertama hingga mencapai wilayah pesisir Lebak berkisar antara 15 hingga 17 menit dengan 

sebaran wilayah yang lebih dekat dengan pusat gempa bumi sumber tsunami akan mengalami 

tsunami lebih dahulu. Potensi rendaman wilayah pesisir Lebak pada umumnya termasuk pada 

kategori sangat berbahaya mengingat tinggi maksimum dapat mencapai lebih dari 3 meter 

dari permukaan laut dan jarak maksimum rendaman mencapai 1,7 km dari garis pantai 

dengan total luas rendaman 1271,34 ha

Mitigasi bencana tsunami memerlukan kesiapsiagaan. Upaya mitigasi ini tergantung pada; (1) 

kebijakan, (2) Pengetahuan, (3) sistim peringatan dini, (4) pemahaman, (5) perencanaa, (6) 

pemetaan, (7) pembangunan tembok, (8) green belt, (9) jalur dan tempat evakuasi, (10) 

sempadan pantai, (11) struktur bangunan (12) kesiapsiagaan bahaya tsunami

Faktor kunci dari mitigasi ini adalah terletak pada kebijakan pemerintah. Kebijakan 

pemerintah yang memperioritaskan terhadap masalah kebencanaan akan menentukan akan 

keberhasilan dari mitigasi ini. Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan kebencanaan 

akan mempengaruhi subelemen yang lain. Keberhasilan sub elemen yang lain oleh karenanya 

bergantung pada implementasi dari kebijakan pemerintan. Dengan demikian elemen mitigasi 

bencana tsunami ini merupakan sebuah sistim yang mana satu sama lain memiliki 

keterkaitan.
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