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ABSTRAK 

 
Kecamatan Kalianda memiliki potensi pariwisata pantai yang terdapat 

disepanjang pesisir kalianda, namun dibalik potensi pariwisata pantai terdapat potensi 

bencana tsunami seperti yang pernah terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 yang 
menyebabkan kerusakan di pariwisata pantai. Sehingga dalam penelitian yang dilakukan 

yaitu untuk mengetahui bagaimana pariwisata tangguh bencana di kawasan wisata pantai 

Kecamatan Kalianda dengan mengidentifikasi seberapa besar ancaman dan kerentanan 

bencana tsunami, serta mitigasi bencana di pariwisata pantai untuk mengetahui 
ketangguhan pariwisata dalam meminimalisir dampak bencana (7 pariwisata pantai di 

Kecamatan Kalianda). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

campuran, yaitu metode kuantitatif untuk menghitung ancaman dan kerentanan bencana 
tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Kalianda dengan menggunakan 

pedoman perka BNPB No 2 tahun 2012 tentang kajian resiko bencana. Sedangkan, metode 

kualitatif untuk mengidentifikasi pariwisata tangguh bencana dengan mitigasi bencana di 
pariwisata pantai Kecamatan Kalianda. Dari hasil analisis didapatkan bahwa Kecamatan 

Kalianda memiliki indeks ancaman bencana tsunami yang tinggi dan memiliki indeks 

terpapar bencana tsunami terluas di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 1.783,70 Ha. 

Selain itu Kecamatan Kalianda memiliki skor kerentanan bencana tsunami tertinggi ke-2 
di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 0,604, dengan indeks kerentanan bencana tsunami 

yang sedang. Selanjutnya dari hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa 

mitigasi bencana di Kecamatan Kalianda belum berfokus terhadap sektor pariwisata, 
namun sebagian pariwisata pantai di Kecamatan Kalianda yang di kelola oleh swasta 

sudah menerapkan tangguh bencana dengan mitigasi bencana secara struktural maupun 

non struktural dalam pengembangan yang dilakukan seperti (Pantai Bagus, Pantai Indah, 
Pantai Tanjung Beo, Pantai M Beach, dan Pantai Grand Elty Krakatoa), dan beberapa 

pariwisata pantai di Kecamatan Kalianda yang di kelola oleh masyarakat belum 

menerapkan mitigasi bencana dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan karena 

keterbatasan biaya (Pantai Senja dan Pantai Sapenan). 
  

Kata kunci: Potensi pariwisata Pantai, Potensi Bencana Tsunami, Indeks Ancaman, 

Indeks Kerentanan, Pariwisata Tangguh Bencana, Mitigasi Bencana. 
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A. PENDAHULUAN 

Pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

jangka waktu tertentu dari suatu tempat ke tempat lain dan bertujuan untuk 

berekreasi atau memiliki suatu kepentingan sehingga keinginannya dapat terpenuhi 

(Saleh, 2019). Menurut Undang-Undang No 10 Tahun  2009 tentang 

Kepariwisataan, potensi pariwisata yang di miliki jika dikembangkan dengan 

strategi yang baik akan memberikan dampak besar dalam peningkatan 

pembangunan suatu daerah, seperti pendapatan masyarakat, infrastruktur, serta 

sarana dan prasarana di sekitar pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata perlu 

adanya sarana dan prasarana yang menunjang serta sesuai standar keselamatan 

wisatawan atau penggunjung dalam potensi bencana yang dapat terjadi didalam 

pariwisata. Banyak pariwisata yang berada pada kawasan resiko bencana seperti di 

pariwisata pantai dimana adanya potensi bencana tsunami yang dapat terjadi, 

sehingga dalam pengembangan pariwisata perlu diperhatikan dalam mitigasi 

bencana yang berfungsi untuk meminimalisir kerugian maupun korban jiwa jika 

terjadi suatu bencana. 

Kabupaten Lampung Selatan memiliki berbagai macam potensi dalam 

pengembangan wilayah dan salah satunya yaitu di sektor pariwisata khususnya 

pariwisata pantai yang ada di Kecamatan Kalianda seperti, Pantai Bagus, Pantai 

Grand Elty Krakatoa, Pantai Senja, Pantai Senja, Pantai Indah, Pantai Tanjung Beo, 

dan Pantai M Beach. Namun dibalik potensi pariwisata pantai tersebut terdapat 

potensi bencana yang mengancam, seperti bencana tsunami yang pernah terjadi 

beberapa tahun lalu pada tanggal 22 Desember 2018 yang menimbulkan kerugian 

baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial terhadap pariwisata pantai di Kecamatan 

Kalianda. Menurut Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera Tahun 2017 Kecamatan 

Kalianda termasuk kedalam kawasan rawan bencana tsunami. Tentunya hal ini akan 

berdampak dan berpengaruh terhadap kawasan wisata pantai di Kecamatan 

Kalianda jika terjadi bencana tsunami, sehingga perlunya strategi khusus di 

pariwisata pantai untuk meminimalisir dampak bencana tsunami, dan salah satunya 

yaitu dengan pariwisata tangguh bencana. Menurut Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 

Tahun 2019, dalam upaya mewujudkan pariwisata tangguh bencana perlu adanya 

perencanaan pariwisata menuju tangguh bencana dengan menerapkan mitigasi pada  
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destinasi wisata. Sehingga perlunya mitigasi untuk mewujudkan pariwisata tangguh 

bencana. 

Mitigasi bencana diperlukan untuk mengetahui seberapa tangguh suatu 

kegiatan pariwisata terhadap potensi bencana yang dapat terjadi, dimana hal ini 

berfungsi untuk meminimalisir dampak kerugian maupun kerusakan baik secara 

fisik, lingkungan, ekonomi, maupun sosial di pariwisata pantai jika terjadi suatu 

bencana. Penelitian akan mengidentifikasi tingkat ancaman dan tingkat kerentanan 

bencana tsunami serta peran pemerintah dan pengelola pariwisata dalam 

ketangguhan bencana di kawasan wisata pantai Kecamatan Kalianda dengan 

mitigasi bencana. Selain itu belum adanya penelitian yang membahas secara khusus 

pariwisata tangguh bencana di kawasan wisata pantai Kecamatan Kalianda, 

sehingga dalam penelitian yang dilakukan akan membahas tentang pariwisata 

tangguh bencana untuk mengetahui pariwisata pantai di Kecamatan Kalianda sudah 

tangguh atau belum ketika terjadi bencana tsunami dengan adanya mitigasi bencana 

di kawasan wisata tersebut yang berfungsi untuk meminimalisir dampak kerugian 

maupun kerusakan yang terjadi. Penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus 

terhadap pengembangan mitigasi secara struktural dan non struktural dalam 

pariwisata tangguh bencana. Menurut Coppola (2007) mitigasi bencana dibedakan 

menjadi dua bentuk yaitu mitigasi non struktural dan mitigasi struktural. Menurut 

Coppola (2007), mitigasi struktural merupakan mitigasi yang memiliki wujud fisik 

seperti pembangunan atau perbaikan infrastruktur, serta mitigasi non struktural 

merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan 

meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat, sehingga pihak pihak tersebut 

mampu untuk menyiapkan diri dan selalu waspada terhadap ancaman bencana yang 

datang 

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

campuran (mixed methods) yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif, metode 

kuantitatif untuk menghitung ancaman dan kerentanan bencana tsunami di 

Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Kalianda dengan menggunakan 

pedoman perka BNPB No 2 tahun 2012 tentang kajian resiko bencana. Sedangkan, 
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metode kualitatif untuk mengidentifikasi pariwisata tangguh bencana dengan 

mitigasi bencana di pariwisata pantai Kecamatan Kalianda. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Ancaman Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dan 

Kecamatan Kalianda 

Ancaman/ bahaya merupakan suatu kejadian yang berasal dari peristiwa 

alam yang bersifat ekstrim yang dapat berakibat buruk dan merugikan baik secara 

meteri maupun non materi. Analisis ancaman bencana tsunami di Kabupaten 

Lampung Selatan dan Kecamatan Kalianda diperoleh dari hasil analisis sesuai 

dengan pedoman Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 untuk penentuan tingkat 

ancaman bencana tsunami. Data sejarah ketinggian bencana tsunami yang pernah 

terjadi di Kabupaten Lampung Selatan yaitu ± 4 meter (Takabatake, 2019). 

sehingga diperoleh hasil analisis indeks terpapar bencana tsunami dan indeks 

ancaman bencana tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan 

Kalianda. Hasil indeks terpapar di setiap kecamatan Kabupaten Lampung Selatan 

ditunjukan pada peta di bawah ini. 

 

  
Sumber : Hasil Analisis ArcGis, 2020 

 

GAMBAR 4. 1  

PETA INDEKS TERPAPAR BENCANA TSUNAMI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 



Saka Wardana, Prof. Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, Ph.D., dan Yudha Rahman, S.T., M.T 

Pariwisata Tangguh Bencana Di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan Kalianda 

Volume 1 Nomor 1 - September 2020 - p ISSN 2301-878X - e ISSN  2541-2973  5 

Dari hasil analisis indeks terpapar bencana tsunami, dapat diketahui bahwa 

terdapat lima kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang berpotensi terpapar 

jika terjadinya bencana tsunami, yaitu Kecamatan Bakauheni, Rajabasa, Kalianda, 

Sidomulyo, dan Katibung. Dimana Kecamatan Kalianda menjadi kecamatan yang 

memiliki wilayah terpapar yang relatif besar jika dibandingkan dengan kecamatan 

lain, sedangkan Kecamatan Bakauheni menjadi kecamatan yang memiliki wilayah 

terpapar dengan relatif rendah. Selanjutnya hasil indeks terpapar di Kecamatan 

Kalianda ditunjukan pada peta di bawah ini. 

 

 

Sumber : Hasil Analisis ArcGis, 2020 

 

GAMBAR 4.2  

PETA INDEKS TERPAPAR BENCANA TSUNAMI KECAMATAN KALIANDA 

 

Dari hasil analisis indeks terpapar bencana tsunami Kabupaten Lampung 

Selatan, Kecamatan Kalianda memiliki indeks terpapar yang paling luas sebesar 

1.783,70 Ha, yaitu kelas terpapar rendah memiliki luas sebesar 170,639 Ha, kelas 

terpapar sedang memiliki luas sebesar 390,645 Ha, dan kelas terpapar tinggi 

memiliki luas sebesar 1.222,41 Ha.    
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Sumber : Hasil Analisis ArcGis, 2020 

 

GAMBAR 4.3  

PETA INDEKS ANCAMAN BENCANA TSUNAMI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

 Dari hasil analisis indeks terpapar bencana tsunami selanjutnya dilakukan 

analisis indeks ancaman bencana tsunami, yaitu terdapat tiga kelas ancaman 

tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dengan kelas rendah, sedang, dan tinggi. 

Dimana kecamatan yang memiliki indeks ancaman tsunami tinggi yaitu di 

Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Kalianda, Kecamatan 

Sidomulyo, dan Kecamatan Katibung, hal ini disebabkan karena kecamatan 

tersebut termasuk kecamatan yang memiliki indeks terpapar jika terjadi bencana 

tsunami sehingga kecamatan tersebut memiliki ancaman bencana tsunami yang 

tinggi. Kecamatan Kalianda memiliki kelas ancaman tinggi dan memiliki luas 

terpapar terluas jika terjadi bencana tsunami yaitu sebesar 1.783,70 Ha, dengan 

begitu Kecamatan Kalianda termasuk kedalam wilayah yang rawan bencana 

tsunami dan hal ini tentunya akan berdampak terhadap pariwisata pantai di 

Kecamatan Kalianda, sehingga perlunya mitigasi bencana untuk mengetahui 

seberapa tangguh suatu pariwisata terhadap potensi bencana yang dapat terjadi, 

dimana hal ini berfungsi untuk meminimalisir dampak jika terjadi bencana tsunami. 
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2. Kerentanan Bencana Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan 

Kalianda 

a) Kerentanan Sosial Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan 

Kalianda 

Berdasarkan hasil analisis, kerentanan sosial di Kabupaten Lampung 

Selatan berada di kelas tinggi dan sedang. Untuk tingkat kerentanan sosial tertinggi 

berada di Kecamatan Natar dengan skor tingkat kerentanan 0,737 sedangkan tingkat 

kerentanan sosial terendah berada di Kecamatan Rajabasa dengan skor tingkat 

kerentanan 0,367. Kecamatan Kalianda memiliki nilai kerentanan sosial sebesar 

0,537 dan termasuk ke dalam kelas kerentanan sosial yang sedang. Indikator 

kerentanan sosial sedang menjadikan Kecamatan Kalianda tidak terlalu 

berpengaruh/berdampak jika terjadi suatu bencana, namun tentunya akan 

mempengaruhi beberapa kehidupan maupun perilaku sosial bagi penduduk akibat 

dampak bencana yang terjadi. Hasil analisis kerentanan sosial di setiap kecamatan 

Kabupaten Lampung Selatan ditunjukan pada peta di bawah ini. 

 

 
Sumber : Hasil Olahan ArcGis, 2020 

 

GAMBAR 4. 4  

PETA KERENTANAN SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

b) Kerentanan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan 

Kalianda
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Berdasarkan hasil analisis, kerentanan ekonomi tertinggi berada di Kecamatan 

Kalianda dengan skor tingkat kerentanan 0,820, sedangkan tingkat kerentanan 

ekonomi terendah berada di Kecamatan Way Sulan dengan skor tingkat kerentanan 

0,091. Kecamatan Kalianda memiliki nilai kerentanan sosial tertinggi, dimana nilai 

PDRB sangat berpengaruh dan tertinggi. Indikator kerentanan ekonomi tinggi 

menjadikan Kecamatan Kalianda sangat berpengaruh/berdampak jika terjadi suatu 

bencana, dan hal ini tentunya akan mempengaruhi beberapa pertumbuhan maupun 

perkembangan perekonomian yang ada di Kecamatan Kalianda. Hasil analisis 

kerentanan ekonomi di setiap kecamatan Kabupaten Lampung Selatan ditunjukan 

pada peta di bawah ini. 

 

  

Sumber : Hasil Analisis ArcGis, 2020 

 

GAMBAR 4. 5  

PETA KERENTANAN EKONOMI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

c) Kerentanan Fisik Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Kalianda 

Berdasarkan hasil analisis, kerentanan fisik tertinggi berada di Kecamatan 

Natar dengan skor tingkat kerentanan 1, sedangkan tingkat kerentanan fisik 

terendah berada di Kecamatan Bakauheni dengan skor tingkat kerentanan 0,175. 

Kecamatan Kalianda memiliki nilai kerentanan fisik sedang dengan skor tingkat 

kerentanan 0,593. Indikator kerentanan fisik sedang menjadikan Kecamatan 

Kalianda tidak terlalu berpengaruh/ berdampak buruk jika terjadi suatu bencana, 
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namun tentunya hal ini akan mempengaruhi beberapa fungsi fasilitas umum 

maupun pembangunan yang ada di Kecamatan Kalianda. Hasil analisis kerentanan 

fisik di setiap kecamatan Kabupaten Lampung Selatan ditunjukan pada peta di 

bawah ini. 

 

 

Sumber : Hasil Analisis ArcGis, 2020 

 

GAMBAR 4. 6  

PETA KERENTANAN FISIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

d) Kerentanan Lingkungan Tsunami Kabupaten Lampung Selatan dan 

Kecamatan Kalianda 

Berdasarkan hasil analisis, kerentanan lingkungan tsunami di Kabupaten 

Lampung Selatan berada di kelas rendah, dan sedang. Untuk skor tingkat 

kerentanan lingkungan tsunami tertinggi berada di Kecamatan Ketapang dengan 

skor tingkat kerentanan 0,45, sedangkan tingkat kerentanan lingkungan tsunami 

terendah berada di Kecamatan Way Sulan dengan skor tingkat kerentanan 0,001. 

Kecamatan Kalianda memiliki nilai kerentanan lingkungan sedang dengan skor 

tingkat kerentanan 0,365. Indikator kerentanan lingkungan sedang menjadikan 

Kecamatan Kalianda tidak terlalu berpengaruh/berdampak buruk jika terjadi suatu 

bencana, namun disatu sisi lain perlu adanya pengembangan untuk penanaman 

hutan mangrove/ bakau karena dengan adanya pengembangan hutan mangrove/ 

bakau tersebut dapat menggurangi dampak yang terjadi jika terjadi bencana tsunami 
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di Kecamatan Kalianda. Hasil analisis kerentanan lingkungan bencana tsunami di 

setiap kecamatan Kabupaten Lampung Selatan ditunjukan pada peta di bawah ini. 

 

 

Sumber : Hasil Analisis ArcGis, 2020 

 

GAMBAR 4. 7  

PETA KERENTANAN LINGKUNGAN TSUNAMI  

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

e) Indeks Kerentanan Bencana Tsunami Kabupaten Lampung Selatan dan 

Kecamatan Kalianda 

Berdasarkan hasil analisis indeks kerentanan bencana tsunami,  Kabupaten 

Lampung Selatan memiliki tiga kelas indeks kerentanan tsunami yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi, dimana skor indeks kerentanan tsunami tertingi berada di 

Kecamatan Natar dengan skor 0,709; Sedangkan untuk indeks kerentanan tsunami 

dengan skor terendah terdapat di Kecamatan    Penengahan dengan skor kerentanan 

0,328.  Kecamatan Kalianda memiliki indeks kerentanan bencana tsunami tertinggi 

ke-2 di Kabupaten Lampung Selatan dengan skor kerentanan 0,604 dan memiliki 

kelas kerentanan bencana tsunami sedang, dimana kerentanan ekonomi menjadi 

kerentanan yang sangat berpengaruh di Kecamatan Kalianda dengan skor 

kerentanan ekonomi 0,820. Dengan begitu tentunya akan mempengaruhi 

pembangunan maupun pertumbuhan perekonomian yang ada di Kecamatan 

Kalianda, salah satunya yaitu di pariwisata pantai Kecamatan Kalianda. Sehingga 
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perlunya mitigasi bencana untuk mengetahui seberapa tangguh suatu pariwisata 

terhadap potensi bencana yang dapat terjadi, dimana hal ini berfungsi untuk 

menurunkan indeks kerentanan bencana tsunami dan meminimalisir dampak jika 

terjadi bencana tsunami. Hasil analisis indeks kerentanan bencana tsunami di setiap 

kecamatan Kabupaten Lampung Selatan ditunjukan pada peta di bawah ini. 

 

 

Sumber : Hasil Analisis ArcGis, 2020 

 

GAMBAR 4. 8  

PETA INDEKS KERENTANAN TSUNAMI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

 

3. Analisis Pariwisata Tangguh Bencana 

a) Pengaruh Ancaman dan Kerentanan Bencana Tsunami Terhadap 

Pengembangan Pariwisata Pantai Kecamatan Kalianda 

Dari hasil analisis didapatkan bahwa ancaman bencana tsunami di 

Kecamatan Kalianda memiliki indeks ancaman bencana tsunami yang tinggi dan 

memiliki indeks terpapar bencana tsunami terluas di Kabupaten Lampung Selatan, 

serta Kecamatan Kalianda memiliki indeks kerentanan bencana tsunami tertinggi 

ke-2 di Kabupaten Lampung Selatan dengan skor kerentanan 0,604 dan memiliki 

kelas kerentanan bencana tsunami sedang. Selain itu Kecamatan Kalianda memiliki 

potensi pariwisata pantai yang tersebar disepanjang pesisir. Dalam hal ini tentunya 

ada keterhubungan dan sangat berpengaruh, sehingga perlunya penanganan secara 

khusus dalam pengembangan pariwisata pantai di Kecamatan Kalianda untuk 
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mengurangi/ meminimalisir dampak kerugian jika terjadi bencana tsunami, dan 

salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya mitigasi bencana di 

kawasan pariwisata pantai guna menciptakan pariwisata tangguh bencana. Mitigasi 

bencana yang perlu dilakukan tentunya harus adanya peran atau kerja sama yang 

baik antara pemerintah dengan pengelola pariwisata yang ada di Kecamatan 

Kalianda. Sehingga pariwisata pantai di Kecamatan Kalianda menjadi pariwisata 

yang tangguh akan bencana dan dapat membuat wisatawan yang datang merasa 

aman, nyaman, dan tidak was-was saat berwisata menikmati keindahan pariwisata 

pantai di Kecamatan Kalianda. 

b) Peran Pemerintah dalam Pariwisata Tangguh Bencana dengan Mitigasi 

Bencana di Pariwisata Pantai Kecamatan Kalianda 

Peran pemerintah dalam meminimalisir dampak bencana tsunami sudah 

melakukan pengembangan dengan mitigasi bencana di Kecamatan Kalianda secara 

struktural yaitu seperti, adanya jalur evakuasi, pos bencana, fasilitas kesehatan, 

menara sirine, titik kumpul, alat pendeteksi gempa, hunian tetap, sensor gempa, dan 

radar gempa, sedangkan secara non struktural yaitu seperti, adanya pelatihan 

mitigasi bencana dan trauma healing. Namun peran pemerintah dalam mitigasi 

bencana secara struktural dan non struktural belum berfokus terhadap sektor 

pariwisata khususnya di pariwisata pantai Kecamatan Kalianda. 

c) Peran Pengelola Pariwisata dalam Pariwisata Tangguh Bencana dengan 

Mitigasi Bencana di Pariwisata Pantai Kecamatan Kalianda 

Peran pengelola pariwisata merupakan suatu hal yang penting dalam 

meminimalisir dampak bencana dan mewujudkan pariwisata tangguh bencana 

dengan menerapkan mitigasi bencana (struktural dan non struktural), dimana peran 

pengelola berkaitan langsung dengan rencana pengembangan pariwisata yang akan 

dilakukan. Dari hasil observasi dan wawancara, kemudian di analisis dengan 

mitigasi bencana (struktural dan non struktural) dapat diketahui bahwa sebagian 

pariwisata pantai di Kecamatan Kalianda sudah menerapkan pariwisata tangguh 

bencana dengan mitigasi bencana dalam pengembangan yang dilakukan, seperti di 

Pantai Bagus, Pantai Indah, Pantai Tanjung Beo, Pantai M Beach, dan Pantai Grand 

Elty Krakatoa dengan adanya staf/ tim khusus yang siap ketika terjadi bencana, jalur 

evakuasi yang terpasang dibeberapa titik lokasi pantai sebagai petunjuk arah, denah 
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lokasi pantai sebagai informasi wisatawan memahami karakteristik lokasi pantai, 

papan himbauan sebagai pedoman/ peraturan bagi wisatawan saat melakukan 

kegiatan wisata, hutan mangrove yang berfungsi untuk meminimalisir dampak jika 

terjadi ombak besar maupun tsunami. Dan beberapa pariwisata pantai di Kecamatan 

Kalianda belum menerapkan pariwisata tangguh bencana dengan mitigasi bencana 

dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan, seperti di  Pantai Senja dan Pantai 

Sapenan. 

 

D.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis ancaman dan kerentanan bencana tsunami yang 

telah dilakukan menggunakan pedoman Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

pedoman umum pengkajian resiko bencana, didapatkan bahwa ancaman bencana 

tsunami di Kecamatan Kalianda memiliki indeks ancaman bencana tsunami yang 

tinggi dan memiliki indeks terpapar bencana tsunami terluas di Kabupaten 

Lampung Selatan, dan Kecamatan Kalianda memiliki indeks kerentanan bencana 

tsunami tertinggi ke-2 di Kabupaten Lampung Selatan dengan skor kerentanan 

0,604 dan memiliki kelas kerentanan bencana tsunami sedang. Hal ini tentunya 

akan berdampak terhadap pariwisata pantai di Kecamatan Kalianda, dan dari hasil 

analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, belum adanya peran 

pemerintah dalam mitigasi bencana disektor pariwisata, namun beberapa pengelola 

pariwisata pantai di Kec. Kalianda sudah menerapkan mitigasi struktural dan non 

struktural dalam meminimalisir dampak tsunami. 
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