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ABSTRAK 

 
 

KAJIAN JALUR EVAKUASI SERTA TEMPAT EVAKUASI BENCANA 

TSUNAMI TERHADAP HASIL PARTISIPATIF MASYARAKAT  

DI PESISIR KECAMATAN LIMAU  

KABUPATEN TANGGAMUS 

 

 

Oleh 

 

 

JEFRI ALDISON 

 
 

 
 

Kabupaten Tanggamus Merupakan kawasan yang tergolong rentan terhadap 

ancaman bencana tsunami, sebab kawasan ini memiliki tiga faktor terjadinya 

ancaman tsunami. Salah satu faktor adanya aktifitas Sesar Semangko yang 

memanjang di jalur bukit barisan dan bercabang ke-Kecamatan Pematangsawa 

sampai ke Pulau Belimbing. Salah satu bentuk upaya mitigasi bencana tsunami 

seperti adanya pembuatan peta mitigasi, jalur serta TES (tempat evakuasi 

sementara) untuk meminimalisir adanya korban jiwa.  

Pada penelitian ini dilakukan analisis jalur dan TES (tempat evakuasi 

sementara) terdampak tsunami berdasarkan peta area rendaman terdampak 

Tsunami dengan menggunakan metode Berryman (2006). Dalam hal ini 

diperlukan nilai koefisien kekasaran permukaan dengan menginputkan nilai 

koefisien pada peta tutupan lahan, lalu data kelerengan permukaan tanah (derajat) 

yang nilai derajatnya dikonversikan menjadi radian, dan referensi ketinggian 

gelobang tsunami di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, sehingga 

didapatkan perhitungan Hloss, lalu perhitungan tersebut dikombinasikan dengan 

peta garis pantai dengan metode cost-distance, sehinggga diperoleh ketinggian 

inundasi 1 meter dari garis pantai. 

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat jalur dan TES yang 

terdampak area rendaman gelombang tsunami. Terdapat enam titik yang 

dihasilkan dari hasil partisipatif masyarakat, dua diantaranya sudah sesuai dengan 

melihat hasil peta rendaman yang dibuat. Sedangkan untuk empat titik lainnya 

perlu dilakukan penentuan ulang terhadap jalur dan TES tersebut khususnya yang 

berada di Dusun Kuala Jaya dan Dusun Tegineneng Pekon Tegineneng.  

 
 

Kata Kunci : Tsunami, Berryman, TES, Jalur Evakuasi.
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Tanggamus Regency is an area that is classified as vulnerable to the threat 

of a tsunami disaster, because this area has three factors that cause a tsunami 

threat. One of the factors is the activity of the Semangko Fault which extends 

along the Bukit Barisan trail and branches from Pematangsawa District to 

Belimbing Island. One form of tsunami disaster mitigation efforts is the creation 

of mitigation maps, routes and TES (temporary evacuation sites) to minimize 

casualties. 

In this study, path analysis and TES (temporary evacuation sites) affected 

by the tsunami were carried out based on a map of the inundation area affected by 

the Tsunami using the Berryman (2006) method. In this case, the surface 

roughness coefficient is required by inputting the coefficient value on the land 

cover map, then the data of the land surface slope (degrees) whose degree value is 

converted to radians, and the reference for the tsunami wave height in Limau 

District, Tanggamus Regency, so that the Hloss calculation is obtained, then the 

calculation This is combined with a coastline map using the cost-distance method, 

so that an inundation height of 1 meter is obtained from the shoreline. 

The results of this study indicate that there are paths and TES that are 

affected by the tsunami wave inundation area. There are six points generated from 

the results of community participation, two of which are in accordance with the 

results of the immersion map made. Meanwhile, for the other four points, it is 

necessary to re-define the route and the TES, especially those in Kuala Jaya 

Hamlet and Tegineneng Hamlet, Pekon Tegineneng. 

 

Keywords: Tsunami, Berryman, TES, Evacuation Path.
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1 I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar belakang dan Masalah 

 

 

Wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik yaitu lempeng 

Hindia-Australia yang bergerak ke utara, lempeng samudera Pasifik yang 

bergerak ke barat, dan lempeng Benua Eurasia yang berdiam. Masing-masing 

lempeng saling bertemu yang mengakibatkan sebagian besar wilayah Indonesia 

menjadi wilayah yang beresiko terhadap bencana geologi yang salah satunya 

berdampak memicu bencana tsunami. Pulau Sumatra merupakan pulau yang 

sangat beresiko terhadap ancaman bencana tsunami. Tsunami termasuk bencana 

yang paling sering terjadi di pulau Sumatera, hingga saat ini tsunami masih 

menjadi ancaman menakutkan bagi masyarakat pesisir Pulau Sumatera. 

 

Kabupaten Tanggamus merupakan kawasan yang tergolong sangat beresiko 

terhadap ancaman bencana tsunami, sebab kawasan ini mempunyai tiga faktor 

terjadinya ancaman tsunami, selain karena lempeng Indo-Australia dan lempeng 

Eurasia, Gunung Anak Krakatau (GAK) yang terletak di selat sunda merupakan 

ancaman nyata bagi masyarakat pesisir daerah Lampung, dan dikarenakan adanya 

Sesar Semangko yang memanjang di jalur bukit barisan dan bercabang ke-

Kecamatan Pematangsawa sampai ke Pulau Belimbing. Hal tersebut membuktikan 

bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang termasuk memiliki potensi 

resiko terhadap ancaman bencana tsunami di Provinsi Lampung. Menurut Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus besar kecilnya tinggi 

gelombang tsunami dipengaruhi oleh sumber terjadinya tsunami. Berdasarkan 
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skenario run-up tsunami, wilayah Teluk Semangko yang terletak di Kabupaten 

Tanggamus memiliki skenario run-up setinggi 13m. 

 

Salah satu penyebab yang dapat menyebabkan terjadinya potensinya tsunami 

yaitu patahan Sesar Semangko yang berasal dari Bukit Barisan, patahan ini 

bercabang dua, yakni ke wilayah Kecamatan Pematangsawa sampai ke Pulau 

Belimbing dan cabang ke arah Kecamatan Kota Agung, Limau hingga 

Kelumbayan. Pada tahun 2003 pernah terjadi gempa diantara Kotaagung Timur 

dan Limau. Gempa ini terjadi sampai puluhan kali sehari dalam kurun waktu 2 

bulan, dan belum lama ini tercatat 181 kali gempa di Teluk Semangko dari hasil 

monitoring BMKG dengan magnitude terkecil 1,1 dan terbesar hingga 4,6 Skala 

Richter, terjadi sejak tanggal 1 Juni 2021 hingga 2 Juli 2021 (Binti Mufarida, 

Sindonews, 2021). Gempa yang terjadi akibat patahan Sesar Semangko dapat 

memicunya terjadi gelombang tsunami yang dapat mengakibatkan kerusakan dan 

mengalami kerugian material hingga dapat memakan ribuan korban jiwa, 

mengingat bahwa Kecamatan Limau memiliki pekon di area pesisir yang padat 

akan penduduk. Tsunami yang belum lama ini terjadi, pada saat erupsinya 

Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan dampak naiknya muka air laut hampir 

setinggi 2 meter di pekon Tegineneng pesisir Kecamatan Limau. 

 

Kecamatan Limau merupakan wilayah yang berada didaerah pesisir Teluk 

Semangko, Tanggamus. Memiliki kepadatan penduduk dengan total kepadatan 

sebesar 21.872 Jiwa. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 209,29 Km2 

yang terdiri dari 11 Pekon, 6 Pekon diantaranya terletak didaerah pesisir pantai 

Teluk Semangko yang memiliki ketinggian antara 0-100 meter diatas permukaan 

laut. Daerah yang rentan terhadap bencana tsunami seharusnya memiliki suatu 

tindakan mitigasi untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan sesuai dengan 

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pengadaan 

jalur dan tempat evakuasi adalah sebuah strategi pengembangan pola ruang dalam 

usaha mengontrol dan melestarikan kawasan lindung di dalam suatu wilayah. 

Pembuatan jalur dan tempat evakuasi bencana tsunami dapat ditentukan dengan 

melihat sebaran daerah rendaman gelombang tsunami. 
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Dilihat dari hasil survey lapangan jalur dan tempat evakuasi tersebut sudah dibuat 

dengan melibatkan partisipatif masyarakat dalam pembuatannya. Namun, apakah 

jalur yang telah dibuat dengan partsipatif masyarakat tersebut dapat dipakai 

sebagai jalur dan TES evakuasi?. Berdasarkan kajian awal daerah rendaman 

tsunami yang telah dibuat oleh peneliti terindikasi bahwa jalur dan tempat tersebut 

tidak sesuai dengan hasil yang didaperoleh dari kajian awal penentuan area 

rendaman gelombang tsunami dan pedoman teknis perencanaan TES Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2013. Sehingga perlu dikaji ulang 

apakah jalur dan tempat evakuasi tersebut dapat dipakai dalam proses evakuasi 

bencana tsunami.   

 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk mengkaji apakah 

penentuan jalur evakuasi serta tempat evakuasi bencana tsunami berdasarkan hasil 

partisipatif masyarakat merupakan jalur dan tempat yang aman dipakai untuk 

proses evakuasi, dengan membandingan jalur dan tempat yang diusulkan oleh 

penulis sebagai data pembanding untuk menentukan jalur dan tempat evakuasi 

yang aman dipakai untuk proses evakuasi bencana tsunami. 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini antara lain: 

1. Menentukan area rendaman tsunami di daerah pesisir Kecamatan Limau. 

2. Analisis jalur dan tempat evakuasi sementara. 

3. Analisis kesesuaian jalur dan tempat evakuasi sementara terhadap hasil 

partisipatif masyarakat. 

4. Membuat Informasi Rendaman dan Jalur serta Tempat Evakuasi Sementara di 

wilayah pesisir Kecamatan Limau yang di-tuang dalam peta mitigasi bencana. 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai petunjuk mengenai informasi 

jalur serta tempat evakuasi yang ada di pesisir Pekon Kecamatan Limau khusus 

nya Pekon Tegineneng, Pekon Kuripan, dan Pekon Badak. 
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1.4 Kerangka Pemikiran 

 

1. Metodologi Pemikiran 

 

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui area rendaman gelombang tsunami 

sehingga dapat menentukan kesesuaian jalur dan tempat evakuasi sementara 

terhadap hasil partisipatif masyarakat yang di-akibatkan oleh adanya aktivitas 

tektonik di wilayah teluk Semangko Kabupaten Tanggamus. Besar kemungkinan 

potensi terjadinya gelombang tsunami didaerah pesisir pantai Kabupaten 

Tanggamus, mengingat bahwa Kabupaten Tanggamus sendiri merupakan wilayah 

yang rentan terhadap ancaman bencana tsunami. Jika terjadinya ancaman bencana 

tsunami, maka wilayah tersebut harus dilakukannya penanggulangan bencana 

seperti pembuatan jalur serta tempat evakuasi. Untuk dapat menentukan jalur serta 

tempat evakuasi, maka terlebih dahulu dapat mengetahui daerah rendaman 

gelombang tsunami tersebut. tinggi gelombang tsunami di bibir pantai didapatkan 

dari hasil sekenario kejadian bencana gelombang tsunami yang diperoleh dari 

BPBD Kabupaten tanggamus. Selanjutnya dihitung bahaya tsunami untuk 

memperoleh area rendaman tsunami dengan melakukan proses slope pada data 

DEM dan memasukkan nilai koefisien kekasaran pada data tutupan lahan yang 

kemudian dilakukan proses perhitungan Hloss untuk mendapatkan nilai penurunan 

air saat masuk ke daratan. Lalu dilakukan operasi cost distance untuk 

menghasilkan area rendaman tsunami dari garis pantai hingga ke daratan. 

 

2. Batasan Masalah 

 

1) Pelaksanaan Penelitian dilakukan di daerah pesisir kecamatan limau yang 

mencangkup Pekon Tegineneng, Pekon Padang Ratu, Pekon Kuripan, dan 

Pekon Badak.  

2) Objek Penelitian adalah daerah yang beresiko bencana tsunami di Pekon 

Tegineneng, Pekon Padang Ratu, Pekon Kuripan, dan Pekon Badak. 

3) Data yang digunakan merupakan data spasial yang kemudian diolah 

menggunakan Software ArcGIS 10.3. 



5 

 

4) Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa informasi Daerah yang 

berpotensi terdampak tsunami dan Jalur serta lokasi evakuasi tsunami. 

5) Jalur dan Lokasi Evakuasi hasil survey lapangan ditentukan berdasarkan hasil 

partisipatif Masyarakat. 

6) Lokasi Evakuasi yang di dapatkan berupa Tempat Evakuasi Sementara (TES). 

 

 

1.5 Hipotesis 

 

Pesisir Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang terdampak apabila 

sewaktu-waktu adanya aktivitas tektonik pada lempengan pengunci pada Sesar 

Semangko yang dapat menyebabkan terjadinya gelombang tsunami. Wilayah 

Pesisir Kecamatan Limau merupakan salah satu wilayah yang terdampak akan 

bencana tsunami tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat adanya dua Pekon yang 

padat pemukiman pada area tersebut. Pentingnya pembuatan jalur dan tempat 

evakuasi untuk mengurangi adanya korban jiwa. Jalur dan tempat evakuasi di 

Kecamatan Limau dibuat dengan melibatkan partisipatif masyarakat dalam 

pembuatannya. Dilihat dari hasil surey lapangan adanya ketidak-sesuaian dalam 

penentuan jalur dan tempat yang ditetapkan berdasarkan hasil partisipatif 

masyarakat tersebut. Penentuan jalur dan tempat tersebut tidak mengacu pada 

perhitungan teknis area rendaman gelombang tsunami dan pedoman dalam 

perencanaan penentuan jalur evakuasi sementara (TES) sehingga jalur dan tempat 

yang dibuat berdasarkan hasil partisipatif masyarakat perlu dikaji untuk digunakan 

sebagai jalur dan tempat yang aman dalam proses upaya mitigasi bencana 

tsunami. 
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2 II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

Adapun Tujuan dari kajian penelitian terdahulu untuk membantu penelitian dalam 

menyelesaikan masalah penelitiannya dan menguasai ilmu pengetahuan yang 

terkait dengan mengacu pada teori dan hasil hasil penelitian sebelumnya. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Citra Dewi, dkk (2014) yang berjudul 

“Analisis Pembuatan Peta Zona Rawan Bencana Tsunami Pada Daerah Pesisir 

Kota Bandar Lampung“. Dalam penelitiannya ini, bermaksud untuk menganalisis 

untuk pembuatan peta zona rawan bencana dengan menentukan nilai resiko yang 

didapatkan dari nilai kerawanan dan kerentanan sehingga didapatkannya daerah 

yang beresiko akan bencana tsunami didaerah pesisir Kota Bandar Lampung 

dengan skenario run-up 15m, 35m, dan 40m. Sama hal-nya dengan peneliti 

menggunakan parameter rendaman untuk menentukan kesesuaian jalur dan TES 

dengan skenario run-up 4m, 7m, dan 13m. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febri Kurniawan (2019) yang 

berjudul “Pemodelan Tsunami dan Jalur Alternatif Jalur Evakuasi Berbasis Sistem 

Infomasi Geografis di Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat“. Dalam 

penelitiannya, peneliti membuat pemodelan terhadap tsunami dan jalur evakuasi 

menggunakan metode berbasis SIG. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan 

bahwa  Kecamatan Krui Selatan memiliki 3 zona yaitu berupa zona sangat rawan, 

zona rawan, dan zona aman yang digunakan sebagai tempat aman untuk prosesnya 

evakuasi. Sama hal-nya dengan peneliti, peneliti juga menggunakan parameter 
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rendaman untuk menentukan sejauh mana gelombang tsunami sampai ke daratan. 

Dan adapun juga perbedaan dari jurnal tersebut yaitu, penelitian Febri Kurniawan 

belum adanya jalur dan tempat evakuasi yang dibuat sehingga ia mengusulkan 

untuk adanya pembuatan jalur dan tempat evakuasi di wilayah tersebut, sedangkan 

penelitian ini, jalur dan tempat evakuasi sementara didapatkan dari adanya 

partisipatif masyarakat sehingga diharapkan peneliti dapat mampu menganalisa 

apakah jalur dan tempat evakuasi sementara yang di dapatkan dari masyarakat 

dapat digunakan dengan model rendaman yang didapatkan. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Resti Elida Nurhawati Siregar, dkk 

(2020) yang berjudul “Kajian Daerah Rendaman Tsunami di Pesisir Teluk 

Lampung Akibat Perubahan Topografi Gunung Anak Krakatau di Tahun 2018“. 

Dalam penelitiannya ia menceritakan bahwa bermaksud untuk mentukan daerah 

rendaman tsunami diwilayah pesisir teluk Lampung dengan menghitung tinggi 

gelombang tsunami di bibir pantai dengan tinggi awal gelombang di Gunung 

Anak Krakatau (GAK). Hal tersebut sama dengan peneliti, disini peneliti  

menggunakan metode yang dipakai oleh Resti Elida, dkk yaitu menggunakan 

metode berryman (2006) untuk menentukan luas wilayah rendamannya. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Rahmadani (2020) yang 

berjudul “Pemetaan Jalur Evakuasi Bencana Gempa Sesar Lembang “. Dalam 

penelitiannya ia membuat 3 kelas kerawanan wilayah rawan gempa bumi 

diseluruh desa di Kecamatan Cisarua. Dari penentuan kelas kerawanan tersebut 

peneliti bermaksud untuk mengindentifikasi tingkat kerawanan, titik kumpul, jalur 

serta tempat evakuasi yang ada di Kecamatan Cisarua, Bandung. Hal tersebut 

manjadi acuan peneliti sebagai refrensi untuk mengindentifikasi jalur dan tempat 

evakuasi partisipatif yang telah ditentukan oleh masyarakat pesisir Kecamatan 

Limau, Kabupaten Tanggamus. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Pengarang Tahun Judul Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citra Dewi,  

Armijon,  

Romi Fadly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

PEMBUATAN 

PETA ZONA 

RAWAN BENCANA 

TSUNAMI PADA 

DAERAH PESISIR 

(Studi Lokasi : Pesisir 

Kota Bandar 

Lampung) 

 

 

Citra Dewi, Armijon,  dan 

Romi Fadly (2014) 

menjelaskan maksud dari 

analisis pembuatan peta zona 

rawan bencana tsunami pada 

daerah pesisir dilakukan 

sebagai peng-upayaan 

meminmalisir banyaknya 

korban jiwa dan kerusakan 

bangunan di wilayah pesisir 

kota Bandar Lampung. 

Tujuan dari pembuatan peta 

zona rawan bencana ini 

dibuatkannya jalur evakuasi 

yang dapat dipakai guna 

sebagai suatu langkah mitagi 

bencana, sehingga langkah 

tersebut dapat mengurangi 

adanya korban jiwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febri Kurniawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemodelan Tsunami 

dan Jalur Alternatif 

Jalur Evakuasi 

Berbasis Sistem 

Infomasi Geografis di 

Kecamatan Krui 

Selatan Kabupaten 

Pesisir Barat 

 

 

Kajian ini mengkaji dan 

menganalisa daerah yang 

terdampak beresiko bencana 

tsunami di Kecamatan Krui 

Selatan. Krui Selatan 

memiliki 3 zona berupa, 

Zona yang Sangat Rawan, 

Zona Rawan, dan Zona yang 

Aman digunakan untuk 

evakuasi. krui selatan 

memiliki luas zonasi yang 

paling dominan merupakan 

zona sangat rawan dengan 

luas 1.446 ha. . Wilayah 

yang termasuk kedalam zona 

aman (zona evakuasi) 

memiliki luas sebersar 1.345 

ha. Jalur evakuasi dimulai 

dari titik permukiman 

masyarakat dan beberapa 

wisata pinggir pantai di Krui 

Selatan menuju titik evakuasi 

yang ditentukan dari ujung 

jalan yang terdapat di 

Kecamatan Krui Selatan 

yang mengarah ke daerah 

yang berada di zona Aman 

(Zona Evakuasi). 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resti Elida 

Nurhawati 

Siregar,  

Ahmad Zakaria, 

Armijon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

KAJIAN DAERAH 

RENDAMAN 

TSUNAMI DI 

PESISIR TELUK 

LAMPUNG 

AKIBAT 

PERUBAHAN 

TOPOGRAFI 

GUNUNG ANAK 

KRAKATAU DI 

TAHUN 2018 

 

 

Resti Elida Nurhawati 

Siregar,Ahmad akaria, 

Armijon, Mengkaji daerah 

rendaman tsunami di pesisir 

Teluk Lampung Yang 

diakibatkan oleh perubahan 

topografi Gunung anak 

Krakatau. 

Dimana dengan 

menggunakan parameter 

Ketinggian Gelombang 

Tsunami, Waktu Tiba 

gelombang Tsunami, dan 

simulasi perambatan 

gelombang Tsunami untuk 

dapat menentukan daerah 

Rendaman Tsunami yang 

ada di pesisir teluk Lampung 

yang diakibatkan oleh 

perubahan topografi GAK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurul 

Rahmadani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

PEMETAAN JALUR 

EVAKUASI 

BENCANA GEMPA 

SESAR LEMBANG  

 

 

Nurul Rahmadani membagi 

menjadi tiga pengkelasan 

terhadap wilayah rawan 

gempa bumi yang 

disebabkan leh bencana 

gempa sesar lembang. Dari 

hasil pengkelasan tersebut 

peneliti bermaksud untuk 

mengindentifikasi tingkat 

kerawanan, jalur, serta titik 

evakuasi yang ada di 

Kecamatan Cisarua  sebagai 

bentuk peningkatan upaya 

mitigasi bencana 
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2.2 Kerangka Konseptual 

 

Wilayah pantai barat Provinsi Lampung banyak terbentuk morfologi yang landai 

di sepanjang pantai, sehingga berisiko tinggi terhadap bencana tsunami yang 

bersumber dari pusat-pusat gempa yang terjadi di perairan Samudra Hindia. 

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi 

terhadap ancaman bencana tsunami tersebut, sebab wilayah tersebut memiliki 

ancaman seperti adanya Gunung Anak Krakatau (GAK) yang berada di Selat 

Sunda, jalur lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang membentang di 

perairan Samudra Hindia, serta wilayah tanggamus memiliki sesar aktif yaitu 

Sesar Semangko yang memanjang di jalur bukit barisan Pulau Sumatra. 

 

Daerah yang rentan akan bencana tsunami seharusnya memiliki suatu tindakan 

mitigasi untuk meminimalisir resiko korban jiwa yang ditimbulkan sesuai dengan 

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tindakan 

yang dapat dilakukan yaitu dengan pembuatan dokumen mitigasi bencana seperti 

pembuatan peta mitigasi, peta evakuasi maupun penyuluhan kepada masyarakat 

melalui media (Mudin et al., 2015). Jalur dan Tempat Evakuasi diperlukan sebagai 

salah satu bentuk upaya mitigasi bencana. Penentuan jalur dan tempat evakuasi 

ditentukan dengan melihat luas sebaran daerah rendaman tsunami. 

 

Analisis daerah rendaman tsunami di identifikasi menggunakan faktor- faktor 

kerentanan yang ada di Pesisir Kecamatan Limau. Faktor tersebut meliputi 

ketinggian (elevasi), Peta Penggunaan Lahan, dan jarak dari garis pantai. 

Selanjutnya peta daerah rendaman tsunami, data jaringan jalan, dan sebaran 

lokasi permukiman dapat di overlay sehingga menghasilkan informasi baru 

berupa peta jalur dan tempat evakuasi tsunami yang akan ditentukan. Kerangka 

konseptual disajikan pada diagram alir dibawah ini: 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian  

lempeng Indo-Australia 

dan lempeng Eurasia 

Gunung Anak Krakatau 

(GAK) 

Sesar Semangko yang 

memanjang di jalur bukit 

barisan 

Tempat Evakuasi Tsunami  

Rendaman Gelombang 

Tsunami 

Jalur Evakuasi Tsunami 

Peta Mitigasi Faktor Penyebab 

Terjadinya Tsunami 

Bencana 

Tsunami 

Mitigasi 

Bencana 

Tsunami 

Korban Jiwa 

yang ditimbulkan 

oleh bencana 

Tsunami 
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2.3 Landasan Konseptual 

 

2.3.1 Bencana Tsunami 

 

Menurut Vulkanological Survey of Indonesia (VSI) Tsunami adalah rangkaian 

gelombang laut yang mampu bergerak dengan kecepatan hingga 900 km per jam, 

terutama diakibatkan oleh gempabumi yang terjadi di dasar laut. Kecepatan 

gelombang tsunami bergantung pada kedalaman laut. Di laut dengan kedalaman 

7000 m misalnya, kecepatannya bisa mencapai 942,9 km/jam. 

 
Gambar 2. Kecepatan Gelombang Tsunami 

(Sumber: www.esdm.go.id, 2021) 

 

Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan pesawat jet. Namun demikian tinggi 

gelombangnya di laut tidak lebih dari 60 cm. Akibatnya kapal-kapal yang sedang 

berlayar diatasnya jarang merasakan adanya tsunami. Lain hal-nya dengan 

gelombang laut biasa, tsunami mempunyai panjang gelombang antara dua 

puncaknya lebih dari 100 km di laut lepas dan selisih waktu antara puncak-puncak 

gelombangnya berkisar antara 10 menit sampai 1 jam. Saat mencapai pantai yang 

dangkal, teluk, atau muara sungai gelombang ini menurun kecepatannya, namun 

tinggi gelombangnya meningkat puluhan meter dan sifatnya merusak. 

 

Istilah tsunami merupakan gabungan dari dua kata bahasa Jepang, yakni tsu dan 

nami. Tsu artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang laut. Yang berarti 

tsunami adalah gelombang laut yang menghantam pelabuhan (Triton PB 
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2009:149). Penyebab gelombang tsunami adalah gangguan dari dasar laut. 

Gangguan tersebut berupa: 

 

1. Gempa bumi ber-episentrum di dasar laut. 

2. Letusan gunung berapi di dasar laut. 

3. Longsor pada lereng di dasar laut. 

 

Sebelum mengetahui definisi gempa bumi, hal yang harus diketahui adalah proses 

terbentuknya kulit bumi. Kulit bumi terbentuk dari tenaga endogen, yaitu tenaga 

yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. 

secara umum tenaga endogen dibagi dalam tiga jenis yaitu tektonisme, 

vulkanisme dan seismik atau gempa (Pandi, 2011): 

 

a. Tektonisme 

 

Tektonisme adalah tenaga yang berasal dari perut bumi yang mengakibatkan 

perubahan letak (dislokasi) ratapan dan patahan kulit pada bumi dan batuan. 

Berdasarkan luas wilayah dan jenis gerakan yang mempengaruhinya, tenaga 

tektonik dibedakan menjadi 2 macam yaitu gerak oroganesa dan gerak 

epiroganesa. Gerak oroganesa adalah gerakan tenaga endogen yang relatif cepat 

dan meliputi daerah yang relatif sempit, gerakan ini mengakibatkan terbentuknya 

pegunungan contohnya terbentuknya daerah lipatan pegunungan muda Sirkum 

Pasifik, sedangkan gerakan epiroganesa dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu gerak 

positif dan gerak epiroganesa negatif. Gerak epiroganesa positif adalah ketika 

permukaan bumi bergerak turun sehingga seolah-olah permukaan laut terlihat 

naik, sedangkan yang disebut gerak epiroganesa negative adalah ketika 

permukaan bumi bergerak naik sehingga seolah-olah permukaan laut terlihat 

turun. 

 

b. Vulkanisme 

 

Vulkanisme adalah gejala alam yang terjadi akibat adanya aktivitas magma. 

Vulkanisme terjadi akibat adanya tektonisme, kegiatan tektonisme ini yang 

menyebabkan aliran lava dalam litosfer ke lapisan atasnya bahkan sampai ke 

permukaan bumi. 
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c. Seisme (Gempa) 

 

Gempa bumi merupakan gejala alam yang berupa getaran atau guncangan yang 

terjadi di permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi dari dalam secara tiba-

tiba yang menciptakan gelombang seismik. Salah satu penyebab terjadinya gempa 

bumi karena adanya pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Akumulasi energi 

penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng 

tektonik. Gerakan tersebut akan menyebabkan tumbukan atau peregangan antara 

lempeng-lempeng yang berbatasan. Energi yang dihasilkan dipancarkan kesegala 

arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke 

permukaan bumi. Selain gempa bumi akibat sumber tektonik (gempa tektonik), 

aktifitas gunung berapi, tanah longsor, ledakan bom, juga menjadi penyebab 

terjadinya gempa bumi. 

 

Istilah gempa bumi telah dikemukakan oleh banyak orang khususnya yang 

berkecimpung di dalam bidang ini. Salah satu teori yang hingga kini dapat 

diterima oleh para ahli kebumian untuk menjelaskan mekanisme dan sebaran 

kejadian gempa bumi adalah teori lempeng tektonik (theory of plate tectonic). 

Gempa bumi akan terjadi apabila penumpukan energy pada batas lempeng yang 

bersifat konvergen (bertumbukan), divergen (saling menjauh) dan transform 

(berpapasan) atau pada sesar (patahan) dan blok batuan tersebut tidak mampu lagi 

menahan batas elastisitasnya, sehingga akan dilepaskan sejumlah energy dalam 

bentuk rangkaian gelombang seismic yang dikenal sebagai gempa bumi 

(Supartoyo dan Surono, 2008). Sebaran kegempaan di Indonesia pada batas 

pertemuan lempeng. Ketika dua lempeng bumi bertumbukan, lempeng dengan 

kerapatan massa lebih besar akan menyusup ke bawah. Gerakan lempeng tersebut 

akan melambat akibat gesekan dengan selubung Bumi lainnya. Perlambatan gerak 

tersebut akan menyebabkan penumpukan energi di zona tumbukan (zona 

subduksi) dan zona patahan di dekatnya. 

  



15 

 

2.3.2 Faktor Tsunami di Pesisir Kecamatan Limau 

 

 
Gambar 2. Faktor Terjadinya Gelombang Tsunami di Kabupaten Tanggamus 

(Sumber:BPBD Kabupaten Tanggamus, 2019) 

 

Menurut A. M. Miftahul Huda dan Badrul Munir (2017:10 51) Kondisi geologis 

yang dipengaruhi oleh aktivitas tektonik tinggi di wilayah Sumatera bagian 

selatan, mengakibatkan aktivitas kegempaan yang beragam. Peneliti menemukan 

bahwasanya sistem persesaran dipengaruhi oleh aktivitas sesar Sumatera dari Laut 

Andaman sampai Teluk Semangko. Sesar oblique dapat teramati meskipun pada 

data seismisitas tidak teramati. Selain faktor yang disebabkan oleh aktivitasnya 

pergerakan sesar, wialayah Sumatera bagian selatan juga memiliki faktor lain 

terjadinya gempa yang mengakibatkan gelombang tsunami yaitu aktivitasnya 

Gunung Anak Krakatau (GAK) yang berada di Selat Sunda. Wilayah Sumatera 

Selatan ini termasuk dalam kawasan rentan bencana alam kegempaan, sehingga 

penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menambahkan data analisa fokal yang 

terjadi pada wilayah tersebut, supaya data yang didapatkan menjadi lebih lengkap 

dan rencana mitigasi dapat dilakukan secara optimal. Kecamatan Limau 

merupakan salah satu daerah yang terdampak akan bencana gelombang tsunami 

sebab area pesisir Kecamatan Limau memiliki ketinggian 0 – 25 mdpl yang padat 

akan pemukiman. Mengacu oleh Kecamatan Limau dalam Angka tahun 2018 

yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) area pesisir Kecamatan Limau 
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dihuni 4.501 jumlah penduduk atau 25,39% dari seluruh total penduduk 

Kecamatan Limau. 

 

 

2.3.3 Mitigasi Bencana Tsunami 

 

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, 

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 

Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). 

 

 
Gambar 3. Siklus Penanggulangan Bencana 

(Sumber: Robi Amri, dkk. 2016:20) 

 

Tahap-Tahap Penanganan Bencana Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan 

penanganan bencana dapat dibagi 4 kategori : 

 

1. Mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk 

mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah kegiatan 

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. 
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2. Kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespons kejadian 

bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan 

bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah untuk 

meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum 

yang meliputi upaya mengurangi tingkat risiko, pengelolaan sumber-sumber 

daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana. 

3. Respons tanggap darurat merupakan upaya meminimalkan bahaya yang 

diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. 

Rencana penanggulangan bencana dilaksanakan dengan fokus pada upaya 

pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat 

bencana. 

4. Pemulihan atau rehabilitasi dan rekontruksi merupakan upaya mengembalikan 

kondisi masyarakat seperti semula. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada 

penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali 

saran dan prasarana yang rusak. Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap 

langkah penanggulangan bencana yang dilakukan. 

 

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, mengatakan bahwa pengertian mitigasi dapat 

didefinisikan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana. 

 

Secara Umum pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi dan atau 

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

diberikan pada ptahap sebelum terjadinya bencana,  yaitu terutama kegiatan 

penjinakan / peredaman atau dikenal dengan istilah mitigasi. 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). 

 

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak yang 

merugikan pada saat bencana tsunami harus dilakukan karena tsunami bisa datang 
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kapan saja dan dapat mengancam kehidupan manusia. Berikut beberapa upaya 

mitigasi terhadap bencana tsunami menurut Triton PB (2009:158-164). 

 

1) Mitigasi tsunami dengan memanfaatkan kondisi alam, seperti di Provinsi 

Daerah Isitimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan gumuk pasir dan swale. 

2) Mitigasi tsunami dengan menggunakan bangunan pemecah gelombang dan 

dinding pantai. 

3) Mitigasi tsunami dengan menggunakan hutan beton, yaitu hutan buatan 

yang terdiri dari tegakan beton. 

4) Mitigasi tsunami menggunakan vegetasi, yaitu upaya penghijauan daerah 

pantai yang paling ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestarian sumber 

daya alam. Fungsi hutan pantai selain untuk meredam terjangan gelombang 

tsunami juga dapat berfungsi menahan puing-puing benda yang akan 

dihanyutkan ke daratan. 

5) Mitigasi dengan penataan ruang pantai. Upaya mitigasi dengan melakukan 

penataan ruang pantai dapat dilakukan dengan cara membuat zonasi tata guna 

lahan yang ramah tsunami. 

6) Mitigasi tsunami dengan peningkatan kesadaran masyarakat. 

 

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat yang tanggap bencana tsunami dapat 

dilakukan melalui berbagai cara, anatara lain: 

 

a. Melalui papan pengumuman didaerah rawan bencana tsunami. 

b. Melalui sosialisai langsung kepada masyarakat yang tinggal di daerah 

rawan bencana. 

c. Melalui papan arah jalur evakuasi menuju tempat aman dari tsunami. 

d. Memanfaatkan pemetaan daerah rawan bencana tsunami. 

 

Salah satu bentuk upaya mitigasi bencana adalah dengan dibuatkannya jalur serta 

tempat evakuasi bencana tsunami (TES) pada daerah yang terdampak tsunami. 

Pembuatan jalur serta tempat evakuasi menggunakan peta sebaran luas wilayah 

rendaman tsunami sebagai acuan untuk menentukan jalur dan tempat yang aman 

untuk digunakan proses evakuasi. Dalam pembuatan peta informasi daerah 

rendaman bencana tsunami dibutuhkan parameter untuk mendukung pembuatan 
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peta tersebut, seperti index kekasaran permukaan wilayah terdampak tsunami, 

topografi wilayah penelitian, dan ketinggian gelombang tsunami yang didapatkan 

dari hasil perhitungan skenario gelombang tsunami dari garis pantai, yang 

diperoleh dari BPBD Kabupaten Tanggamus. 

 

 

2.3.4 Sebaran Luas Wilayah Rendaman Tsunami 

 

Sebaran luasan wilayah terdampak tsunami didapatkan dari hasil perhitungan 

matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan 

kehilangan ketinggian tsunami per 1 m jarak inundasi (ketinggian genangan) 

terhadap nilai jarak oleh lereng dan kekasaran pada permukaan. 

 

𝐻𝑙𝑜𝑠𝑠 =  (
167𝑛2

𝐻0
1/3 ) + 5 SinS 

Dimana: 

 

Hloss : Kehilangan ketinggian tsunami per-1m jarak inundasi 

n : Koefisien kekasaran permukaan 

H0 : Ketinggian gelombang tsunami di garis pantai 

S : Besarnya lereng permukaan (derajat) 

 

Parameter tinggi gelombang tsunami di garis pantai mengacu pada hasil kajian 

BNPB yang merupakan lampiran dari Perka No. 2 BNPB Tahun 2012 yaitu 

Panduan Nasional Pengkajian Risiko Bencana Tsunami. Parameter kemiringan 

lereng didapatkan dari data raster DEM dan nilai koefisien kekasaran permukaan 

didapatkan dari data tutupan lahan (landuse). 

 

a. Koefisien kekasaran permukaan  

 

Untuk menghitung  Hloss atau kehilangan tinggi gelombang tsunami per -1m jarak 

inundasi diperlukan data pendukung seperti koefisien kekasaran permukaan tanah. 

Perhitungan index nilai kekasaran perumkaan tanah dibuat menggunakan acuan 
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peta tutupan lahan. Koefisien kekasaran permukaan ini merupakan nilai yang telah 

diinputkan didalam peta penggunaan lahan menggunakan metode berryman. 

Koefisien kekasaran merupakan nilai yang telah didapatkan untuk menghambat 

laju gerak tsunami pada permukaan tanah. Untuk mengetahui nilai koefisien 

kekasaran permukaan pada masing-masing jenis tutupan lahan dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

 

Tabel 2.  Nilai koefisien permukaan masing-masing jenis penutupan/penggunaan 

lahan (Berryman 2006) 

 

b. Ketinggian gelombang tsunami digaris pantai 

 

Ketinggian gelombang tsunami digunakan sebagai parameter awal untuk melihat 

sebaran luas area rendaman tsunami. Ketinggian gelombang tsunami yang di 

gunakan berdasarkan skenario run-up gelombang tsunami, yang didapatkan oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanggamus. 

Ketinggian skenario gelombang tsunami yang ada di Kabupaten Tanggamus 

dikategorikan menjadi tiga wilayah berbeda-beda yaitu Tanggamus bagian Timur, 

Tanggamus bagian Barat, dan Tanggamus Pulau Tabuan. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan wilayah Tanggamus bagian Timur yang dimana Kecamatan 

Limau sendiri ialah tergolong wilayah Tanggamus bagian Timur dengan skenario 

ketinggian 13m. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

Jenis Penutupan/Penggunaan Lahan Nilai Koefisien Kekasaran 

Badan Air 0.007 

Belukar/Semak 0.040 

Hutan 0.070 

Kebun/Perkebunan 0.035 

Lahan Kosong/Terbuka 0.015 

Lahan Pertanian 0.025 

Pemukiman/Lahan Terbangun 0.045 

Mangrove 0.025 

Tambak/Empang 0.010 
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Tabel 3. Skenario Ketinggian Gelombang Tsunami Kabupaten Tanggamus 

No Provinsi Wilayah Runup (m) 

1 Lampung Tanggamus Bagian Timur 13.06  

2 Lampung Tanggamus Bagian Barat 12.10 

3 Lampung Tanggamus Pulau Tabuan 5.30 

 (Sumber:BPBD Kabupaten Tanggamus, 2019) 

 

c. Besar kelerengan permukaan tanah (derajat) 

 

Mengitung besar kemiringan lereng permukaan tanah dibutuhkan data dari 

topografi wilayah. Data topografi dapat diperoleh dari data raster DEM, data RBI, 

dan hasil pengukuran lapangan. Topografi merupakan perbedaan tinggi rendah 

daerah dipermukaan bumi, baik berupa daerah dataran/landai, 

bergelombang/berbukit dan pegunungan. Keadaan topografi adalah keadaan yang 

menggambarkan kemiringan lahan, atau kontur lahan, semakin besar kontur lahan 

berarti lahan tersebut memiliki kemiringan lereng yang semakin besar (M. 

Suparno dan Marlina Endy, 2005:139). Semakin tinggi permukaan tanah suatu 

tempat maka tingkat kerentanan terhadap bahaya tsunami akan semakin kecil (S. 

Hidayatullah Santius 2015:95). 

 

 

2.3.5 Penentuan Jalur Evakuasi 

 

Jalur evakuasi adalah lintasan yang digunakan sebagai pemindahan langsung dan 

cepat dari orang-orang yang akan menjauh dari ancaman atau kejadian yang dapat 

membahayakan bahaya (Abrahams, 1994). Setelah didapatkannya perhitungan 

area sebaran rendaman gelombang tsunami penentuan jalur serta tempat evakuasi 

dapat dilakukan. Untuk dapat menentukan jalur evakuasi kebutuhan jalur evakuasi 

juga dipengaruhi oleh waktu rata-rata untuk mencapai lokasi yang aman (titik 

kumpul). Untuk standar lebar jalur evakuasi, sebenarnya tidak ada ketentuan 

secara umum. Yang harus diperhatikan apakah jalur ini bisa dilalui dengan baik 

dan cepat, dan untuk jalur evakuasi (di luar bangunan) hendaknya bisa memuat 

dua kendaraan sehingga apabila saling berpapasan tidak menghalangi proses 
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evakuasi. Dalam penentuan jalur evakuasi, harus disepakati dimana titik kumpul 

yang aksesnya mudah dan luas. Dalam modul Siap Siaga Bencana Alam 

(2009:36) dikemukakan syarat-syarat jalur evakuasi yang layak dan memadai 

tersebut adalah: 

 

a. Keamanan Jalur 

Jalur evakuasi yang akan digunakan untuk evakuasi haruslah benar-benar 

aman dari benda-benda yang berbahaya yang dapat menimpa diri. 

b. Jarak Tempuh Jalur 

Jarak jalur evakuasi yang akan dipakai untuk evakuasi dari tempat tinggal 

semula ketempat yang lebih aman haruslah jarak yang akan memungkinkan 

cepat sampai pada tempat yang aman. 

c. Kelayakan Jalur 

Jalur yang dipilih juga harus layak digunakan pada saat evakuasi sehingga 

tidak menghambat proses evakuasi. 

 

Dalam aksi evakuasi ada dua macam cara yang dilakukan (Alhadi, 2014), yaitu: 

 

1. Lokasi evakuasi vertikal ke gedung-gedung yang juga berfungsi sebagai 

shelter dimana gedung ini diharuskan gedung yang cukup kokoh berdiri 

ketika gempa dating. 

2. Lokasi evakuasi horizontal ke tempat-tempat yang jauh dari pantai dan berada 

pada ketinggian yang aman dari tsunami. 

 

Kedua upaya penyelamatan diri ini membutuhkan jalur evakuasi yang baik dan 

mencukupi untuk mobilitas masyarakat yang ingin melewati jalan tersebut. Dalam 

manajemen bencana terutama pada tahap kesiapsiagaan, lokasi evakuasi 

merupakan fasilitas kritis yang harus tersedia dalam upaya penyelamatan diri 

masyarakat. Bangunan yang akan dijadikan lokasi evakuasi vertikal di Kota 

Padang (Alhadi, 2014), harus sesuai dengan standar berikut: 

 

1) Bangunan umum seperti halnya mesjid, sekolah, pasar atau perkantoran 

pemerintah yang tidak memiliki tingkat kerahasiaan tinggi seperti halnya 

bank. 
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2) Terletak tidak lebih dari 1 km dari konsentrasi penduduk yang harus 

diselamatkan. 

3) Terletak pada daerah diperkirakan hanya akan rusak ringan, bila berada di 

daerah yang diperkirakan akan rusak berat, maka bangunan tersebut harus 

diperkuat konstruksinya. 

4) Terletak pada jaringan jalan yang aksesibel atau mudah dicapai dari semua 

arah dengan berlari atau berjalan kaki. 

5) Diperkirakan setiap orang akan membutuh- kan ruang minimum 2m2, 

sehingga daya tampung bangunan penyelamatan dapat dihitung sebagai luas 

lantai dibagi dua. (Direktorat Penataan Ruang Wilayah I, 2008, p. 19). 

 
 

2.3.6 Penentuan Tempat Evakuasi 

 

Pada saat perencanaan proses (penentuan rencana/jalur) evakuasi, ada beberapa 

istilah yang sekiranya perlu dipahami seperti titik kumpul, tempat evakuasi 

sementara (TES), tempat evakuasi akhir (TEA), dan jalur evakuasi. Pada area 

pesisir Kecamatan Limau masyarakat terlibat langsung dalam penentuan jalur 

serta tempat evakuasinya.  

 

1. Tempat Evakuasi Sementara 

 

Tempat evakuasi sementara yang disingkat TES adalah tempat berkumpul 

sementara bagi pengungsi saat terjadi bencana. Tempat evakuasi sementara berupa 

lapangan terbuka yang aman dari jalur terjangan material gunung api maupun 

lahar dan dekat dengan jalur evakuasi bencana. INASAFE, 2017 mendefinisikan 

kriteria memilih tempat evakuasi sementara haruslah berada di luar area 

terdampak bencana. Bangunan harus memiliki luas setidaknya 225 m2 dan harus 

memiliki akses langsung ke jalan primer (jalan kabupaten) atau jalan sekunder 

(jalan desa) dengan jarak atau jangkauan maksimum 20 meter. Bangunan evakuasi 

sementara harus memiliki akses terhadap jalan dengan lebar badan jalan minimal 

6,5 meter yang terhubung dengan jalan kabupaten atau jalan desa (Khairunnisa, 

2019). Menurut Purbani, D. et al (2014) Wilayah yang rentan umumnya terletak di 

wilayah pesisir, oleh karena itu perlu ditentukan wilayah mana saja yang dapat 
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dijadikan sebagai usulan Tempat Evakuasi Sementara (TES). Melalui pendekatan 

SIG, penelitian ini mengusulkan agar TES didirikan di wilayah permukiman 

rawan tsunami yang memiliki fasilitas jalan atau aksesibilitas yang baik. Usulan 

TES berupa bangunan vertikal yang mempunyai ketinggian minimum lantai TES 

adalah elevasi gelombang datang (runup) tsunami maksimum di lokasi TES, 

ditambah 30%, ditambah 3 meter, dan dikurangi ketinggian tanah di lokasi TES 

(FEMA, 2008). Metode untuk penentuan jarak aman untuk mencapai TES 

mengacu pada Institute of Fire Safety and Disaster Prepardnes Japan dalam 

Budiarjo (2006). 

 
Gambar 4. Waktu terjadinya gempa sampai tsunami tiba di pantai Kota Agung 

(Sumber: BPBD Kabupaten Tanggamus, 2019) 

 

 
Gambar 5. Hasil Pengukuran Kecepatan Lari pada jarak 100m 

(Sumber: BPBD Kabupaten Tanggamus, 2019) 

 

2. Tempat Evakuasi Akhir 

 

Tempat evakuasi akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul 

akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat 

terjadi bencana. Salah satu syarat utama tempat evakuasi akhir adalah ketentuan 

lokasi harus di luar kawasan rawan bencana gunung merapi. Ruang evakuasi 

merupakan suatu tempat pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-
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daerah yang berbahaya (bahaya gempa) ke daerah yang aman dari bahaya 

tersebut. Ruang evakuasi merupakan salah satu bentuk tindakan preventif dalam 

usaha mengurangi dampak kerugian akibat gempa bumi (Budiwati, 2010). 

2.3.7 Metode Partisipatif Masyarakat 

 

Menurut Edyanto, CB Herman (2014) Peran masyarakat sangat dibutuhkan dan 

mendapat tempat yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran akan 

bencana sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi. Kegiatan yang perlu 

dilakukan untuk menghadapi bencana tsunami adalah sebagai berikut : 

 

1. Sebelum Kejadian Bencana Tsunami 

 

Kegiatan pra bencana mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, 

serta peringatan dini. Namun pada kenyataannya, selama ini tidak banyak kegiatan 

yang dilakukan, padahal justru pada tahap ini dibutuhkan ujicoba sebagai modal 

dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Jarang sekali pemerintah duduk 

bersama masyarakat maupun swasta untuk mempersiapkan langkah-langkah atau 

kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan didalam menghadapi bencana atau 

bagaimana memperkecil dampak bencana. Melaksanakan pelatihan evakuasi 

tsunami, dengan menyiapkan lokasi perlindungan (shelter) pada jarak tertentu dari 

perumahan dan ruang tempat evakuasi yang berada di luar kawasan rendaman 

dapat dilakukan pada saat sebelum kejadian tsunami. Partisipasi aktif pada saat 

sebelum kejadian bencana tsunami, terutama perlu dilakukan oleh kelompok yang 

terdorong kepentingannya karena terancam keselamatan jiwanya. Mereka yang 

berada pada barisan terdepan, yaitu masyarakat pantai, menjadi ujung tombak 

peringatan dini dan menjadi kelompok pertama untuk melakukan evakuasi. Oleh 

karena itu, kelompok ini menjadi kelompok yang perlu dibekali dengan 

pengetahuan dasar, seperti tanda tanda atau gejala awal tsunami, arah evakuasi 

dan waktu untuk evakuasi. Sebagai kelompok yang berada di kawasan frontier 

masyarakat membutuhkan aksesibilitas yang tinggi terhadap upaya peringatan dini 

seperti sirene, radio, load speaker masjid, lonceng gereja sebagai tanda untuk 

dimulainya evakuasi. Pemerintah daerah wajib untuk membangun instrumen 

peringatan dini . Pemerintah kota wajib melindungi masyarakat kota pantai 
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dengan membangun sistem pertahanan pantai, seperti  pemecah gelombang (break 

water), perluasan hutan bakau, tanggul pantai, merencanakan kembali tata ruang 

pemukiman pantai, serta bentuk perlindungan yang lain seperti membuka ruang 

pertambakan sebagai pembatas (border area) untuk mengurangi laju limpasan 

tsunami.  

Jalur jalan yang vertikal terhadap garis pantai, dapat menjadi jalur yang 

mempercepat aliran air menuju ke arah hulu. Dengan infrastruktur jalan pola grid 

berbentuk zigzag, maka aliran air dapat diperlambat, dan memberikan waktu 

untuk evakuasi. Jalur evakuasi tidak tergantung dari jalur jalan raya yang ada, 

namun dapat digunakan jalan lain yang mampu mempercepat pencapaian ke 

lokasi yang aman. Syarat syarat jalur evakuasi yang layak dan memadai tersebut 

adalah (Syafrizal, 2013). 

 

a. Keamanan jalur : Jalur evakuasi yang akan digunakan untuk evakuasi haruslah 

benar-benar aman dari benda-benda yang berhaya yang dapat menimpa diri. 

b. Jarak tempuh jalur: Jarak jalur evakuasi yang akan dipakai untuk evakuasi dari 

tempat tinggal semula ketempat yang lebih aman haruslah jarak yang akan 

memungkinkan cepat sampai pada tempat yang aman.  

c. Kelayakan jalur: Jalur yang dipilih juga harus layak digunakan pada saat 

evakuasi sehingga tidak menghambat proses evakuasi. Untuk mewujudkan 

jalur evakuasi tsunami tersebut tentunya tidak terlepas dari partisipasi 

masyarakat untuk mewujudkan jalur evakuasi yang lebih memadai dan 

memberikan sebuah jaminan evakuasi yang dilakukan akan berlangsung aman 

dan mudah. Partisipasi masyarakat untuk terwujudnya jalur evakuasi itu 

tentunya akan mempermudah dalam proses pembangunan jalur evakuasi itu 

sendiri hal ini karena masyarakat adalah pihak pertama dan merupakan pelaku 

penting yang langsung berhadapan dengan bencana gempa dan tsunami. 

 

2. Saat Kejadian Bencana Tsunami 

 

Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk 

meringankan penderitaan sementara dan menanggulangi dampak yang 

ditimbulkan, seperti kegiatan search and rescue (SAR), penyelamatan korban dan 
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harta benda, serta evakuasi, bantuan darurat dan pengungsian; Penyelamatan 

warga di kawasan frontier menjadi tugas relawan lokal untuk dapat segera 

menginformasikan ke lembaga daerah terkait dan informasi keseluruh stasiun 

radio dan lembaga kebencanaan terkait. Para relawan harus mengarahkan 

masyarakat di pemukiman pantai untuk segera menuju ke lokasi evakuasi (shelter) 

terdekat. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk mengatur lalu lintas dan menutup 

jalur jalan yang mengarah kelaut. Bagi mereka yang masih berada dilaut, relawan 

dapat bertindak untuk menghubungi mereka melalui tanda tertentu atau alat 

komunikasi yang lain, untuk tidak mendarat dahulu, serta menjauhi sungai. Pada 

saat kejadian, permasalahan yang sering muncul adalah ketidaktahuan masyarakat 

yang mengusung korban untuk dibawa ke lokasi pos kesehatan. Demikian pula 

ketersediaan ruang penguburan sering terlupakan untuk dipersiapkan. Partisipasi 

masyarakat melalui pengetahuan dasar, informasi dan instruksi hal semacam ini 

dapat diatasi. Penentuan lokasi fasilitas-fasilitas kesehatan dan penguburan ini 

dapat dibahas dengan perencana tata ruang setempat. 

 

3. Setelah Kejadian Bencana 

 

Pada saat terjadinya bencana akan b 

anyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan 

bantuan tenaga, moril material secara spontan, baik dari dalam maupun dari luar 

negeri. Bantuan sumbangan yang masuk sebenarnya merupakan tabungan yang 

harus dikelola dengan baik, dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan 

terjadi efisiensi. Dalam hal ini masyarakat menjadi objek untuk mendapatkan 

bantuan sandang dan pangan dan papan. Namun masyarakat dapat pula berfungsi 

untuk membantu dalam pengawasan pengelolaannya. 
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2.3.8 Kajian Pengindraan Jauh Untuk Mitigasi Bencana 

 

1. Pengindraan Jauh 

 

Menurut Lillesand dan Kiefer (1979), Penginderaan Jauh (remote sensing) adalah 

ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah, atau gejala 

dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa 

kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau gejala yang dikaji. Menurut Sutanto 

(1994), ada empat komponen penting dalam system penginderaan jauh adalah (1) 

sumber tenaga elektromagnetik, (2) atmosfer, (3) interaksi antara tenaga dan objek 

dan (4) sensor. Pengindraan jauh dibedakan menjadi 2 kategori yaitu: 

1) Pengindraan jauh satelit   : Himawari 8, Landsat, TERRA, AQUA,  

 SNPP, Digital Globe (OSM), Lidar. 

2) Pengindraan jauh non-satelit : Foto Udara 

 

2. Fungsi Pengindraan Jauh Untuk Mitigasi Bencana 

 

1) Monitoring secara spasial dan temporal 

2) Analisis kejadian bencana 

3) Analisis situasi bencana. 

4) Analisis dampak bencana. 

 

3. Pemanfaataan Pengindraan Jauh Untuk Mitigasi Bencana 

 

Menurut Dr. M. Rokhis Khomarudin, dkk (2014). Pemanfaatan penginderaan jauh 

untuk mitigasi bencana di Indonesia mendorong LAPAN untuk melakukan 

kegiatan intensif sebagai berikut. 

1) Sistem yang sudah beroperasional 

Sistem yang sudah beroperasional saat ini adalah sebagai berikut: 

a. Potensi banjir harian 

b. Sistem Pemantauan hotspot 

c. Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran Hutan/Lahan (SPBK) 

d. Sistem Quick Response Bencana 

e. Sistem Pemantauan Kekeringan dan Banjir di Lahan Sawah 
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2) Pengembangan Sistem 

a. Pengembangan model potensi banjir menggunakan data satelit MTSAT–1R. 

b. Pengembangan model potensi kekeringan lahan (meteorologis dan agronomis) 

di Pulau Jawa dan Bali menggunakan data satelit Terra/Aqua MODIS dan 

TRMM. 

c. Pengembangan model validasi hotspot yang dihasilkan dari data Satelit 

Terra/Aqua MODIS dengan menggunakan data resolusi lebih tinggi (SPOT). 

d. Pengembangan model spasial kondisi tanaman padi dan lahan sawah 

(kekeringan dan banjir). 

e. Pengembangan model pemetaan daerah bahaya, kerentanan, dan resiko 

gunung api di Indonesia. 

f. Pengembangan sistem crisis center bencana. 
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3  III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

 
Gambar 7. Lokasi Dilaksanakannya Penelitian 

(Sumber : Google Earth, 2020) 

 

Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir Kecamatan Limau yang mencangkup 

Pekon Tegineneng, Pekon Padang Ratu, Pekon Kuripan, dan Pekon Badak. 

dimana secara geografisnya terletak antara 104o47’ Bujur Timur – 104o49’ Bujur 

Timur dan 05o36’ Lintang Selatan – 05o37’ Lintang Selatan. Secara administrasi 

Pekon Tegineneng memiliki luas sebesar 9 km2 dihuni oleh 1274 Jiwa, Pekon 

Padang Ratu dengan luas 14 km2 dihuni oleh 2178 Jiwa, Pekon Kuripan 50 km2 

dihuni oleh 1490 Jiwa, dan Pekon Badak 25 km2 dengan penduduk 1690 Jiwa. 
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3.2 Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan sebagai persiapan untuk melakukan 

Penelitian ini yaitu:  

1. Perangkat Keras 

a. PC (PersonalComputer) 

b. Laptop Toshiba C800. Core i3, windows 10 

c. GPS Hendheld 

2. Perangakat Lunak 

a. Sistem Oprasi Windows 10 64-bit 

b. Software ArcGIS 10.3 

c. Google Earth Pro 7.3.3.7786 (64-bit) 

d. Microsoft Word 2016 

e. Microsoft Excel 2016 

3. Data Spasial 

a. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1:50.000 

b. Citra Google Earth cangkupan wilayah penelitian 

c. Peta Administrasi Kecamatan Limau  

d. Peta DEM Kabupaten Tanggamus 

4. Data Non-Spasial 

a. Data Kependudukan Kecamatan Limau dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2020. 

b. Data jalur dan lokasi Evakuasi tsunami yang didapatkan dari hasil 

partisipatif masyarakat berupa titik kordinat. 
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3.3 Diagram Alir 

Secara garis besar tahapan dari penelitian ini digambarkan dalam diagram alir 

berikut. 

3.3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

Tahap Persiapan 

 

 

 

 

 

 

Tahap Pengolahan 

 

 

 

Tahap Akhir 

 

 

 

Gambar 8. Diagram Alir Penelitian 

  

Mulai 

Identifikasi Masalah 

 

 Pengolahan Data 

 

Studi Literatur 

 

Pengumpulan Data 

 

Analisa Hasil 

Pengolahan 

 

Pembuatan 

Laporan 

 

Selesai  

Persiapan 
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3.3.2 Diagram Alir Pengolahan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Diagram Alir Pengolahan Data  
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Batas Administrasi 

areal Penelitian 

 

Peta Tutupan Lahan 
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Perhitungan Hloss 

Perhitungan 

Cost Distance 
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Daerah Rendaman 

Tsunami 
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Tempat 

Evakuasi 

Sementara 

Hasil 

Partisipatif 

Masyarakat 

Pedoman Teknis Perencanaan 

TES Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana 

tahun 2013. 
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3.4 Tahap Persiapan 

 

3.4.1 Identifikasi Masalah 

 

Identifikasi masalah merupakan langkah awal untuk menentukan masalah yang 

akan diangkat dan diselesaikan dalam penelitian, sehingga dapat.disusun rumusan 

masalah dan tujuan pelaksaan penelitian. Permasalahan yang diangkat didalam 

penelitian ini yaitu apakah penentuan jalur dan lokasi evakuasi tsunami terhadap 

hasil partispatif masyarakat dapat digunakan ketika adanya ancaman bencana 

tsunami didaerah pesisir Kecamatan Limau. 

 

3.4.2 Studi Literatur 

 

Pada penelitian pengkajian jalur serta lokasi evakuasi melalui pemanfaatan 

pengindraan jauh, penulis mengumpulkan berbagai data dan informasi yang 

berkaitan dengan penelitian melalui buku, jurnal, dan situs-situs internet.  Penulis 

mengumpulkan informasi mengenai penentuan jalur evakuasi tsunami yang 

mengacu pada pedoman teknis perencanaan TES Badan.Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) tahun 2013. 

 

 

3.5 Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperolah 

data yang diperlukan (Moh. Nazir, 2005:174). Metode yang dipakai dalam teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya yaitu : 

 

3.5.1 Teknik Interpretasi 

 

Teknik interpretasi ada dua jenis yaitu interpretasi manual dan interpretasi digital 

(Sutanto,1986). Interpretasi secara manual pada penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan data jaringan jalan, data.lokasi.sebaran.permukiman padat di pesisir 

Kecamatan Limau sehingga dapat digunakan sebagai data analisis jalur evakuasi 

tsunami. 
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3.5.2 Teknik Dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa buku, catatan, transkrip, notulen, surat kabar, majalah, 

agenda, lengger, dan lainnya (Suharsimi Arikunto 2002:231). Teknik dokumentasi 

dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder mengenai 

kondisi umum wilayah penelitian, jalur dam lokasi yang didapatkan dari hasil 

partisipatif masyarakat, keadaan bangunan dan penggunaan lahan yang ada, 

sebagai penguat data dalam melakukan suatu penenlitian. 

 

 

3.6 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

Pendekatan penelitian jalur dan lokasi evakuasi bencana tsunami ini menggunakan 

pendekatan deskriptif analisis kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk 

memenuhi informasi yang diperoleh shingga akan mendapatkan hasil yang dapat 

menjawab rumusan masalah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui 

hasil partisipatif masyarakat dalam penentuan jalur dan lokasi evakuasi bencana 

tsunami di pesisir Kecamatan Limau. 

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang difokuskan pada penelitian 

lapangan untuk mendapatkan data dari masyarakat sebagai data primer dengan 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya terkait dengan arah jalur evakuasi 

tsunami dan tempat evakuasi tsunami pada Kecamatan Limau. 

 

 

3.7 Metode Analisis 

 

3.7.1 Analisis daerah rendaman tsunami. 

 

Analisis data yang dilakukan yaitu analisis daerah terdampak rendaman tsunami. 

Sistem informasi geografi digunakan sebagai teknik untuk pengolahan data. Data 

spasial yang dibutuhkan untuk menentukan daerah rendaman tsunami yaitu peta 

tutupan lahan yang dibuat dengan hasil digitasi citra dan batas daerah penelitian 

pesisir Kecamatan Limau dengan menginputkan nilai koefisien kekasaran pada 
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peta tutupan lahan kemudian kedua data tersebut dioverlay sehingga diperoleh 

data baru berupa Peta tutupan lahan dengan koefisien kekasaran, lalu data 

kelerengan permukaan tanah (derajat) yang diperoleh dari peta topografi 

Kabupaten Tanggamus kemudian diolah menjadi Peta Lereng (derajat), kemudian 

Peta tersebut dikonversikan nilai derajatnya menjadi radian, dan referensi 

ketinggian gelombang tsunami Kabupaten Tanggamus yang didapatkan dari 

Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanggamus. Komponen 

data tersebut di olah sehingga memperoleh Perhitungan Hloss. Setelah didapatkan 

perhitungan Hloss, perhitungan tersebut dikombinasikan dengan Peta Garis Pantai 

dengan metode Cost-Distance Inundasi sehingga memperoleh Peta Area 

Terdampak Tsunami. Komponen-komponen pada pembuatan peta area rendaman 

disajikan pada daftar dibawah ini: 

 

1. Bentuk Geografis dan Letak Administratif Lokasi Penelitian 

 

Bentuk Geografis Pesisir Kecamatan Limau Dapat Dilihat dari luas, letak, dan 

batas wilayah daerah penelitian. Gambaran bentuk lokasi penelitian yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah keadaan fisik dilokasi penelitian. 

 

Letak administratif merupakan letak suatu daerah yang berdasarkan pembagian 

wilayah administratif pemerintah. Kecamatan Limau memiliki 11 Pekon dengan 

batas-batas sebagai berikut : 

 

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pugung 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut 

3) Sebelah barat berbatasan dengan Kota Agung Timur 

4) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cukuh Balak 
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Tabel 4. Luas Kecamatan Limau Menurut Pekon Tahun 2020 

No Pekon 
Luas 

Satuan (Ha) Perentase (%) 

1.. Tegineneng 910 4% 

2.. Padang Ratu 1.400 7% 

3.. Ketapang 5.000 23% 

4.. Badak 2.500 11% 

5.. Bandjar Agung 1.500 7% 

6.. Ampai 3.000 13% 

7.. Kuripan 1.216 5% 

8.. Pariaman 1.800 8% 

9.. Antar Brak 2.003 9% 

10.. Tanjung Siom 1.600 7% 

11.. Tanjung Jaya 1.500 6% 

Jumlah Jumlah 20.929 100% 

Sumber: Kecamatan Limau dalam Angka 2020 (BPS) 

Tabel 5.  Luas Area Penelitian Menurut Pekon Tahun 2020 

No Pekon 
Luas 

Satuan (Ha) Perentase (%) 

1 Tegineneng 910 15% 

2 Padang Ratu 1.400 24% 

3 Badak 2.500 41% 

4 Kuripan 1.216 20% 

Jumlah Jumlah 6.026 100% 

Sumber: Kecamatan Limau dalam Angka 2020 (BPS) 

Kecamatan Limau Memiliki 11 pekon, dengan luas Kecamatan Limau Menurut 

Pekon secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1. Berdasarkan Tabel 3.1 dapat 

diketahui bahwa luas wilayah Kecamatan Limau yaitu 20.929 Ha. Pekon 

diKecamatan Limau yang memiliki wilayah terluas adalah pekon Ketapang 

dengan luas sebesar 5.000 Ha. Sedangkan Pekon yang memiliki luas terkecil 

adalah pekon Tegineneng dengan luas sebesar 910 Ha. Untuk Luas daerah 

penelitian yaitu 6.026 Ha. yang terdiri dari Pekon Tegineneng, Pekon Padang 

Ratu, Pekon Kuripan, dan Pekon Badak, seperti pada Tabel 3.2 Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dari gambar Peta dibawah ini.
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Gambar 10. Peta Administrasi Kecamatan Limau
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2. Topografi Daerah Pebelitian 

 

Tabel 6. Klasifikasi dan Nilai Skor Kelas Kemiringan 

No Kelas Kemiringan % 

 

Klasifikasi 

1 1 0 – 8 Datar 

2 2 8 – 15 Landai 

3 3 15 – 25 Agak Curam 

4 4 25 -45 Curam 

5 5 > 45 Sangat Curam 

 

Tabel 7. Klasifikasi dan Nilai Skor Kelas Kemiringan di Pesisiir Kecamatan 

Limau Kabupaten Tanggamus 

No Nama Luas (Ha) Daratan 

(%) 

Landai (%) Leremg 

Pegunungan/Pebukitan (%) 

1 Tegineneng 526,85 10% 20% 70% 

2 PadangRatu 379,25 8% 22% 70% 

3 Kuripan 927,36 17% 41% 42% 

4 Badak 518,6 18% 36% 46% 

 

Wilayah Pesisir Kecamatan Limau termasuk wilayah dengan topografi yang 

memiliki daratan landai dan berbukit, berada pada ketinggian 0-100 mdpl (meter 

diatas permukaan laut). Pekon Tegineneng, Pekon Padang Ratu, Pekon Kuripan, 

dan Pekon Badak adalah salah satu wilayah yang memiliki jenis topografi 

tersebut. Wilayah yang terletak pada topografi daratan landai merupakan.wilayah 

yang rentan akan bencana tsunami. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai 

topografi di pesisir Kecamatan Limau dapat dilihat pada peta topografi berikut ini. 
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Gambar 11. Peta Kelerengan Daerah Penelitian
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3. Penggunaan Lahan Daerah Penelitian 

 

Menurut Arsyad (1989:2007) “Penggunaan lahan dapat dikelaskan ke dalam dua 

kategori besar yaitu penggunaan lahan dengan jenis pertanian dan penggunaan 

lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan bukan pertanian dapat berupa 

permukiman, industri, pertambangan, rekreasi, dan lainnya. 

 

Tabel 8.  Persentase Penggunaan Lahan Area Penelitian 

No Desa Hutan Persentase 

(%) 

Ladang Persentase 

(%) 

Sawah Persentase 

(%) 

1 Tegineneng 90,41 14% 22,59 19% 0 0% 

2 Padang Ratu 112,50 17% 15,51 13% 39,14 42% 

3 Badak 238,21 36% 33,72 28% 26,20 29% 

4 Kuripan 229,74 33% 49,18 40% 26,90 29% 

 Total 670,86 100% 121 100% 92,24 100% 

        

No Desa Lahan 

Kosong 

Persentase 

(%) 

Lahan 

Terbangun 

Persentase 

(%) 

Semak 

Belukar 

Persentase 

(%) 

1 Tegineneng 4,57 21% 14,17 22% 39,21 59% 

2 Padang Ratu 0 0% 9,52 16% 1,72 3% 

3 Badak 12,92 58% 20,25 31% 17,35 26% 

4 Kuripan 4,54 21% 20,45 31% 7,80 12% 

 Total 22,03 100% 64,39 100% 66,08 100% 

        

No Desa Tambak Persentase 

(%) 

1 Tegineneng 0 0% 

2 Padang Ratu 0 0% 

3 Badak 16,42 46% 

4 Kuripan 19,13 54% 

 Total 35,55 100% 

 

Berdasarkan tabel 3.5 kita ketahui bahwa Kecamatan Limau memiliki penggunaan 

lahan berupa hutan, pemukiman, sawah, semak belukar, tambak,  dan 

tegalan/ladang. Penggunaan lahan yang paling dominan, memiliki luas urutan 

pertama di Pesisir Limau adalah Hutan dengan luasan sebesar 670,86 ha, hal 
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tersebut dikarenakan Kecamatan Limau merupakan Kecamatan yang sebagian 

wilayahnya termasuk kedalam wilayah kehutanan. Penggunaan lahan yang 

memiliki luas urutan ke dua merupakan Ladang dengan luasan sebesar 121 ha, hal 

tersebut karena mayoritas penduduk pesisir kecamatan limau memiliki pekerjaan 

sebagai petani selain dari-pada nelayan. Penggunaan lahan yang memiliki luas 

urutan ke tiga merupakan Sawah dengan luasan sebesar 92,24 ha, penggunaan 

lahan yang memiliki luas urutan ke empat merupakan semak belukar dengan 

luasan sebesar 66,08 ha, penggunaan lahan yang memiliki luas urutan ke lima 

adalah lahan terbangun seperti pemukiman dengan luasan 64,39 ha, areal tambak 

di Pesisir Kecamatan Limau memiliki luas wilayah sebesar 35,55 ha, dan untuk 

penggunaan lahan yang paling sedikit di pesisir Kecamatan Limau adalah lahan 

kosong dengan luasan sebesar 22,03 ha. Untuk mengetahui lebih jelasnya 

mengenai penggunaan lahan di Kecamatan Krui Selatan dapat dilihat pada peta 

penggunaan lahan berikut ini.
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Gambar 12. Peta Tutupan Lahan Daerah Penelitian
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4. Jaringan Jalan Daerah Penelitian 

 

Pada daerah penelitian terdapat 2 jenis hirarki jalan yaitu, jalan lokal primer dan 

jalan desa. Jaringan jalan tersebut merupakan jalan yang nantinya dapat 

dipertimbangkan sebagai jalur evakuasi. Jenis jalan yang digunakan pada lokal 

primer adalah aspal dan ada juga jenis jalan desa juga menggunakan aspal yaitu jl. 

Desa Badak, sedangkan untuk beberapa jenis jalan desa lainnya menggunakan 

jenis jalan beton dan tanah. Berikut adalah daftar tabel jaringan jalan  yang berada 

pada wilayah pesisir Kecamatan Limau. 

  

Tabel 9.  Jaringan Jalan Pesisir Kecamatan Limau 

No Pekon Nama Jalan Fungsi Jenis 

Pengkerasan 

1 Tegineneng Jl. Raya Ketapang Lokal Primer Aspal 

Jl. Desa Tegineneng Jalan Desa Beton 

2 PadangRatu Jl. Limau – Sp. PadangRatu Lokal Primer Aspal 

3 Kuripan Jl. Gatot Subroto Lokal Primer Aspal 

Jl. Lintas Kuripan Jalan Desa Tanah 

4 Badak Jl. Raden Saleh Lokal Primer Aspal 

Jl. MT Haryono Jalan Desa Aspal 
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Gambar 13. Peta Jaringan Jalan Daerah Penelitan 
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3.7.2 Tempat Evakuasi Sementara di Pesisir Kecamatan Limau. 

 

Proses analisis dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan area aman. Area 

aman dapat berupa area yang berada di luar jangkauan rendaman tsunami. 

Identifikasi tempat evakuasi sementara pada penelitian ini dilakukan dengan tiga 

tahap, yaitu: 

 

1) Identifikasi karakteristik masing masing bangunan publik atau fasilitas 

umum. 

2) Analisis kesesuaian fisik masing-masing bangunan tersebut sesuai dengan 

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan 

Dasar (Khaerunnisa, 2019). 

3) Penetuan jarak aman sebagai upaya penyelamatan pertama bagi penduduk 

kelompok rentan dengan jarak >1,3 km dari titik kumpul (Purbani, 2014). 

Metode untuk penentuan jarak aman mencapai tempat evakuasi sementara 

mengacu pada Institute of Fire Safety and Disaster Prepardnes Japan dalam 

Budiarjo (2006). 

 

Diterangkan bahwa Kecepatan evakuasi = 1,67 m/detik (kecepatan berjalan 

Manusia Lanjut Usia) Waktu proses evakuasi = 12 menit = 12 x 60 detik = 720 

detik, Jarak dari TES ≤ 720 detik x 1,67 m/detik = 1.202,4 m = 1.202 m. = 1,2 km 

Dari perhitungan tersebut, maka jarak yang diperlukan menuju tempat evakuasi 

sementara sebesar >1,2 km yang kemudian akan di olah menggunakan metode 

overlay dalam software ArcGIS. 

  

Pada penelitian ini, pembahasan dibatasi mengenai kondisi fisik daerah penelitian 

berupa bangunan dan ketersediaan fasilitas sebagai penunjang fungsi tempat 

evakuasi sementara. 
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3.7.3 Penentuan Jalur Evakuasi menuju Tempat Evakuasi Sementara di 

pesisir Kecamatan Limau. 

 

Dalam penentuan jalur evakuasi bencana tsunami di Kecamatan Limau yang 

berada di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, dilakukan teknik overlay 

antara peta area rendaman gelombang tsunami 13m, topografi wilayah, jaringan 

jalan, dan tutupan lahan yang ada. Kemudian dilakukan analisis spasial 

menggunakan analisis penentuan jalur evakuasi menggunakan data jaringan jalan 

di dalam software ArcGIS untuk mendapatkan rute atau jalur evakuasi sebagai 

antisipasi bencana gelombang tsunami.  
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4 V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  

 

1. Berdasarkan hasil survey lapangan jika terjadinya bencana gelombang 

tsunami dengan ketinggian gelombang tsunami 13m, maka terjadi daerah 

rendaman tsunami yang meliputi area pesisir Kecamatan Limau. Untuk 

mendapatkan perhitungan teknis area rendaman gelombang tsunami 

diperlukan data spasial berupa koefisien kekasaran pada area tutupan lahan 

penelitian, refrensi ketinggian gelombang tsunami, dan besar lereng 

permukaan dalam satuan (derajat).  

2. Dilihat dari peta rendaman gelombang tsunami terdapat TES yang 

terdampak rendaman di daerah Pekon Tegineneng, hal ini dapat dilihat 

dari peta daerah rendaman gelombang tsunami pesisir Kecamatan Limau. 

Diketahui tinggi gelombang di garis pantai dipengaruhi oleh tinggi awal 

gelombang di pusat terjadinya gempa seperti, letusan Gunung Anak 

Krakatau, Lempeng Indo Australia - Eurasia, maupun Lempeng pengunci 

dari Sesar Semangko. Semakin tinggi gelombang di bibir pantai maka 

semakin jauh jarak rendaman dari garis pantai ke area daratan. 

3. Wilayah pesisir Kecamatan Limau merupakan salah satu wilayah yang 

beresiko akan bencana tsunami khususnya Pekon Badak dan Pekon 

Tegineneng dikarenakan padatnya pemukiman dan fasilitas umum yang 

terdapat pada wilayah tersebut, yang dapat disapu oleh gelombang dengan 

ketinggian 13m dengan jarak rendaman tsunami berkisar antara 1,1 km 

dari garis pantai, sehingga dapat menyebabkan korban jiwa. TES yang 

ditentukan terhadap partisipatif masyarakat mengalami dampak area 
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rendaman gelombang tsunami yaitu TES yang berada di Dusun Kuala Jaya 

Pekon Tegineneng dimana TES tersebut merupakan TES yang berada pada 

ketinggian dibawah 13 mdpl, penentuan ulang pada TES tersebut mengacu 

pada peta rendaman yang telah dibuat. Untuk keamanan jalur yang ada di 

Pekon Tegineneng telah dilakukannya penentuan ulang terhadap jalur dan 

TES tersebut, meskipun TES yang ada di Pekon Tegineneng merupakan 

TES yang aman dan berada di luar area rendaman tsunami, jalur tersebut 

merupakan jalur yang curam dan rawan untuk prosess evakuasi sehingga 

telah ditentukannya jalur dan TES yang baru pada pekon tersebut. 

Sedangkan TES yang terletak di Pekon Badak adalah TES yang sangat 

aman untuk dilalui dilihat bahwa jarak dari garis pantai ke TES tersebut 

berjarak antara 1,015 km seperti dijelaskan pada waktu kecepatan evakuasi 

dari garis pantai berkisar antara 12 menit untuk jarak 1,2 km (manula). 

Dilihat dari peta daerah rendaman gelombang tsunami jarak tersebut cukup 

jauh untuk melakukan evakuasi dibandingkan dengan rendaman yang 

didapatkan, sehingga peneliti mengusulkan TES yang baru agar dapat 

mempermudah masyarakat Pekon Badak untuk melakukan proses 

evakuasi. Dan untuk TES yang sudah ada dapat dipertimbangkan sebagai 

TEA (Tempat evakuasi Akhir) pada wilayah pekon Badak. 

 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil kajian mengenai jalur dan tempat evakuasi sementara (TES) 

hasil partisipatif masyarakat, adapun saran yang disampaikan berupa : 

1. Pemeritah Pekon pesisir Kecamatan Limau 

Perlu adanya pembuatan shelter posko pada TES yang diusulkan seperti 

sarana dan prasarana pada titik tersebut, sebab dalam proses evakuasi 

masyarakat sangat membutuhkan fasilitas pada TES yang akan digunakan. 

Dan perlu adanya musyawarah bersama antara pemerintah pekon dan tokoh-

tokoh adat setempat mengingat bahwa didalam kriteria khusus pemilihan 

lokasi TES yang tertuang dalam pedoman teknik perencanaan Tempat 
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evakuasi sementara (TES) lokasi yang di usulkan sebagai TES harus dimiliki 

oleh pemerintah setempat. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti selanjutnya yaitu dengan adanya 

pengusulan titik-titik baru yang di jadikan TES (Tempat Evakuasi Sementara) 

berharap agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih dalam 

tentang pembuatannya TEA (Tempat Evakuasi Akhir) dengan meninjau TES 

yang telah diusulkan di Pesisir Kecamatan Limau, khususnya  TES yang yang 

dihasilkan dari TES partisipatif Pekon Badak dapat dipertimbangkan sebagai 

TEA untuk Pekon Badak. 
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