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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Bencana Abrasi merupakan masalah yang mengancam kondisi garis pantai 

sehingga dapat merusak bangunan-bangunan yang berbatasan langsung dengan air 

laut, dimana abrasi didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi 

asalnya (Triatmodjo, 1999). Akibat pengaruh gelombang laut yang cukup kuat, 

serta pengaruh dari rusaknya ekosistem terumbu karang di sepanjang perairan 

Pantai Padang yang menjadi salah satu penyebab abrasi yang terjadi kini semakin 

mengkhawatirkan, hal ini diperparah lagi oleh rusaknya pelindung pantai alami 

dan buatan yang akan berdampak buruk terhadap pemungkiman dan fasilitas 

umum yang berada di sepanjang pantai. (Ferli Fajri, Rifardi & Afrizal Tanjung, 

2012). Sehingga diperlukannya evaluasi penyelenggaraan penanggulangan  

bencana abrasi terhadap kerusakan pantai di Pantai Padang Kota Padang. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo 

(2019) menyebutkan dalam situs BPBD Provinsi Sumatera Barat bahwa bencana 

abrasi merupakan ancaman yang permanen di Provinsi Sumatera Barat “Abrasi ini 

merupakan ancaman permanen. Jika ancaman permanen, solusinya harus 

permanen juga,” ujarnya saat meninjau abrasi pantai di kawasan Monumen 

Merpati Perdamaian di Pantai Muaro Lasak, Kota Padang. Ancaman abrasi di 

Kota Padang nyata adanya. Sedangkangkan pembangunan fasilitas umum di 

sepanjang Pantai Padang terus dilakukan dikarenakan Pantai Padang adalah salah 

satu tujuan wisata di Kota Padang.  

Abrasi tidak terjadi secara seketika, melainkan terjadi dalam dalam kurun 

waktu yang lama, akibat dari gelombang laut yang terus menerus terjadi, 

menyebabkan pantai akan menyempit dan semakin mendekati pemukiman yang 

ada disekitar. Bukan hanya disebabkan oleh kekuatan gelombang, akan tepi 

terjangan gelombang secara terus menerus juga dapat menyebabkan Abrasi. Di 

kota Padang upaya pengamanan pantai untuk melakukan penanggulangan abrasi 

di Pantai Padang telah dimulai sejak tahun 1968 sedangkan kegiatan fisiknya 
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dimulai pada tahun 1969 sampai sekarang. Konsep dasar penanggulangan yang 

dijalankan adalah dengan cara meredam pengaruh energi gelombang laut dengan 

pemasangan batu dan pasir di pantai yang terancam stabilitasnya sehingga 

kelancaran arus sedimentasi di perairan pantai dapat terjadi secara alami (Istijono, 

2013).  

Pada tahun 1938 - 1969 terjadi penyusutan pantai di Kota Padang akibat 

abrasi sepanjang  67 meter dimana menyebabkan mundur nya posisi garis pantai  

ke arah darat. Kemudian pada tahun 1969 dilakukan penanggulangan dengan 

pemasangan groin (tanggul pantai) di setiap jarak 50 meter. Hasil penanggulangan 

abrasi dengan pembangunan groin dan tanggul penahan pantai cukup berhasil di 

tahun tahun sebelumnya untuk menjaga garis pantai, tetapi teknik ini terkadang 

dianggap merusak keindahan panorama pantai (Istijono, 2013). Kini abrasi 

kembali menjadi masalah yang cukup serius. Sistem tanggul pantai yang 

melindungi kawasan tersebut, baik yang berjejer di sepanjang pantai maupun 

groin yang menjorok ke laut, tidak mampu lagi melindungi pesisir pantai. Pondasi 

Monumen Merpati Perdamaian yang belum sampai berdiri lima tahun itu, kini 

terancam. Tidak itu saja, kawasan lainnya di sepanjang Pantai Padang juga tengah 

terancam (Reimena, 2019). Kerusakan   Pantai Padang akibat abrasi dapat dilihat 

pada gambar 1.1 dan 1.2.  

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota 

Padang Tahun 2010-2030 pada pasal 89 dinyatakan bahwasanya sepanjang Pantai 

Padang merupakan  kawasan strategis kota yang memiliki pengaruh penting 

dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Dimana salah satu indikasi 

program utama arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 

adalah Pembangunan Bangunan Pelindung Pantai guna melakukan pengamanan 

sepanjang Pantai Padang terhadap gelombang laut dengan pelaksanaan 

pembangunan dilakukan dari tahun 2011 hingga tahun 2025. Namun pada tahun 

2020 dapat kita lihat kerusakan Pantai Padang akibat abrasi terjadi kian parah. 

Kerusakan akibat abrasi dapat dilihat pada gambar 1.1 dan 1.2. Oleh karena itu 

diperlukan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi untuk 



3 

 

melihat  kelemahan dari penanggulangan yang sudah ada sehingga dapat 

diperbaiki kedepannya.  

 

 

Sumber  : Padek.co oleh Elsy Maisany. Diakses September 2020 

 

GAMBAR 1. 1 

 KERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KAWASAN MASJID AL HAKIM 

AKIBAT ABRASI 

 

 

Sumber : Covesia Multimedia, Diakses September 2020 

 

GAMBAR 1. 2  

KERUSAKAN FASILITAS UMUM DI PANTAI MUARO LASAK AKIBAT 

ABRASI 

 

Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi ini dilakukan 

untuk melihat bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi di 

Gambar  STYLEREF 1 \s 0. SEQ Gambar \* ARABIC \s 1 2 
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Pantai Padang yang sudah ada dapat menanggulangi bencana abrasi.  Apakah 

kegiatan pengamanan dan perlindungan pantai sudah memenuhi tujuan dari 

dilakukannya pengamanan pantai tersebut.  Penelitian ini sangat penting 

dilakukan dikarenakan ancaman abrasi di sepanjang Pantai Padang sudah sangat 

mengkhawatirkan. Kawasan Pantai Padang merupakan kawasan dengan tingkat 

kerentanan abrasi tinggi dikarenakan terdapat objek wisata di sepanjang Pantai 

Padang yaitu  Monumen Merpati Perdamaian (Tugu Merpati), Masjid Al-Hakim , 

Tugu Charte of the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation 

(IORA-RC) dan Pedestrian di sepanjang pantai. Salah satu cara untuk melindungi 

objek tersebut dari abrasi adalah dengan cara melakukan evaluasi 

penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi di sepanjang  Padang Barat 

sehingga nantinya penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi 

masyarakat dan pemerintah Kota Padang untuk melakukan penanggulangan 

bencana abrasi di Pantai Padang. Penelitian ini belum pernah dilakukan di 

Kawasan Pantai Padang, berdasarkan penelitian sebelumnya penelitian ini 

mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam  metodologi, namun berbeda 

dalam fokus dan lokus. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Penanggulangan bencana abrasi di Kawasan Pantai Padang  telah 

dilakukan sejak tahun 1969. Penanggulangan ini dilakukan karena pada tahun 

1938 - 1969 terjadi penyusutan pantai di Kota Padang akibat abrasi sepanjang  67 

meter dimana menyebabkan mundur nya posisi garis pantai  ke arah darat. 

Pembuatan groin merupakan salah satu cara untuk meredam pengaruh energi 

gelombang laut untuk menjaga pantai dari abrasi di  Pantai Padang. Dapat 

diketahui bahwasanya penggunaan groin dalam 50 tahun terakhir dapat 

mengurangi penyusutan pantai, akan tetapi akibat dari abrasi di tahun 1938 - 1969 

silam jarak antara gelombang pasang tertinggi dengan daratan menjadi sangat 

sempit. (Istijono, 2013). Untuk menjaga pantai yang sudah sempit tersebut 

dibutuhkan penelitian mengenai evaluasi penyelenggaraan penanggulangan 

bencana abrasi di sepanjang  Pantai Padang dengan pertanyaan penelitian sebagai 



5 

 

berikut “Bagaimana evaluasi penyelenggaraan penanggulangan  bencana 

abrasi terhadap kerusakan pantai di  Pantai Padang Kota Padang?” 

 

1.3.  Tujuan Penelitian dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka Tujuan 

dilakukanya penelitian ini adalah untuk “Mengevaluasi penyelenggaraan 

penanggulangan  bencana abrasi terhadap kerusakan pantai di Pantai 

Padang untuk melihat tingkat ketercapaian penyelenggaraanya”. Dengan 

sasaran penelitian adalah sebagai berikut; 

1. Teridentifikasinya kebijakan dan bentuk penyelenggaraan penanggulangan 

bencana abrasi di  Pantai Padang dalam menanggulangi bencana abrasi. 

2. Teridentifikasinya bobot nilai kerusakan pantai dan prioritas penanganannya 

di  Pantai Padang. 

3. Teridentifikasinya ketercapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana 

abrasi dibanding dengan kerusakan pantai di Pantai Padang. 

 

1.4.  Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian maka penulis membatasi 

ruang lingkup penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian yaitu: 

a. Lingkup Waktu 

Waktu penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama enam bulan, dengan 

waktu pengambilan data dimulai pada bulan Januari 2021. Data sejarah abrasi 

diambil memiliki rentang waktu dari 1938 – 2020. Sedangkan data evaluasi 

teknik penanggulangan bencana diambil dari data terbaru di lapangan. 

b. Lingkup Lokasi 

Lokasi penelitian berada di sepanjang  Pantai Padang Kecamatan Padang 

Barat. Pada gambar 1.3 merupakan deliniasi wilayah yang akan diamati dan 

dilakukan penelitian ini. Untuk mempermudah melakukan observasi lapangan 

dan penilaian kerusakan pantai peneliti membagi ruang lingkup penelitian 

menjadi 6 (enam) lokasi penelitian yakni Kawasan Hotel Pangeran, Pantai 
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Muaro Lasak, Pantai Purus, Pantai samudra (Taplau), Kawasan Taman 

Budaya, Kawasan Masjid Al Hakim.  

 

 

Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2020. Diolah oleh penulis. 

 

GAMBAR 1. 3  

RUANG LINGKUP PENELITIAN 
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c. Lingkup Materi 

Lingkup materi pada penelitian ini adalah berkaitan dengan evaluasi, Bencana 

Abrasi, Kebijakan- kebijakan dan semua yang berkaitan dengan evaluasi 

penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi. 

 

1.5.   Keaslian Penelitian  

Keaslian penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya mempunyai 

karakteristik yang relatif sama dalam  metodologi, namun berbeda dalam fokus 

dan lokus. Berikut beberapa penelitian terkait: 

 

TABEL I. 1  

KEASLIAN PENELITIAN 

 

No Peneliti Judul Penelitian Metodologi Fokus Penelitian Lokasi 

1 
Bambang Istijono 

(2013) 

Tinjauan Lingkungan Dan 

Penanggulangan Abrasi 

Pantai Padang Sumatera 

Barat 

Kualitatif 

Eksploratif 

Deskriptif 

Gelombang, 

Abrasi, 

Penanggulangan, 

Groin dan 

Tanggul Pantai 

Kota 

Padang 

2 

Ferli Fajri, 

Rifardi & Afrizal 

Tanjung (2012) 

Studi Abrasi Pantai Padang 

Kota Padang Provinsi 

Sumatera Barat 

Kualitatif 

Observasional 

Abrasi, 

Gelombang dan 

Arus 

Kota 

Padang 

3 

Retno Hartati, 

Rudhi Pribadi, 

Retno W. Astuti, 

Reny Yesiana, 

Itsna Yuni H 

(2016) 

Kajian Pengamanan Dan 

Perlindungan Pantai Di 

Wilayah Pesisir Kecamatan 

Tugu Dan Genuk, Kota 

Semarang 

Kualitatif 

Observasional 

Pengaman dan 

Perlindungan 

Pantai, Abrasi 

Kota 

Semarang 

4 
Indra Mutiara 

(2017) 

Studi Efektifitas Bangunan 

Seawall Terhadap Abrasi Di 

Pantai Wisata Mampie 

Kabupaten Polewali Mandar 

Kualitatif 

Observasional 

Seawall, Abrasi, 

Sedimen  

Kabupaten 

Polewali 

Mandar 
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No Peneliti Judul Penelitian Metodologi Fokus Penelitian Lokasi 

5 

Wazer El 

Hamidi, Junaidi, 

Ahmad Junaidi, 

Abdul Hakam 

(2019) 

Analisa Perubahan Garis 

Pantai Akibat Bangunan 

Pengaman Pantai (Groin) Di 

Pantai Salido Pesisir Selatan 

Sumatera Barat 

Kualitatif 

Observasional 

Deskriptif 

Abrasi, Garis 

Pantai, Groin 

Kabupaten 

Pesisir 

Selatan 

Sumber: Olah data pustaka, 2020 

 

Sepengetahuan peneliti, penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan 

Penanggulangan  Bencana Abrasi di  Pantai Padang Kota Padang ini belum 

pernah dilakukan sebelumnya di Pantai Padang. Peneliti yakin tidak ada penelitian 

yang memiliki judul yang sama dengan penelitian ini, tapi terdapat penelitian 

dengan metode dan fokus yang relatif serupa dengan penelitian yg ditulis oleh 

peneliti. 

 

1.6    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun 

secara praktis sebagai berikut: 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam 

bidang kebencanaan, teknik penanggulangan bencana  serta teknik evaluasi, 

terutama dalam bidang bencana abrasi. Penelitian ini dapat menjadi landasan 

terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan mengenai evaluasi 

penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Beberapa manfaat yang akan 

dihasilkan dalam penelitian ini diantaranya: 
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a. Bagi penulis, Penulis diharapkan dapat mengembakan diri serta 

mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bentuk 

pemahaman terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi. 

c. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu bahan pertimbangan atau acuan dalam melakukan penanggulangan 

bencana abrasi di Pantai Padang. 

 

1.7.    Kerangka Berpikir  

Berikut adalah skema kerangka berpikir dari penelitian evaluasi 

penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi: 
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Latar Belakang

Kawasan Pantai Padang merupakan kawasan dengan ancaman abrasi 

tinggi dan tingkat  kerentanan abrasi tinggi Sehingga di perlukanya 

evaluasi penyelenggaraan penaggulangan bencana abarasi yang ada 

untuk menurunkan resiko bencana 

Rumusan Masalah

Untuk menjaga pantai yang memiliki  ancaman abrasi tinggi 

dibutuhkan penelitian mengenai evaluasi penyelengraan 

penanggulangan bencana abrasi di sepanjang Pesisir Padang Barat 

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana 

abrasi di Pantai Padang dapat menanggulangi bencana abrasi yang ada?

Tujuan

Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan  bencana abrasi terhadap 

kerusakan pantai di Pantai Padang untuk melihat tingkat ketercapaian 

penyelenggaraanya

Sasaran 1

Teridentifikasinya kebijakan dan bentuk 

penyelenggaraan penanggulangan 

bencana abrasi di  Pantai Padang  dalam 

menanggulangi bencana abrasi.

Sasaran 2

Teridentifikasinya bobot nilai 

kerusakan pantai dan prioritas 

penanganannya di  Pantai  Padang.

Sasaran 3

Teridentifikasinya ketercapaian penyelenggaraan penanggulangan 

bencana abrasi dibandingkan kerusakan pantai di Padang Padang

Analisis Deskriptif Kualitatif
Analisis 

Kantitatif

Analisis Deskriptif Kualitatif

Output

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN  

BENCANA ABRASI DI PANTAI PADANG KOTA PADANG 

SUMATERA BARAT

Metode analisis

Metode analisis

 

Sumber : Analisis Peneliti, 2020 

GAMBAR 1. 4  

KERANGKA BERPIKIR 
 

 

1.8.  Metodologi Penelitian  

Pada sub bab ini akan dijelaskan cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan 

secara sempurna untuk melakukan penelitian guna mencapai tujuan dari penelitian 
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ini. Subab ini terdiri dari pendekatan penelitian yang digunakan, teknik 

Pengumpulan data  dan metode penentuan sampel, dan metode analisis. 

 

1.8.1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan deduktif-kuantitatif. 

Dimana dengan pendekatan ini peneliti akan melakukan verifikasi dari beberapa 

teori yang digunakan dalam penelitian dan melakukan verifikasi data ke lapangan. 

Mengacu pada tujuan penelitian yang dirumuskan yaitu untuk  “Mengevaluasi 

penyelenggaraan penanggulangan  bencana abrasi terhadap kerusakan 

pantai di Pantai Padang Kota Padang untuk melihat tingkat ketercapaian 

penyelenggaraanya”. maka diperlukannya pendekatan secara kuantitatif 

menggunakan beberapa analisis secara statistik yang bertujuan untuk mengetahui 

hasil yang didapatkan di lapangan dengan kesesuaian terhadap teori yang 

digunakan. Alasan peneliti memilih penelitian Deduktif-kuantitatif adalah, 

peneliti ingin melihat fenomena-fenomena di lapangan apakah sesuai dengan 

variabel yang telah disintesis pada teori yang telah ada. Selain itu, peneliti ingin 

mengetahui penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi yang sesuai dengan 

teori yang tepat yang ada di  Pantai Padang. 

Penelitian juga menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

yang dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap kepercayaan yang dilihat dari persepsi seseorang atau kelompok terhadap 

sesuatu yang selaras. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui 

karakteristik bencana abrasi dan mengetahui penyelenggaraan penanggulangan 

yang tepat sehingga dapat mengurangi dampak bencana abrasi. Penelitian 

deskriptif kuantitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara ilmiah 

dan sistematis yang mana penelitian yang dilakukan mencakup hubungan yang 

ada diantaranya (Hermawan, 2019). 

 

1.8.2. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dapat membantu peneliti dalam mendapatkan 

data-data yang diharapkan untuk penelitian dengan baik. Pengumpulan data harus 
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dirumuskan dan dipilih dengan pemahaman atas variabel yang dipilih, agar 

memudahkan informan, dan narasumber saat dilapangan. Data-data yang 

digunakan mengikuti kebutuhan atas sasaran yang akan dievaluasi. Berdasarkan 

sasaran yang akan dievaluasi yaitu teridentifikasinya karakteristik bencana abrasi, 

teridentifikasinya penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi dan 

teridentifikasinya efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi di 

Kecamatan Padang  Barat.  

Teknik pengumpulan data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer 

dan sekunder serta observasi langsung dilapangan. Data sekunder didapatkan 

melalui penelitian sebelumnya atau mengunjungi instansi terkait. Sementara data 

primer didapatkan secara kolektif dari berbagai sumber. Data primer juga 

didapatkan secara wawancara atau pengisian kuesioner dan observasi di lapangan. 

1. Data Primer  

Pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah wawancara, dan 

observasi. 

a. Metode Wawancara  

Pada metode ini dilakukan wawancara untuk mengetahui kondisi di 

lapangan melalui pandangan dan pengetahuan orang-orang yang berada di 

lapangan dan terkait langsung. Wawancara yang akan dilakukan merupakan 

wawancara untuk memperoleh pengetahuan mengenai karakteristik bencana 

abrasi dan penyelenggaraan penanggulangan abrasi yang ada di sepanjang  

Pantai Padang. Wawancara ini akan dilakukan kepada kepala/ pihak terkait 

dari instansi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan abrasi di Kota 

Padang, seperti; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera 

Barat, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, Badan 

Perencana dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang dan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.  

b. Metode Observasi  

Pada metode observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai kondisi eksisting, situasi dan permasalahan yang lebih akurat dan 

sekaligus membandingkan atau mencocokkan data dari instansi dengan 

kondisi nyata di lapangan. Pada observasi ini dilakukan untuk mengamati 
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mengenai karakteristik bencana abrasi dan penyelenggaraan penanggulangan 

abrasi yang ada di sepanjang  Pantai Padang dengan cara melakukan 

dokumentasi, inventarisasi dan cekis data sehingga dapat mengetahui kondisi 

pada wilayah penelitian. 

2. Data Sekunder  

Survei data sekunder adalah metode perolehan data dalam bentuk 

dokumen yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian. Data 

sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen seperti regulasi, kebijakan 

pemerintah, atau dokumen lain yang memberikan gambaran wilayah studi. 

Data sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan, naskah akademik, instansi 

pemerintah, dan media internet. Pengumpulan data sekunder pada penelitian 

ini didapatkan dari dinas instansi pemerintah seperti data gelombang, pasang 

surut, arus, angin gerakan sedimen Data sekunder juga dapat berupa penelitian 

sebelumnya yang menjadi pendukung penelitian saat ini. 

 

1.8.3. Metode Penentuan Sampel 

Teknik sampling merupakan suatu faktor penting dalam pengumpulan data 

primer dengan metode wawancara dan kuesioner. Teknik pengambilan sampel 

yang dilakukan dalam penelitian kali ini dengan menggunakan metode wawancara 

untuk memperoleh data sekunder. Dalam pengambilan sampel untuk 

mendapatkan data sekunder dengan metode wawancara terbuka pada penelitian ini 

menggunakan metode Non Probability Sampling dengan menggunakan teknik 

Purposive Sampling Kriteria dari pemilihan narasumber dengan teknik Purposive 

Sampling dalam wawancara dalam penelitian ini adalah instansi dan pemangku 

kepentingan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi di Kota 

Padang. Berikut adalah karakteristik narasumber dalam wawancara penelitian 

adalah sebagai berikut :  
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TABEL I. 2  

KRITERIA SAMPLING 

 

No 
Instansi atau Pihak 

Terkait 
Kriteria 

1 

Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Provinsi 

Sumatera Barat 

Merupakan seseorang yang bertugas dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi 

dan mengetahui dengan baik mengenai program 

penanggulangan bencana abrasi di Kota Padang 

2 

Dinas Pengelolaan 

Sumber Daya Air 

Provinsi Sumatera Barat 

Merupakan seseorang yang mengetahui dengan 

baik bidang bencana abrasi dan mengetahui dengan 

baik mengenai bentuk penanggulangan bencana 

abrasi di Kota Padang 

3 

Badan Perencana dan 

Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kota Padang 

Merupakan seseorang yang mengetahui dengan 

baik rencana, kebijakan serta program yang terkait 

penyelenggaraan bencana abrasi di Kota Padang 

4 

Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota 

Padang 

Merupakan seseorang yang mengetahui dengan 

baik rencana pengembangan bencana abrasi di Kota 

padang 

5 
Balai Wilayah Sungai 

Sumatera V 

Merupakan seseorang yang mengetahui dengan 

baik bidang bencana abrasi dan mengetahui dengan 

baik mengenai bentuk penanggulangan bencana 

abrasi di Kota Padang 

Sumber: Peneliti,  2021 

 

1.8.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data digunakan untuk menjawab tujuan dan sasaran yang 

telah dirumuskan pada bagian sebelumnya. Metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dan analisis gap. 

Penjelasan analisis akan dijelaskan berdasarkan setiap sasaran yaitu sebagai 

berikut: 

Sasaran 1 : Teridentifikasinya kebijakan dan bentuk penyelenggaraan 

penanggulangan bencana abrasi di  Pantai Padang dalam menanggulangi 

bencana abrasi. 

Pada sasaran pertama dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif 

kualitatif dengan metode pengumpulan data berasal dari observasi, wawancara 

terbuka dan kajian literatur yang berasal dari dokumen ataupun data historis. 

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk 

penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi di  Pantai Padang dalam 

menanggulangi bencana abrasi. Untuk menanggulangi abrasi, langkah pertama 



15 

 

yang harus dilakukan adalah mencari penyebab terjadinya abrasi itu sendiri. 

Dengan mengetahui penyebabnya, selanjutnya dapat ditentukan cara 

penanggulangannya. Untuk mengetahui bentuk penyelenggaraan, kebijakan dan 

program penanggulangan bencana abrasi di  Padang Barat dalam menanggulangi 

bencana abrasi ini maka dibutuhkan pengambilan data secara sekunder kepada 

pihak terkait. Serta untuk penguat pernyataan dibutuhkan pernyataan  dari 

stakeholder terkait sebagai pendukung analisis. Dilakukan wanancara untuk 

mengambil data primer.  

 

Sumber: Peneliti,  2021 

GAMBAR 1. 5  

ALUR BERPIKIR SASARAN 1 

 

Setelah dilakukan pengecekan melalui data-data dan keadaan langsung di 

lapangan maka dilakukan pengecekan apa saja program dan kebijakan dalam 

menanggulangi bencana abrasi di sepanjang Pantai Padang serta melihat bentuk 

penyelenggaraan penangulangan bencana abrasi di Pantai Padang.  

Sasaran 2 : Teridentifikasinya bobot nilai kerusakan pantai dan prioritas 

penanganannya di  Pantai Padang. 

Pada sasaran dua dilakukan penilaian dengan cara pembobotan uraian 

kerusakan lingkungan, Kerusakan bangunan dan kerusakan sedimentasi 

berdasarkan Pedoman Penilaian Kerusakan Pantai berdasarkan peraturan dari 

Menteri Pekerjaan Umum No. 08/SE/M/2010. Tabel pembobotan penilaian 

kerusakan pantai dijelaskan pada lampiran. 

 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

Kebijakan dan bentuk penyelenggaraan 

penanggulangan bencana abrasi di Pantai 

Padang dalam menanggulangi bencana 

abrasi 

Kebijakan dan 

Program 

penaggulangan 

Bencana Abrasi 
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Sumber: Peneliti,  2021 

 
GAMBAR 1. 6  

ALUR BERPIKIR SASARAN 2 

 

Sasaran 3 : Teridentifikasinya ketercapaian penyelenggaraan 

penanggulangan bencana abrasi dibanding dengan kerusakan pantai di 

Pantai Padang. 

Pada sasaran  tiga dilakukan analisis menggunakan pendekatan evaluasi 

formal oleh peneliti berdasarkan hasil dari sasaran satu dan sasaran dua. Dalam 

melakukan penilaian ini nantinya peneliti akan mengeluarkan pernyataan terkait 

ketercapaian penyelenggaraan berdasarkan penyelenggaraan penanggulan bencana 

abrasi dengan mengasumsikan  apabila seluruh ceklis kegiatan struktur/fisik dan 

nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi terhadap bencana gelombang ekstrim/abrasi di 

Pantai Padang terpenuhi maka akan diperoleh ketercapain sebesar 100%  sehingga 

apabila dibagi dengan setiap indikator (terdapat 11 kegiatan struktur/fisik dan 

nonstruktur/nonfisik) maka setiap indikator memiliki nilai persentase sebesar 

9,091%.  Hasil dari ketercapaian penyelenggaran penanggulangan bencana 

nantinya akan dibandingkan dengan hasil dari penilaian kerusakan pantai 

sehingga diperoleh evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

 

 

Sumber: Peneliti,  2021 

GAMBAR 1. 7  

ALUR BERPIKIR SASARAN 3 

Kerusakan lingkungan, 

Kerusakan bangunan dan 

kerusakan sedimentasi 

Analisis 

Kuantitatif 

Nilai kerusakan pantai dan 

prioritas penanganannya di 

Pantai Padang 

Bentuk penyelenggaraan 

penanggulangan bencana 

abrasi Analisis Deskriptif Dengan 

Pendekatan Evaluasi 

Formal 

Ketercapaian 

penyelenggaraan 

penanggulangan 

bencana abrasi 

dibandingkan dengan 

kerusakan pantai di 

Pantai Padang 

Nilai kerusakan pantai dan 

prioritas penanganannya di 

Pesisir Padang Barat 
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1.9.   Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan laporan proposal ini terdiri dari bagian-bagian 

sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab I membahas mengenai uraian latar belakang, tujuan dan sasaran 

penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II KAJIAN  PUSTAKA 

Bab II berisikan  uraian dasar-dasar teori yang mendukung analisis 

permasalahan yang akan dilakukan dalam penelitian ini serta menguraikan 

hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini. 

3. BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI 

Bab III paparan mengenai gambaran umum wilayah yang menjadi lokasi 

studi. Selain itu juga menggambarkan lokasi studi penelitian secara detail. 

4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian serta perhitungan yang telah 

dilakukan berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab V berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari tugas akhir yang telah 

disusun yang menjelaskan mengenai hasil studi secara keseluruhan.  


