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Abstract 

Based on tsunami hazard information, Kalianda urban area located in the coastal area 

of Sunda Strait has tsunami potential with estimated inequality reaching > 3m. The 

geographical location of Kalianda urban area which is directly adjacent to the sea, 

becomes one of the potential causes of tsunami disaster to reach Kalianda urban area. 

Potential tsunami disasters make some locations in the urban area of Kalianda 

potentially experiencing damage and losses. The impact of the tsunami can be seen 

from the potential spreads that may occur, one of them by looking at land use around 

Kalianda urban area. Land use in the disaster aspects of tsunami disaster risk 

reduction into one element is considered. On the other hand, there has been no disaster 

mitigation in Kalianda urban area. Based on this, the Government has an important 

role in mitigate the tsunami hazard in Kalianda urban area. Therefore, the research 

aims to see the spread of tsunami hazard against land use and policies of the spatial 

plan of South Lampung regency.  

Keywords: coastal areas, catastrophic hazards, Tsunami, disaster mitigation, land 

use 
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Abstrak 

 

Berdasarkan informasi bahaya bencana tsunami, Kawasan Perkotaan Kalianda yang 

terletak di wilayah pesisir Selat Sunda memiliki potensi tsunami dengan estimasi 

genangan mencapai > 3m. Letak geografis Kawasan Perkotaan Kalianda yang 

berbatasan langsung dengan laut, menjadi salah satu penyebab potensi bencana tsunami 

dpat mencapai Kawasan Perkotaan Kalianda. Adanya potensi bencana tsunami 

membuat beberapa lokasi di Kawasan Perkotaan Kalianda berpotensi mengalami 

kerusakan dan kerugian. Dampak tsunami dapat dilihat dari potensi sebaran yang 

mungkin terjadi, salah satunya dengan melihat penggunaan lahan sekitar Kawasan 

Perkotaan Kalianda. Penggunaan Lahan dalam aspek kebencanaan pengurangan risiko 

bencana tsunami menjadi satu element yang turut dipertimbangkan. Disisi lain, belum 

adanya mitigasi bencana terkait tsunami di Kawasan Perkotaan Kalianda. Berdasarkan 

hal tersebut maka pemerintah mempunyai peran penting dalam memitigasi ancaman 

bencana tsunami di Kawasan Perkotaan Kalianda. Oleh karena itu dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk melihat sebaran bahaya bencana tsunami terhadap penggunaan 

lahan dan kebijakann rencana pola ruang Kabupaten Lampung Selatan.  

Kata Kunci: Wilayah Pesisir, Bahaya Bencana, Tsunami, Mitigasi Bencana, 

Penggunaan Lahan 

 

PENDAHULUAN 

Wilayah pesisir merupakan daerah atau kawasan yang kaya akan potensi baik 

dari sisi ekonomi, wisata, sumber daya serta potensi besar bencana. Wilayah pesisir, 

laut dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang sangat berpotensi terjadinya 

bencana, dimana bencana yang paling banyak ditemui adalah kerusakan akibat gempa 

bumi, tsunami. Kota Kalianda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan, termasuk ke dalam wilayah dengan potensi bahaya bencana alam 

tsunami. Pada akhir tahun 2018 Kota Kalianda yang berbatasan langsung dengan Selat 

Sunda mengalami bencana tsunami yang diakibatkan erupsi Gunung Anak Krakatau. 
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Salah satu kelurahan yang mengalami dampak bencana tsunami yaitu Kelurahan Way 

Urang, Kalianda dan Bumi Agung. Dengan kondisi eksisting kawasan terbangun yang 

lebih tinggi dimana sebagai pusat pemerintahan, perdagangan jasa dan kawasan 

permukiman perkotaan, maka diperlukannya arahan khusus dalam meminimalisir 

kerugian dan kerusakan akibat bencana alam tsunami yang mungkin terjadi. 

Penggunaan lahan yang tepat menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam 

mengurangi dan meminimalisir terjadinya kerugian dan kerusakan (Sitorus, 2016). 

Mengingat kondisi eksisting saat ini khususnya di Kelurahan Kalianda terdapat 

kawasan permukiman yang masuk kedalam area sempadan pantai. Hal tersebut sangat 

berpotensi merusak permukiman dan fungsi guna lahan lainnya. Dengan adanya 

potensi ancaman bencana alam yang ada di Kawasan Perkotaan Kalianda, maka 

dibutuhkan perancangan khusus yang menyesuaikan dengan kondisi ancaman bahaya 

tsunami di Kawasan Perkotaan Kalianda. Salah satu langkah untuk mengurangi 

kerugian dan kerusakan akibat bencana adalah dengan melakukan mitigasi bencana 

tsunami di Kawasan Perkotaan Kalianda terhadap penggunaan lahan. Sehingga tujuan 

penelitian ini ada;ah untuk mengarahkan zona guna lahan dalam menghadapi bahaya 

bencana tsunami di Kawasan Perkotaan Kalianda. Tujuan penelitian yang dilakukan, 

terdapat sasaran penelitian kali ini, yaitu: 

1. Mengidentifikasi indikator bahaya bencana tsunami; 

2. Mengidentifikasi guna lahan dan rencana pola ruang di Kawasan Perkotaan 

Kalianda; 

3. Mengidentifikasi sebaran bahaya bencana tsunami di Kawasan Perkotaan 

Kalianda terhadap guna lahan dan rencana pola ruang; 

4. Menentukan arahan penggunaan lahan berdasarkan bahaya bencana tsunami di 

Kawasan Perkotaan Kalianda. 

 

Bencana Alam Tsunami 

Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, 

gempa laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut (Sugito, 2008). 
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Tsunami dapat dipicu oleh bermacam-macam gangguan (disturbance) berskala besar 

terhadap air laut, misalnya gempa bumi, pergeseran lempeng, meletusnya gunung 

berapi di bawah laut, atau tumbukan benda langit. Dalam rekaman sejarah beberapa 

tsunami diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya Gunung 

Krakatau. Beberapa penyebab terjadinya tsunami menurut (Sugito, UPI, 2012) adalah 

sebagai berikut : 

• Longsoran Lempeng Bawah Laut (Undersea landslides) 

Gerakan yang besar pada kerak bumi biasanya terjadi di perbatasan antar lempeng 

tektonik. Celah retakan antara kedua lempeng tektonik ini disebut dengan sesar 

(fault).  

• Gempa Bumi Bawah Laut (Undersea Earthquake) 

Gempa tektonik merupakan salah satu gempa yang diakibatkan oleh pergerakan 

lempeng bumi. Jika gempa semacam ini terjadi di bawah laut, air di atas wilayah 

lempeng yang bergerak tersebut berpindah dari posisi ekuilibriumnya.  

• Aktivitas Vulkanik (Volcanic Activities) 

Pergeseran lempeng di dasar laut, selain dapat mengakibatkan gempa juga 

seringkali menyebabkan peningkatan aktivitas vulkanik pada gunung berapi.  

• Tumbukan Benda Luar Angkasa (Cosmic-body Impacts) 

Tumbukan dari benda luar angkasa seperti meteor merupakan gangguan terhadap 

air laut yang datang dari arah permukaan.  

Terdapat dua pendekatan dalam mitigasi bencana tsunami menurut (Wiloso & 

Vienastra, 2018) yaitu: 

1. Pendekatan Non Fisik  

Mitigasi bencana tsunami dengan pendekatan non fisik biasanya dilakukan dengan 

memetakan tingkat kerawanan daerah tertentu terhadap bencana tsunami 

selanjutnya diadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan 

berbagai hal yang berkaitan dengan tsunami.  

2. Pendekatan Fisik  
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Mitigasi bencana dengan pendekatan fisik dapat dilakukan dengan upaya 

struktural, non struktural, maupun gabungan antar keduanya. Mitigasi fisik 

tsunami dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:  

- Pendekatan non struktural dengan sabuk hijau (green belt)  

- Pendekatan struktural dengan peringatan dini  

- Bangunan sipil penahan tsunami 

- Bangunan sipil untuk evakuasi 

 

Bencana dan Penanggulangan Bencana 

Definisi Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana menyebutkan, bencana adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan, baik 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. Penyelenggaran 

penanggulangan bencana memerlukan suatu pendekatan dan perencanaan yang 

matang. Salah satu kebijakan penanggulangan bencana yaitu pengembangan 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA). Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 

adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan 

menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak 

bencana yang merugikan, jika terkena bencana. 

 

Bahaya (H) Tsunami dalam risiko (R) bencana 

 

 

Sumber: Perka BNPB No.2 Tahun 2012 
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Bahaya (hazard) dalam pengkajian risiko bencana sebagai hal yang berpotensi 

menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta 

benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak (Rachmatullah, Rogi, & 

Tilaar, 2016). Bahaya dianggap sebuah bencana (disaster) apabila memungkinkan 

menimbulkan korban dan kerugian. Bahaya mengacu pada kejadian baik alam maupun 

akibat perbuatan manusia yang dapat menimbulkan bancana yang mengakibatkan 

kerugian baik harta, benda, maupun nyawa. 

Berikut merupakan indeks ancaman bahaya bencana tsunami, menurut 

Peraturan Kepala BNPB No.2 Tahun 2012. 

 

Tabel 1 

Indeks Ancaman Bahaya Bencana Tsunami 

Bencana Indikator 
Kelas Indeks Bahaya 

Rendah Sedang Tinggi 

Tsunami 

Peta Estimasi Ketinggian 

Genangan Tsunami/ Peta 

Bahaya Tsunami 

Rendah 

(<1 m) 

Sedang 

(1-3 m) 

Tinggi 

(> 3 m) 

Sumber: Perkab BNPB No 2 Tahun 2012 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu penelitian 

deskriptif kuantitatif. Dalam pengertiannya disebutkan bahwa metode penelitian 

deskriptif digunakan untuk memecakan sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi 

pada masa sekarang Mohamad Ali (1982:120) dalam (Margareta, 2013) Penelitian kali 

ini memerlukan data olahan berupa data sekunder dan data primer. Untuk data primer 

dilakukan dengan cara pengambilan data yaitu observasi lapangan, sedangkan untuk 

data sekunder dilakukan dengan data yang didapat dari sumber bacaan maupun 

permohonan data terkait ke instansi.  

Teknik Analisa  

1. Analisis Konten 
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Analisis konten menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya 

dapat digeneralisasikan (Ahmad, 2018). Dalam penelitian kali ini, analisis konten 

dilakukan dalam menentukan komponen fokus penelitan, yang nantinya 

didapatkan gambaran secara umum mengenai topik yang sedang diteliti. 

2. Analisis Spasial 

Analisis spasial adalah sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam 

pengolahan data Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisa yang dilakukan 

menggunakan teknik overlay dan proximity tools. 

 

Kawasan Perkotaan Kalianda 

Karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa 

didukung prasarana dan sarana termasuk penggantian moda transportasi dengan 

pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Secara administratif, Kawasan 

Perkotaan Kalianda pada lingkup studi kali ini mencangkup tiga kelurahan, yaitu 

Kelurahan Way Urang, Kalianda dan Kelurahan Bumi Agung. Kelurahan Way Urang 

memiliki luasan wilayah seluas 9,42 km2 atau sekitar 4,17 % dari luas Kecamatan 

Kalianda, Kelurahan Kalianda dengan luasan 8,29 km2 atau sekitar 3,67% luas 

Kecamatan Kalianda, dan Kelurahan Bumi Agung dengan luasan 5,11 atau sekitar 

2,26% dari luas kecamatan Kalianda.  

Berdasarkan kebijakan, Kawasan Perkotaan Kalianda memiliki potensi 

bencana tsunami menurut RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Menurut sumber 

lainnya, yaitu potensi bencana tsunami Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 

Geologi (PVMBG) Kawasan Perkotaan Kalianda yang mencangkup tiga kelurahan 

termasuk kedalam tiga kategori bahaya bencana tsunami. Dengan adanya potensi-

potensi ancaman bencana tsunami tersebut, maka diperlukan perencanaan yang tepat 

dan kerja sama berbagai pihak dalam memperkuat Kawasan Perkotaan Kalianda yang 

tangguh terhadap ancaman bencana, khususnya dalam pengurangan bahaya risiko 

tsunami melalui arahan penggunaan lahan yang memperhatikan potensi bahaya 

tsunami. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sebaran bahaya tsunami terhadap penggunaan lahan di Kawasan Perkotaan 

Kalianda memiliki masing masing zona tersendiri berdasarkan sumber potensi bahaya. 

Bedararkan hasil olahan tabel 2 dan overlay gambar peta 1, menunjukan bahwa 

umumnya Kelurahan Way Urang memiliki potensi bahaya tsunami terhadap 

penggunaan lahan pertanian yaitu sebesar 205 Ha. Hal tersebut didukung oleh hasil 

sebaran luas potensi tsunami pada kategori tinggi, pertanian lahan kering sebagai 

penggunaan lahan yang memiliki bahaya tinggi terhadap bencana tsunami. Kondisi 

tersebut memungkinkan merusak lahan pertanian dan berdampak pada kegiatan 

perekonomian masyarakat pasca bencana tsunami. Tetapi dalam aspek kebencanaan, 

penggunaan lahan pertanian dapat menjadi salah satu fungsi vegetasi yang dapat 

meredam rambatan gelombang tsunami menuju daratan, dengan tingkat kepadatan 

rumah rendah. Berdasarkan hasil layout peta penggunaan lahan, jarak antara pesisir 

pantai dan kawasan terbangun berupa permukiman dan perdagangan jasa sangat dekat. 

Guna lahan permukiman di bagian selatan Kelurahan Kalianda jika dihitung 

berdasarkan lebar sempadan pantai 100 m, maka kawasan permukiman tersebut masuk 

kedalam zona lindung untuk sempadan pantai. oleh karena itu potensi bahaya di 

kawasan permukiman dan perdagangan jasa di Kelurahan Kalianda masuk kedalam 

kategori bahaya tinggi terdampak tsunami. Kelurahan Bumi Agung berdasarkan hasil 

layout peta merupakan kelurahan yang cenderung lebih aman dari ancaman bencana 

tsunami menurut RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi geografis yang tidak 

berdekatan langsung pantai dan ketinggian kawasan yang lebih tinggi, membuat 

Kelurahan Bumi Agung dapat dijadikan lokasi evakuasi sementara saat terjadi bencana 

tsunami. Berikut Merupakan. Berikut merupakan tabel 1 besaran luasan dan gambar 

peta 1 bahaya bencana tsunami terhadap penggunaan lahan menurut PVMBG 2009. 
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Tabel 2 

Sebaran Bahaya Guna Lahan Kawasan Perkotaan Kalianda 

Terhadap Potensi Tsunami PVMBG 2009 

Guna Lahan 

Kategori Bahaya 

Tinggi 

(Ha) 

Sedang 

(Ha) 

Rendah 

(Ha) 

Permukiman 33,14 68,59 133,58 

Perdagangan jasa 24,51 37,68 0,83 

Pemerintahan 14,43 38,28 1,1 

Pertanian lahan kering 205,03 242,92 108,1 

Pertanian lahan kering 

campur semak 3 81,99 60,46 

Sawah 24,99 12,42 0 

Tambak 157,72 14,58 0 

Kebun 12,83 0 10,8 

Semak/Belukar 13,38 7,21 2,41 

Sumber: Hasil overlay guna lahan eksisting dengan potensi bencana tsunami menurut 

PVMBG 2009 
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Peta Sebaran Bahaya Tsunami Terhadap Penggunaan Lahan  

Menurut PVMBG 2009 

Gambar 1 

 

Berdasarkan hasil tabel 3 dan gambar peta 2, sebaran luas potensi bahaya 

tsunami,tidak terlalu berbeda antara penggunaan lahan eksisting dengan rencana pola 

ruang. Penggunaan lahan pertanian menjadi salah satu potensi bahaya tsunami tertinggi 

di Kelurahan Way Urang dalam penggunaan lahan maupun rencana pola ruang. 

Penggunaan lahan Kawasan terbangun berupa permukiman maupun perdagangan jasa 

di Kelurahan Kalianda sebagai kategori potensi bahaya tinggi tsunami terhadap 

penggunaan lahan dan rencana pola ruang. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa 

rencana pola ruang yang seharusnya menjadi dasar peruntukan guna lahan lahan belum 

mempertimbangkan potensi bencana tsunami. Perlindungan terkait kawasan lindung 

dalam rencana pola ruang saat ini hanya mengarah kepada peruntukan sempadan pantai 

(100 m). Oleh karena itu dapat dikatakan rencana pola ruang Kawasan Perkotaan 

Kalianda saat ini belum mempertimbangkan aspek bencana alam tsunami. Berikut 

Merupakan. Berikut merupakan tabel 1 besaran luasan dan gambar peta 1 bahaya 

bencana tsunami terhadap penggunaan lahan menurut PVMBG 2009. 

 

Tabel 2 

Sebaran Bahaya Rencana Guna Lahan Kawasan Perkotaan Kalianda 

Terhadap Potensi Tsunami PVMBG 2009 

Peruntukan Guna 

Lahan Pola Ruang 

Kategori Bahaya 

Tinggi (Ha) Sedang (Ha) Rendah (Ha) 

Permukiman 96,31 134,19 98,32 

Pertanian Lahan Kering 109,76 307,12 215,21 

Pertanian Lahan Basah 58,56 13,52 5,15 

Tambak 154,89 9,08 0 

Sempadan Pantai 98 0 0 

Sumber: Hasil overlay rencana pola ruang RTRW dengan potensi bencana tsunami menurut 

PVMBG 2009 
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 Peta Sebaran Bahaya Tsunami Terhadap Penggunaan Lahan 

Menurut PVMBG 2009 

Gambar 2 

 

 

Arahan Zona Guna Lahan Dalam Menghadapi Bahaya Bencana Tsunami 

 

Arahan mitigasi penggunaan lahan pada penelitian ini mengacu pada ancaman 

bahaya tsunami berdasarkan informasi PVMBG terhadap penggunaan lahan di ketiga 

Kelurahan. Peneliti menggunakan potensi bahaya bencana tsunami PVMBG 

dikarenakan informasi data yang lebih detail dibandingkan potensi bencana tsunami 

menurut RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Arahan mitigasi ini nantinya akan 

menghasilkan kawasan yang direkomendasikan berdasarkan aspek sebaran bahaya 

bencana tsunami. 

 

 



12 

 

Kelurahan Way Urang 

 

Peta Arahan Zona Penggunaan Lahan di Kelurahan Way Urang 

Gambar 3 

1. Kawasan Aquatic 

Kawasan aquatic merupakan kawasan dengan arahan rekomendasi 

perlindungan terhadap pesisir pantai/konservasi. Kondisi eksisting 

penggunaan lahan saat ini umumnya berupa tambak, pertanian lahan kering 

dan permukiman. Terdapatnya potensi ancaman bencana untuk ke tiga 

penggunaan lahan tersebut sangat memungkinkan berdampak pada 

perekonomian masyarakat jika terjadi bencana tsunami. Arahan rekomendasi 

penggunaan lahan pada zona ini berupa hutan pantai (green belt), rekreasi 

pantai atau hutan bakau/mangrove. Arahan kawasan ini diharapkan sebagai 

kawasan yang berfungsi sebagai peredam gelombang tsunami yang naik 
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hingga permukaan daratan. Sehingga kegiatan budidaya diarahkan tidak 

berada di zona kawasan ini, meminimalisir kerugian yang terjadi bencana 

tsunami. Menurut Harada dan Kawata (2004) dalam (Ihsan Fadhilatul, 2017) 

penggunaan lahan berupa hutan pantai dalam menghadapi bencana tsunami 

tinggi direncanakan dengan lebar minimal 500 m dari sempadan pantai.  

 

2. Kawasan Terbangun Kepadatan Rendah 

Penggunaan lahan eksisting saat ini berupa pertanian, permukiman dan 

pemerintahan dan tambak. Pada kawasan ini masih memungkinkan terjadi 

tsunami dengan tinggi genangan mencapai > 3m (PVMBG, 2009). Oleh 

karena itu penggunaan lahan pada zona kawasan ini diarahkan sebagai guna 

lahan pertanian atau perikanan tambak. Pada kawasan ini guna lahan pertanian 

dapat dilakukan, karena fungsi lahan pertanian dalam bencana tsunami dapat 

menjadi vegetasi yang berpotensi mengurangi rambatan gelombang tsunami 

menuju daratan. Dalam zona ini tidak disarankan memiliki kegiatan komersial 

atau kegiatan sosial lainnya, karena dianggap masih memungkinkan 

berpotensi terhadap gelombang tsunami.  

 

3. Kawasan Terbangun Kepadatan Sedang 

Penggunaan lahan di kawasan ini memungkinkan sebagai area kawasan 

terbangun berupa permukiman, komersial dan lainnya secara terbatas. Pada 

kawasan ini diarahkan memiliki sistem infrastruktur drainase yang baik, 

sehingga limpasan air gelombang tsunami menuju daratan dapat dialirkan 

dengan baik. Penggunaan lahan permukiman pada kawasan ini diarahkan 

dengan maksimal kepadatan rumah sedang (R3) yaitu 40 – 100 rumah/hektar 

(Permen Agraria dan Tata Ruang No 16 Tahun 2018). 

 

4. Kawasan Terbangun Kepadatan Tinggi 

Kawasan terbangun kepadatan tinggi diarahkan sebagai lokasi penggunaan 

lahan berupa permukiman, komersial, pendidikan, dan lainnya. Dikarenakan 
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Kawasan ini dianggap aman terhadap bahaya bencana tsunami, maka 

diperlukan kelengkapan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan masyarakat. 

Penggunaan lahan permukiman pada kawasan ini memungkinkan pada 

kepadatan rumah > R3 yaitu diatas 100 rumah/hektar (Permen Agraria dan 

Tata Ruang No 16 Tahun 2018). 

 

5. Buffer Zone 

Arahan perlindungan di area sempadan pantai maupun sungai. Perlindungan 

pantai dapat berupa pemecah ombak atau hutan bakau sebagai media peredam 

gelombang tsunami. Lokasi penempatan diarahkan disepanjang pesisir pantai 

atau berfokus pada fungsi kegiatan masyarakat yang padat. Berdasarkan 

kondisi eksisting saat ini, Kelurahan Way Urang kurangnya perlindungan 

pesisir pantai berupa green belt atau struktur seperti pemecah ombak.  

 

Kelurahan Kalianda dan Kelurahan Bumi Agung

 

Peta Arahan Zona Penggunaan Lahan di Kelurahan Kalianda dan Bumi Agung 

Gambar 4 
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1. Kawasan Aquatic 

Kawasan ini pada penggunaan lahan eksisting saat ini dipenuhi dengan guna 

lahan permukiman di Kelurahan Kalianda. Umumnya kepadatan permukiman 

di kawasan ini didominasi oleh kepadatan rumah R4, yaitu 10-40 

rumah/hektar. Disisi lain keberadaan permukiman yang masuk kedalam zona 

sempadan pantai dan masuk kedalam kategori bahaya tsunami tinggi, 

sehingga keberadaan permukiman di kawasan ini sangat berbahaya. Sama 

seperti halnya Kelurahan Way Urang, arahan penggunaan lahan kali ini, 

diarahkan menjadi Kawasan konservasi dengan arahan penggunaan lahan 

berupa green belt, tambak dan wisata pantai. Green belt dapat berupa hutan 

pantai maupun vegetasi lainnya berupa mangrove. Perlu dilakukan relokasi 

dan kajian terhadap kawasan permukiman di kawasan ini, sehingga kehidupan 

perekonomian masyarakat yang umumnya sebagai nelayan dapat tetap 

berjalan.  

 

2. Kawasan Terbangun Terbatas 

Kawasan ini pada kondisi eksisting berupa perdagangan jasa, permukiman 

dan pertanian. Kawasan ini berdasarkan hasil overlay masih memungkinkan 

terdampak bencana tsunami. Sebagai langkah perlindungan kawasan yang 

tahan akan bencana tsunami, maka penggunaan lahan di kawasan ini 

diarahkan berupa pertanian maupun permukiman dengan kepadatan maksimal 

(R4) yaitu 10-40 rumah/hektar. Diarahkan memiliki sistem pembuangan 

drainase yang baik, sehingga potensi gelombang tsunami dapat dialiri dengan 

baik. Tidak diarahkan memiliki penggunaan lahan komersial dan lainnya, 

karena melindungi kegiatan perekonomian sehingga tidak terancam bahaya 

tsunami. 

 

3. Kawasan Terbangun Aman Bencana Tsunami 

Kawasan ini dapat dianggap sebagai zona aman. Berdasarkan hasil layout 

pemetaan, ditemukan bahwa Kawasan ini aman terhadap potensi bahaya 
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bencana tsunami. Arahan penggunaan lahan di Kawasan ini berupa 

permukiman, pemerintahan, komersial, dan lainnya.  

 

4. Buffer Zone 

Sama seperti halnya arahan penggunaan buffer zone di Kelurahan Way Urang, 

Buffer zone pada Kelurahan Kalianda dan Bumi Agung diarahkan sebagai 

media yang dapat melindungi dari ancaman bahaya tsunami. Media dapat 

berupa green belt hutan mangrove atau pemecah ombak di pesisir pantai. 

 

 

KESIMPULAN HASIL TEMUAN 

Berdasarkan hasil temuan studi yang sudah dipaparkan pada bahasan 

sebelumnya, disimpulkan bahwa kesimpulan temuan penelitian ini menemukan 2 hal 

penting berkaitan dengan potensi bahaya tsunami untuk kawasan perkotaan Kalianda. 

Berikut merupakan kesimpulan temuan penelitian yang didapatkan: 

1. Pada kategori bahaya tinggi yaitu potensi run up tsunami > 3 meter, kawasan 

terbangun berpotensi terbesar mengacu pada guna lahan eksisting berupa 

permukiman dan perdagangan jasa di Kelurahan Kalianda. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukan bahwa penggunaan lahan perdagangan jasa masuk 

kedalam kategori bahaya tinggi diikuti oleh penggunaan lahan terbangun 

permukiman. Sehingga hal tersebut menunjukan bahwa kondisi guna lahan 

eksisting di Kelurahan Kalianda berpotensi terdampak tsunami untuk 

penggunaan lahan terbangun. Selain itu jika mengacu pada rencana pola ruang 

Kelurahan Kalianda tidak terdapat perbedaan, dimana rencana pola ruang saat 

ini untuk Kelurahan Kalianda didominasi peruntukan sebagai permukiman 

perkotaan. Begitupun pada kategori bahaya tsunami sedang, Kelurahan 

Kalianda memiliki kondisi eksisting guna lahan dan rencana pola ruang 

kawasan terbangun berupa permukiman dan komersial. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dapat dikatakan kondisi eksisting guna lahan permukiman dan 
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perdagangan jasa saat ini dapat terdampak tsunami, yang berakibat rusaknya 

fungsi kegiatan permukiman dan perekonomian setelah terjadi bencana 

tsunami. Oleh karena itu Kelurahan Kalianda saat ini dapat disimpulkan 

belum memiliki ketangguhan bencana tsunami melihat dari kondisi eksisting 

maupun rencana pola ruang. Hasil temuan bahaya tsunami di Kelurahan 

Kalianda ini diharapkan sebagai bahan evaluasi pemerintah Kota Kalianda 

dan juga dapat dijadikan dasar pertimbangan penyusunan RDTR berbasis 

mitigasi bencana di Kelurahan Kalianda.  

2. Kelurahan Way Urang jika mengacu pada hasil penelitian termasuk pada 

kategori bahaya tsunami tinggi didominasi penggunaan lahan eksisting 

pertanian dan perikanan tambak. Begitupun pada rencana pola ruang kategori 

bahaya tinggi tsunami di Kelurahan Way Urang sebagai peruntukan pertanian 

dan perikanan. Umumnya penggunaan lahan non-terbangun di kawasan 

kategori bahaya tsunami tinggi tidak terlalu diperhitungkan, karena jika 

mengacu pada preseden penelitian kawasan pertanian dapat dijadikan vegetasi 

alami untuk mencegah rambatan gelombang tsunami. Tetapi jika dilihat lebih 

lanjut terdapat kawasan terbangun eksisting dan rencana pola ruang di bahaya 

tinggi dan sedang tsunami berupa permukiman dan pemerintahan. Walaupun 

tidak mendominasi besaran wilayah terdampak, tetapi penggunaan lahan 

terbangun seharusnya tidak berada di zona khususnya bahaya tsunami tinggi. 

Terdampaknya penggunaan lahan pemerintahan dapat mengakibatkan 

hancurnya bangunan pemerintahan dan rusaknya dokumen-dokumen maupun 

hal penting lainnya. Sehingga nantinya berakibat pada sistem pemerintahan 

yang tidak berjalan dengan baik setelah terjadi bencana tsunami. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan penggunaan lahan eksisting dan rencana pola ruang 

masih belum mempertimbangkan keselamatan penggunaan lahan khususnya 

lahan terbangun berupa permukiman dan pemerintahan di Kelurahan Way 

Urang. Sama halnya seperti hasil temuan Kelurahan Kalianda, temuan bahaya 

tsunami di Kelurahan Way Urang ini diharapkan sebagai bahan evaluasi 

pemerintah Kota Kalianda. Mendukung arahan BNPB yaitu dapat dijadikan 
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dasar pertimbangan penyusunan RDTR berbasis mitigasi bencana di 

Kelurahan Way Urang maupun Kelurahan Kalianda. 

3. Kelurahan Bumi Agung berdasarkan hasil overlay tidak memiliki potensi 

kategori bahaya tsunami tinggi. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis 

Kelurahan Agung yang jika dilihat dari topografi wilayah (gambar 3.2) lebih 

tinggi dan tidak berdekatan dengan pesisir pantai. Pada sebagian wilayah 

Kelurahan Bumi Agung masuk kedalam kategori bahaya tsunami sedang 

dengan kondisi lahan terbangun eksisting perdagangan jasa dan permukiman. 

Sama halnya dengan rencana pola ruang, peruntukan penggunaan lahan di 

sebagai wilayah Kelurahan Bumi Agung masuk kedalam kategori bahaya 

sedang untuk peruntukan permukiman perkotaan. Oleh karena itu, peneliti 

menilai bahwa Kelurahan Bumi Agung memiliki potensi bencana tsunami 

lebih aman dibandingkan denagn Kelurahan Way Urang dan Kalianda, 

walaupun masih terdapat sebagai wilayah Kelurahan Bumi Agung yang 

masuk pada kategori bahaya tsunami sedang. Kelurahan Bumi Agung dapat 

dijadikan sebagai lokasi evakuasi ke tempat lebih aman untuk Kelurahan 

Kalianda, dikarenakan batas kelurahan yang berdekatan dan kondisi kelurahan 

yang lebih tinggi. 

 

 

KESIMPULAN ARAHAN GUNA LAHAN 

Berdasarkan temuan-temuan studi yang diperoleh dari hasil analisis, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai arahan zona penggunaan lahan pada 

kawasan bahaya tsunami di Kawasan Perkotaan Kalianda. Adapun kesimpulan yang 

didapat adalah sebagai berikut: 

1. Kelurahan Way Urang menghasilkan empat kawasan yang menunjukan 

masing-masing tingkat bahaya potensi tsunami. Keempat kawasan tersebut 

berupa kawasan aquatic/konservasi, kawasan kepadatan rendah, kawasan 

kepadatan sedang dan kawasan kepadatan tinggi. Sedangkan pada Kelurahan 

Kalianda dan Kelurahan Bumi Agung menghasilkan tiga kawasan, yaitu 
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kawasan aquatic/konservasi, kawasan terbangun terbatas dan kawasan 

terbangun aman bencana tsunami; 

2. Arahan penggunaan lahan non terbangun seperti pertanian dan perkebunan 

dapat dijadikan salah satu vegetasi yang berpotensi mencegah gelombang 

tsunami naik ke permukaan daratan. Penggunaan lahan terbangun berupa 

permukiman kawasan bahaya bencana tsunami tinggi – sedang dibatasi dan 

diarahkan memiliki struktur bangunan yang tahan dari bencana tsunami dan 

gempa. Penggunaan lahan perdagangan jasa atau pemerintahan diarahkan 

berada pada kawasan bahaya tsunami sedang-rendah (aman) dan memiliki 

struktur bangunan yang menyesuaikan dengan bencana tsunami. Hal tersebut 

mencegah dampak kerugian perekonomian perkotaan dan pusat pemerintahan 

di Kawasan Perkotaan Kalianda; 

Arahan penyediaan buffer zone berupa penetapan sempadan sungai dan pantai sesuai 

dengan fungsinya. Buffer zone pantai dapat berupa penyediaan pemecah ombak atau 

sejenisnya. Arahan lokasi buffer zone berada pada pusat-pusat kegiatan masyarakat 

dan dekat dengan muara sungai, mencegah gelombang tsunami masuk ke badan sungai. 
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