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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Bencana Abrasi 

Berdasarkan UU No.24 tahun 2007  mengenai  Penanggulangan Bencana, 

abrasi merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang dan 

arus laut yang merusak. Hal ini dipicu oleh gangguan terhadap keseimbangan 

alam di daerah tersebut. Pantai dapat dikatakan mengalami abrasi jika angkutan 

sedimen pada suatu titik pantai melebihi dari jumlah sedimen yang terbawa oleh 

air laut ke luar titik tersebut.  Abrasi dapat disebut juga sebagai keadaan dimana 

terjadi pengikisan pada tanah di daerah pantai atau pesisir. Kondisi tersebut terjadi 

sebagai akibat dari gelombang atau ombak dan arus laut yang bersifat destruktif. 

Akibat dari pengikisan daerah pantai atau abrasi adalah terjadinya pengurangan 

daerah dataran pantai.  Menurut Sulaiman (2017) Abrasi adalah proses terkikisnya 

batuan atau material keras seperti dinding atau tebing batu (runtuhan material). 

Abrasi merupakan proses erosi yang diikuti longsoran (runtuhan material) pada 

material yang masif pada tebing pantai antara lain tebing pantai dari batu, cadas 

atau karang. Abrasi antara lain disebabkan oleh daya tahan material yang 

menyusut karena cuaca (pelapukan) dan selanjutnya daya tahan tersebut dilampaui 

oleh kekuatan hidrolik (arus dan gelombang). Sedangkan Erosi pantai adalah 

proses mundurnya pantai dari kedudukan semula yang antara lain disebabkan oleh 

tidak adanya keseimbangan antara pasokan dan kapasitas angkutan sedimen. 

Perubahan morfologi pantai jenis ini biasa terjadi pada pantai landai (berpasir, 

atau berlumpur). 

Air laut dalam bentuk gelombang dan arus gergaji, sangat mengikis daratan di 

dekat pantai laut, dan dapat menyebabkan kerusakan yang parah pada pantai laut 

yang tidak terlindungi, atau pada bangunan buatan yang terletak di dekat pantai. 

Erosi oleh perburukan umumnya terjadi karena abrasi atau larutan (yaitu, korosi). 

Abrasi adalah proses gerakan menggosok dan menggiling air laut berpasir secara 

konstan, terus menerus menyerang dengan sedimen atau batuan yang ada di pantai 

laut. Tindakan pelarut air laut, terutama mengikis batuan yang mudah larut atau 
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mudah terserang oleh air laut, dan proses ini disebut crossion. Batuan pantai rusak 

atau kendor di bagian yang lemah karena pengaruh tekanan yang diciptakan oleh 

gelombang laut. Sedimen yang memasuki air laut baik dari sungai atau oleh erosi 

oleh gelombang laut, terbawa oleh gelombang, dan disimpan di dasar laut di suatu 

tempat atau tempat lain. Sedimen yang lebih kasar dan lebih berat umumnya 

tertinggal di dekat pantai, dan sedimen yang lebih halus dibawa ke tempat yang 

jauh ke laut dalam. (Sharma, 2018). Berdasarkan Rencana Nasional 

Penanggulangan Bencana 2015-2019 diketahui bahwasanya, sebanyak 9.825.782 

jiwa terpapar risiko bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di seluruh Provinsi 

di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai Rp. 259 Triliun.  

 

2.2 Penanggulangan Bencana Abrasi  

Dalam buku Disaster Management oleh Sharman dikatakan bahwa 

penanggulangan bencana adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

koordinasi, dan pelaksanaan yang berkelanjutan dan terintegrasi, yang diperlukan 

atau berguna untuk (Sharma, 2018): 

1. Pencegahan bahaya atau ancaman bencana. 

2. Mitigasi atau pengurangan risiko bencana atau tingkat keparahan atau 

konsekuensinya. 

3. Pengembangan kapasitas. 

4. Kesiapsiagaan menghadapi bencana apa pun. 

5. Respon yang cepat dan tepat untuk situasi bencana atau bencana yang 

dapat mengancam. 

6. Menilai tingkat keparahan atau besarnya efek dari suatu bencana.. 

7. Evakuasi, penyelamatan dan pertolongan. 

8. Rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Untuk menanggulangi abrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

mencari penyebab dari terjadinya abrasi itu sendiri. Setelah mengetahui penyebab 

abrasi, selanjutnya dapat dilakukan penentuan penanggulangannya, yang biasanya 

penanggulangannya dilakukan dengan membuat bangunan pelindung pantai atau 

menambah suplai sedimen. Bangunan pantai biasanya digunakan untuk 

melindungi pantai dari kerusakan karena serangan gelombang dan arus. Terdapat 
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beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pantai, yaitu (Bambang 

Triatmodjo, 2016): 

1. Memperkuat atau melindungi pantai sehingga mampu menahan serangan 

gelombang 

2. Mengubah pergerakan perpindahan sedimen pantai. 

3. Mengurangi energi gelombang yang sampai ke pantai. 

4. Reklamasi dengan cara menambah suplai sedimen ke pantai. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 

Tentang Penanggulangan Bencana Penanggulangan bencana bertujuan untuk: 

a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. 

b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. 

c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, 

terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. 

d. Menghargai budaya lokal. 

e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. 

f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan 

kedermawanan.  

g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. 

 

2.3 Penilaian Kerusakan Pantai  Dan Prioritas Penanganannya 

Penilaian Kerusakan Pantai  Dan Prioritas Penanganannya mengacu pada 

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 08/SE/M/2010 tentang 

Pemberlakukan Pedoman Penilaian Kerusakan Pantai yang berguna untuk 

mengetahui nilai tingkat kerusakan pada pantai dan menentukan nilai skala 

prioritas penanganannya. Berdasarkan pedoman tersebut berikut adalah proses 

penilaian yang harus dilalui untuk melakukan penilaian kerusakan pantai: 

a. Persiapan 

Untuk memulai penilaian terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan, 

berikut adalah hal hal yang harus disiapkan sebelum melakukan penilaian 

kerusakan pantai: 
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1. Mempersiapkan penyurvei yang akan dikirim ke lokasi pantai. Dimana di 

dalam penelitian ini adalah peneliti. 

2. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk survei diantaranya 

adalah: kendaraan survei, kamera, Global Positioning System (GPS), 

meteran, dan peralatan lain yang diperlukan untuk survei. 

3. Menyiapkan perlengkapan survei seperti payung atau jas hujan, sepatu 

survey, alat tulis menulis, dan perlengkapan PPPK. 

b. Lokasi pantai yang dinilai 

Lokasi-lokasi yang akan dikunjungi untuk dinilai kerusakan pantainya 

sudah ditentukan sebelumnya melalui inventarisasi awal berdasarkan informasi 

dari Pemerintah Daerah setempat, masyarakat, atau dari sumber yang lain yang 

dapat dipercaya. Dimana di dalam penelitian ini peneliti menjabarkan melalui bab 

III gambaran umum. 

c. Deskripsi lokasi 

Deskripsi lokasi dilakukan untuk menjelaskan keadaan lokasi pada saat 

kunjungan ke lapangan. Lokasi-lokasi pantai yang rusak tersebut dideskripsikan 

secara jelas, baik nama pantai, desa, kecamatan, kabupaten, maupun posisi lintang 

dan bujurnya dengan menggunakan GPS. 

d. Penilaian kerusakan pantai 

Untuk melakukan penilaian kerusakan pantai digunakan kriteria kerusakan 

pantai yang tinjau berdasarkan kerusakan lingkunganya, gerusan erosi atau abrasi 

dan rusaknya bangunan pantai serta ditinjau dari kerusakan akibat permasalahan 

sedimentasi. Berikut adalah penjabaran mengenai kerusakan kerusakan yang akan 

dinilai: 

1. Kerusakan pantai ditinjau dari kerusakan lingkungan  

a) Terdapat permukiman dan fasilitas umum yang berada terlalu dekat 

dengan garis pantai, sehingga permukiman dan fasilitas umum tersebut 

mudah atau dapat terjangkau oleh hempasan gelombang. 

b) Terdapat areal pertanian (persawahan, perkebunan dan pertambakan) yang 

berada terlalu dekat dengan garis pantai sehingga areal pertanian tersebut 

mudah atau dapat terjangkau oleh hempasan gelombang.  
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c) Terdapat kegiatan penambangan pasir di kawasan pesisir sehingga dapat 

berdampak terhadap hilangnya perlindungan alami pantai. 

d) Terjadi pencemaran terhadap perairan pantai.  

e) Terjadi intrusi air laut ke air tanah (ground water) atau sungai sehingga 

dapat mengganggu sumber air bersih (air minum) bagi masyarakat pesisir 

maupun industri. 

f) Terdapat kegiatan penebangan hutan mangrove di kawasan pesisir 

sehingga dapat berdampak terhadap hilangnya perlindungan alami pantai. 

g) Terdapat penambangan atau rusaknya terumbu karang di kawasan pesisir 

sehingga dapat berdampak terhadap hilangnya perlindungan alami pantai. 

h) Terjadi kenaikan muka air laut (sea level rise) dan penurunan muka tanah 

(land subsidence) yang dapat mengakibatkan banjir rob. 

2. Kerusakan pantai ditinjau dari  erosi/abrasi atau gerusan dan rusaknya 

bangunan pantai 

a) Terjadi erosi atau abrasi yang dapat menyebabkan perubahan posisi pada 

garis pantai. 

b) Terjadi erosi atau abrasi yang menyebabkan gerusan pada pondasi 

bangunan pelindung pantai atau abrasi pada bangunan itu sendiri 

(kerusakan bangunan pantai). 

3. Kerusakan pantai ditinjau dari permasalahan sedimentasi 

a) Terjadi sedimentasi pada muara sungai yang tidak digunakan untuk 

keperluan pelayaran. 

b) Terjadi sedimentasi pada muara sungai yang digunakan untuk keperluan 

pelayaran. 

e. Uraian kerusakan pantai 

Uraian kerusakan pantai dibuat berdasarkan pengamatan dan pengukuran 

yang telah dilakukan secara singkat namun seksama yang dilakukan di lapangan, 

yang kemudian kerusakan pantai di lokasi tersebut diuraikan secara singkat dan 

jelas. Uraian disertai dengan keterangan dan foto. Uraian kerusakan pantai 

dijelaskan pada tabel yang memuat penilaian kerusakan. 
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f. Pembobotan tingkat kerusakan pantai 

Pembobotan tingkat kerusakan pantai dibuat berdasarkan kondisi lapangan 

berdasarkan penilaian kerusakan pantai yang telah dilakukan sebelumnya. 

Nantinya nilai bobot tersebut dikalikan dengan koefisien pengali berdasar tingkat 

kepentingan kawasan tersebut. Bobot akhir adalah hasil pengalian antara bobot 

tingkat kerusakan pantai dengan koefisien bobot tingkat  kepentingan.  

 

 

 

Untuk menyederhanakan prosedur pembobotan dan penentuan urutan 

prioritas maka digunakan cara tabulasi. Pembobotan tingkat kerusakan pantai 

dilakukan menggunakan skala 50 sampai dengan 250 dengan rincian sebagai 

berikut; 

 

TABEL II. 1  

BOBOT TINGKAT KERUSAKAN 

 

No. Tingkat kerusakan 

Jenis kerusakan 

Lingkungan 

Erosi/abrasi 

dan kerusakan 

bangunan 

Sedimentasi 

1 Ringan (R) 50 50 50 

2 Sedang (S) 100 100 100 

3 Berat (B) 150 150 150 

4 Amat Berat (AB) 200 200 200 

5 Amat Sangat Berat (ASB) 250 250 250 

Sumber: Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 08/SE/M/2010, 2021 

 

Dengan prosedur pembobotan penilaian kerusakan pantai adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian bobot penilaian kerusakan pantai dilakukan hanya pada lokasi atau 

kawasan terjadinya kerusakan.  

2. Pemberian bobot penilaian kerusakan pantai pada satu lokasi dilakukan secara 

terpisah dengan lokasi yang lain. Apabila satu lokasi terjadi beberapa jenis 

kerusakan maka penilaian dilakukan pada kasus kerusakan pantai terberat 

yang terjadi di lokasi tersebut. 

Tingkat Kerusakan Pantai  = Bobot Kerusakan X Koefisien Bobot Tingkat Kepentingan 
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3. Khusus untuk pemberian bobot penilaian kerusakan pantai terhadap kerusakan 

lingkungan harus dilakukan dengan sangat hati-hati terutama terkait 

keberadaan bangunan atau fasilitas yang berada di sempadan pantai, karena 

persepsi masyarakat sangat beragam (contoh: tempat ibadah yang berada di 

sempadan pantai, hotel di sempadan pantai, lokasi rekreasi di sempadan 

pantai). 

4. Pemberian bobot penilaian kerusakan pada suatu kawasan pantai yang cukup 

luas dapat dilakukan dengan membagi kawasan menjadi beberapa lokasi 

sesuai keperluan. 

g. Penentuan tingkat kepentingan 

Lokasi dievaluasi tingkat kepentingannya dengan menggunakan skala tingkat 

kepentingan lokasi. Penentuan urutan prioritas penanganan kerusakan pantai tidak 

hanya dilihat pada nilai bobot kerusakan pantai, tetapi juga didasarkan pada 

pemberian pembobotan tingkat kepentingan pantai. Pembobotan tingkat 

kepentingan disajikan dalam tabel berupa koefisien bobot. Dengan skala 

kepentingan tertinggi adalah kepentingan internasional (yang terkait dengan 

warisan dunia, dengan besar koefisien bobot f = 2,0) dan kepentingan terendah 

adalah pada lahan yang tidak dimanfaatkan dan tidak berdampak terhadap 

ekonomi (f = 0,5). 

 

TABEL II. 2  

KOEFISIEN BOBOT TINGKAT KEPENTINGAN 

 

No Jenis pemanfaatan ruang Skala kepentingan 
Koefisien bobot 

tingkat kepentingan 

1 Konservasi warisan dunia  Internasional 2,0 

2 

Pariwisata yang mendatangkan 

devisa,tempat ibadah, tempat usaha, 

industri,fasilitas pertahanan dan 

keamanan, daerah perkotaan, jalan negara, 

bandar udara, pelabuhan, pulau-pulau 

terluar 

Kepentingan 

Negara 
1,75 

3 

Pariwisata domestik, tempat ibadah, 

tempat usaha, industri, fasilitas 

pertahanan dan keamanan, daerah 

perkotaan, jalan provinsi, bandar udara, 

pelabuhan 

Kepentingan 

Provinsi 
1,50 
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No Jenis pemanfaatan ruang Skala kepentingan 
Koefisien bobot 

tingkat kepentingan 

4 

Pariwisata domestik, tempat ibadah, 

tempat usaha, industri, fasilitas 

pertahanan dan keamanan, daerah 

perkotaan, jalan kabupaten, bandar udara, 

pelabuhan 

Kepentingan 

Kabupaten/Kota 
1,25 

5 
Permukiman, pasar desa, jalan desa, 

tempat ibadah 

Kepentingan lokal 

terkait dengan 

penduduk dan 

kegiatan 

perekonomian 

1,00 

6 
Lahan pertanian (perkebunan, persawahan 

dan pertambakan) rakyat 

Kepentingan lokal 

terkait dengan 

pertanian 

0,75 

7 

Lahan yang tidak dimanfaatkan dan tidak 

berdampak terhadap ekonomi dan 

lingkungan 

Tidak ada 

kepentingan 

tertentu dan tidak 

berdampak 

0,50 

Sumber: Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 08/SE/M/2010, 2021 

 

h. Prioritas penanganan 

Untuk menentukan prioritas penanganan  dapat dilihat berdasarkan nilai bobot 

tingkat kerusakan pantai dan tingkat kepentingan kawasan yang dinilai sesuai 

dengan hasil yang diperoleh dari penguraian nilai bobot kerusakan pantai dengan 

koefisien pengali berdasarkan tingkat kepentingan kawasan. Hasil dari nilai 

tersebut akan menjadi penentu skala prioritas penanganan kerusakan pantai. 

Dimana berdasarkan perhitungan tersebut menentukan urutan prioritas 

dikelompokan menjadi sebagai berikut: 

1. Prioritas A (amat sangat diutamakan): bobot > 300 

2. Prioritas B (sangat diutamakan)  : bobot 226 sampai dengan 300 

3. Prioritas C (diutamakan)   : bobot 151 sampai dengan 225 

4. Prioritas D (kurang diutamakan)  : bobot 76 sampai dengan 150 

5. Prioritas E (tidak diutamakan)  : bobot < 75 
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i. Urutan prioritas penanganan 

Proses terakhir yang harus dilalui untuk melakukan penilaian terhadap 

kerusakan pantai adalah menentukan urutan penanganannya. Berdasarkan hasil 

penilaian beberapa lokasi atau kawasan pantai yang telah disurvei dan dilakukan 

perhitungan maka dapat diperoleh  nilai prioritas penanganannya yang kemudian 

disusun urutan prioritas penanganan kerusakan pantai tersebut. Sehingga 

diperoleh lokasi yang harus dilakukan penanganan paling dahulu.  

 

2.4 Teori Evaluasi Perencanaan  

Secara umum, evaluasi merupakan fase atau tahapan fungsional yang 

berkaitan dengan estimasi dan nilai dari sebuah kebijakan. Evaluasi bukan hanya 

sekedar sebuah tahapan yang akan dilakukan pada agenda terakhir sebuah proses 

kebijakan. Namun juga mencakup seluruh aspek dalam sebuah kebijakan. Mulai 

dari perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan 

untuk memecahkan masalah kebijakan, implementasi kebijakan hingga dampak 

yang ditimbulkan dari kebijakan itu sendiri. Kegiatan evaluasi merupakan sebuah 

tahapan yang penting dalam proses analisis kebijakan. Evaluasi dilakukan karena 

tidak semua kebijakan dapat meraih hasil seperti yang diinginkan. Oleh 

karenanya, sebuah evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apa yang menjadi 

sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan 

tersebut memiliki dampak seperti yang diharapkan. (Dunn, 1998) 

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk 

pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara 

umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian 

angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha 

untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang 

lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau 

manfaat hasil kebijakan (Dunn, 1998). Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah 

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk 

menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah 

dilakukan. 



27 

 

Evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif, karena itu 

evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-

metode analisis kebijakan lainnya (Dunn, 1998): 

1. Fokus nilai.  

Evaluasi tuntunan untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan 

atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi, 

melakukan evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan 

sasaran itu sendiri. 

2. Interdependensi Fakta-Nilai.  

Tuntutan evaluasi tergantung baik "'fakta" maupun "nilai". Oleh karena itu, 

pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi. 

2. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.  

Tuntutan evaluative, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan 

pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimang hasil di masa depan. Evaluasi 

bersifat retrospektif setelah aksi- aksi dilakukan (expost). 

3. Dualitas nilai.  

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, 

karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.  

William N. Dunn (1998) menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan terhadap 

evaluasi yakni: 

a. Evaluasi semu 

Evaluasi semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan 

metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil 

kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil 

kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan masyarakat dalam skala 

luas. Analisis yang menggunakan pendekatan ini berpendapat bahwa nilai dan 

manfaat suatu kebijakan akan dirasakan secara otomatis dan terbukti dengan 

sendirinya oleh individu, kelompok, maupun masyarakat. Asumsi utama dari 

evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu 

yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial. Dalam evaluasi semu analisis 

secara khusus menerapkan bermacam- macam metode (rancangan eksperimental-
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semu, kuesioner, random sampling, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi 

hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan dan proses. 

b. Evaluasi Formal 

Evaluasi Formal (formal evaluation) adalah pendekatan yang digunakan untuk 

menghimpun informasi valid dengan metode-metode deskriptif mengenai hasil 

kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan 

yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga ahli 

lainnya. Pendekatan ini berasumsi bahwa pencapaian dari tujuan yang telah 

diumumkan secara formal adalah ukuran yang tepat untuk menilai dan 

mengevaluasi dari manfaat dari sebuah kebijakan. Dalam evaluasi formal analisis 

menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam 

evaluasi semu dan tujuannya adalah identik untuk menghasilkan informasi yang 

valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak 

yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. 

Evaluasi formal terdiri dari evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi 

sumatif meliputi usaha untuk memantau pencapain tujuan dan target formal 

setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu, baik 

itu jangka pendek maupun menengah. Sedangkan evaluasi formatif adalah 

evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang 

agar dapat terus memantau pencapaian target dan tujuan dari sebuah kebijakan. 

c. Evaluasi Keputusan Teoritis 

Evaluasi keputusan teoritis (decision-theoretic evaluation) adalah kegiatan 

evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk mengumpulkan 

informasi yang valid dan akuntabel mengenai hasil kebijakan, yang dinilai secara 

eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi jenis ini bertujuan untuk 

menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari para pelaku 

kebijakan. Asumsi dari evaluasi keputusan teoritis ini adalah bahwa tujuan dan 

sasaran dari pelaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun secara 

tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan 

dan program.  

Perbedaan mendasar evaluasi ini dengan dua jenis pendekatan evaluasi 

sebelumnya adalah bahwa evaluasi ini berusaha untuk menemukan dan 
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mengekspresikan apa yang menjadi target dan tujuan dari para pelaku kebijakan, 

baik itu yang nyata maupun tersembunyi. Sehingga, individu maupun kelompok 

yang melaksanakan kebijakan baik dari level terendah hingga yang paling tinggi 

dilibatkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian target dan tujuan suatu 

kebijakan. Terdapat 2 (dua) jenis evaluasi keputusan teoritis, yaitu penilaian 

evaluabilitas (evaluability assessment) dan analisis utilitas multiatribut. Penilaian 

evaluabilitas adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk menganalisis 

sistem pembuatan keputusan. Hal ini dimaksudkan guna memperoleh sejumlah 

informasi yang berkaitan dengan kinerja kebijakan, serta memperjelas apa yang 

menjadi tujuan, sasaran, dan asumsi-asumsi yang dicapai dengan kinerja tersebut. 

Sedangkan analisis utilitas multiatribut adalah serangkaian prosedur yang 

ditetapkan guna memperoleh penilaian subjektif terhadap para pelaku kebijakan 

mengenai nilai dari hasil sebuah kebijakan. Analisis ini dapat menyatakan secara 

eksplisit penentuan nilai dari para pelaku kebijakan serta keragaman tujuan para 

pelaku kebijakan. 

 

2.5 Evaluasi Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana Abrasi 

Daerah pantai yang sering pula disebut sebagai pesisir merupakan daerah yang 

sangat spesifik, karena daerah ini merupakan daerah yang berada di zona 

peralihan antara daratan dan lautan.  Terdapat permasalahan-permasalahan di 

daerah pantai salah satunya yaitu kerusakan yang ditimbulkan oleh abrasi. 

Dimana masalah pantai ini telah mendapatkan porsi perhatian yang serius baik 

dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat umum mengingat akibat dari erosi 

pantai tersebut sangat berdampak dan mengurangi kenyamanan bagi kehidupan 

sosial dan ekonomi masyarakat. Abrasi telah dianggap sebagai bencana yang 

mengancam berbagai aset pemerintah dan masyarakat seperti jalan raya, 

permukiman, kawasan wisata, sarana perdagangan, tempat kegiatan nelayan, 

tempat peribadatan, dan tempat bernilai lainnya. Bencana yang dimaksud bisa 

berupa kerusakan fisik atau ancaman yang ditimbulkan oleh hempasan gelombang 

ekstrim dan gelombang pasang yang timbul secara tidak terduga sebelumnya. 

Oleh karena itu lokasi pantai yang mengalami kerusakan karena abrasi  pantai 

tersebut harus ditangani dengan menyiapkan strategi dan adaptasi teknologi 
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perlindungan pantai yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pantainya 

(Sulaiman, 2016). 

Untuk mengevaluasi kebijakan terkait penyelenggaraan penanggulangan 

bencana di Pantai Padang digunakan metode evaluasi formal dengan pedoman 

sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan. Pada penelitian ini Pedoman 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Perspektif Pengurangan Risiko 

Bencana (2014) yang dikeluarkan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menjadi pedoman untuk mengevaluasi 

penyelenggaraan penanggulangan bencana abrasi. Pedoman ini dikeluarkan 

sebagai upaya mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen 

perencanaan daerah, yang merupakan kerjasama UNDP dengan BNPB, Bappenas, 

dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan pengurangan risiko 

bencana ke dalam rencana tata ruang. Dalam pedoman tersebut sebuah 

perencanaan kebijakan tata harus mempertimbangkan aspek kebencanaan untuk 

pengurangan risiko bencana. Setiap rencana tata ruang harus melihat tingkat 

resiko bencana sehingga dapat menentukan mitigasi yang tepat. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah  No. 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berikut pada tabel II.3 adalah fokus mitigasi 

bencana berdasarkan tingkat risiko bencananya.  

 

TABEL II. 3  

FOKUS KEGIATAN MITIGASI BENCANA BERDASARKAN TINGKAT 

RESIKO 

 

No Tingkat Risiko Fokus Kegiatan Mitigasi Bencana 

1 Tinggi Kegiatan nonstruktur/nonfisik 

2 Sedang Kombinasi kegiatan nonstruktur/nonfisik dengan 

fisik/ struktur sesuai dengan kondisi dan karakter 

wilayah 

3 Rendah Kegiatan struktur/fisik 

Sumber: Peraturan Pemerintah  No. 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah 
Pesisir dan Pulau Pulau Kecil 

 



31 

 

Kota Padang sendiri terutama kawasan Pantai Padang berdasarkan KLHS 

RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024 yang dapat dilihat pada tabel IV.1 bencana 

abrasi memiliki tingkat bahaya dan kerentanan yang tinggi dan tingkat kapasitas 

masyarakat yang sedang sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038 Pantai Padang 

merupakan daerah dengan tingkat resiko abrasi sedang dan tinggi sehingga fokus 

kegiatan mitigasi bencananya kombinasi kegiatan nonstruktur/nonfisik dengan 

fisik/ struktur sesuai dengan kondisi dan karakter wilayah. Terkait bencana 

abrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah  No. 64 tahun 2010 tentang Mitigasi 

Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dijelaskan pula kegiatan 

struktur/fisik apa yang dapat dilakukan untuk mitigasi terhadap jenis bencana di 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tabel II.4 dapat dilihat kegiatan fisik 

beserta keterangan nya.  

 

TABEL II. 4  

KEGIATAN STRUKTUR/FISIK UNTUK MITIGASI TERHADAP BENCANA 

GELOMBANG EKSTRIM / ABRASI  DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-

PULAU KECIL 

 

No 
Kegiatan 

Struktur/Fisik 
Keterangan 

1 Penyediaan sistem 

peringatan dini 

Sistem peringatan dini antara lain 

alat pengirim dan penerima 

informasi 

2 Penggunaan bangunan 

peredam gelombang 

ekstrim 

Bangunan peredam gelombang 

ekstrim antara lain tembok laut, 

breakwater, tanggul laut. 

3 Penanaman vegetasi 

pantai  

Menanam tanaman yang hidup di 

wilayah pesisir antara lain seperti 

mangrove, cemara laut, ketapang, 

waru laut, dan butun 

4 Pengelolaan ekosistem 

pesisir 

Pengolahan keseimbangan, stabilitas 

dan produktivitas sistem pesisir 

Sumber: Peraturan Pemerintah  No. 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di 

Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil 
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Sedangkan untuk kegiatan nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi bencana 

meliputi: 

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi kegiatan 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) mitigasi 

bencana. 

b. Penyusunan kawasan/peta rawan bencana yang dilakukan berdasarkan 

potensi bencana atau ancaman bahaya. 

c. Penyusunan kawasan/peta berdasarkan risiko bencana yang dilakukan 

berdasarkan aspek kerentanan, potensi bencana atau ancaman bahaya dan 

tingkat kemampuan serta kapasitas pemangku kepentingan dan 

kelembagaan. 

d. Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang meliputi 

kegiatan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan 

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. 

e. Penyusunan tata ruang yang meliputi kegiatan penyusunan rencana tata 

ruang yang terdiri atas pola ruang dan struktur ruang daratan berbasis 

mitigasi bencana. 

f. Penyusunan zonasi yang meliputi kegiatan penyusunan rencana zonasi 

yang berbasis mitigasi bencana. 

g. Pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat yang dilakukan 

melalui latihan, gladi, simulasi, lokakarya serta peningkatan kesiapsiagaan 

masyarakat mengenai upaya mengurangi risiko bencana. 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Perspektif 

Pengurangan Resiko Bencana (2014) dibuat untuk memudahkan implementasi 

oleh pemerintah daerah. Pedoman tersebut disusun dengan mengintegrasikan 

berbagai upaya yang telah dilakukan saat ini terkait dengan 

pengatasutamakan  pengurangan risiko bencana ke dalam rencana tata ruang. 

Pedoman tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Provinsi, RTRW 

Kabupaten, RTRW Kota dan RTR Kawasan Strategis Nasional serta rencana tata 

ruang lainnya. Dimana dalam  penyusunan Rencana Tata Ruang perlu 

memperhatikan jangka waktu, RTRW memiliki jangka waktu  20 tahun dan 
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merupakan rencana jangkapanjang. Sedangkan RPJMD yang memiliki memiliki 

jangka waktu 5 tahun dan merupakan rencana jangka menengah, sehingga 

terdapat beberapa integrasi khusus terkait beberapa kegiatan secara 

nonstruktur/nonfisik untuk mitigasi bencana. Berikut beberapa ketentuan khusus 

tersebut; 

a. Peta kerawanan pembuatannya diserahkan ke kementerian/lembaga yang 

terkait sesuai dengan tupoksinya. 

b. Peta kerawanan dan peta ancaman bersifat jangka panjang (20 tahun) 

sehingga digunakan untuk acuan perumusan rencana struktur ruang dan 

rencana pola ruang, serta peraturan zonasi 

c. Sedangkan peta risiko bersifat jangka menengah dan dapat berubah 

dengan waktu, karena ada faktor kerentanan dan kapasitas yang dapat 

berubah seiring dengan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan 

lingkungan. Oleh karenanya peta kerentanan, peta kapasitas, dan peta 

risiko digunakan untuk acuan perumusan indikasi program 5 tahun dalam 

arahan pemanfaatan ruang. 

Berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan non fisik atau non struktur untuk 

mitigasi bencana terhadap bencana gelombang ekstrim dalam RPJMD tidak 

diperlukannya adanya penyusunan kawasan atau rawan bencana dan penyusunan 

peta risiko namun harus terdapat sinkronisasi antara ntar kebijakan jangka 

panjang. 

  

  


