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ABSTRAK 

Kota Tanjungpinang merupakan suatu daerah yang wilayahnya dikelilingi oleh laut, sehingga 

memiliki potensi untuk terjadi bencana pesisir seperti gelombang tinggi, abrasi dan sedimentasi. 

Informasi tentang daerah rawan bencana sangat diperlukan dalam upaya mitigasi bencana sehingga 

dilakukan penelitian tentang pemetaan daerah rawan bencana pesisir. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan desember tahun 2012 diwilayah Kota Tanjungpinang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memetakan daerah yang memiliki potensi rawan bencana pesisir dengan menggunakan citra Quick 

Bird Tahun 2009 yang di mozaik dengan citra SPOT Tahun 2007 yang diolah dengan menggunakan 

program Arcview 3.3 dan Er-mapper 6.4. Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah Kota 

Tanjungpinang Memiliki tingkat kerawanan untuk bencana gelombang tinggi pada musim utara 

berada di Sebauk, Pulau Basing, Sekatab dan Kelam Pagi dengan panjang garis pantainya yaitu 

6.992,239 m, kemudian untuk kerawanan gelombang musim selatan berada di pulau Penyengat, 

Dompak, Basing, dan Sekatab yang memiliki panjang garis pantai 12.259,228 m. Untuk tingkat 

kerawanan bencana abrasi pada musim utara menghasilkan 3 kelas yaitu kelas rawan dengan garis 

pantai 1.750,379 m dan kelas sangat rawan 6.346,274 m, untuk abrasi yang dipengaruhi oleh musim 

selatan memiliki tingkat kerawanan dengan garis pantai 12.453,372 m. Kerawanan bencana abrasi 

yang terjadi berada diwilayah selatan Kota Tanjungpinang. Hasil analisis juga menghasilkan tingkat 

kerawanan untuk bencana sedimentasi yaitu kelas rawan dengan garis pantai 14110.316 dan kelas 

sangat rawan 171601.126 yang posisinya berada didekat dengan keberadaan lahan tambang. 

 

Kata kunci: Rawan Bencana, pemetaan, SIG.

ABSTRACT 

Tanjungpinang is an area that was surrounded by the sea, so it has the potential for disasters such as 

coastal high tides, erosion and sedimentation. Information on disaster-prone areas is needed in disaster 

mitigation efforts so do research on the mapping of disaster prone coastal areas. The research was 

conducted in December of 2012 Tanjungpinang region. The purpose of this study is to map the areas 

that have the potential coastal hazard by using Quick Bird images of 2009 are in mosaic with SPOT 

image of 2007 were processed using the program ArcView 3.3 and Er-mapper 6.4. The analysis 

showed that the region Tanjungpinang vulnerability to disasters has high waves in northern season is 

in Sebauk, Basing Island,  Sekatab and Kelam Pagi with a long coastline that is 6992.239 m, then 

south to insecurity wave season on Penyengat Island, Dompak , Basing, and Sekatab which has a long 

coastline 12259.228 m. Vulnerability to disasters abrasion on the northern season produce class 3 

class is prone to the shoreline and class 1750.379 m 6346.274 m very prone to abrasion which is 

influenced by the southern winter has a severe impact to the shoreline 12453.372 m. Vulnerability to 

disasters that happen to be abrasion Tanjungpinang southern region. The analysis also produces the 

level of vulnerability to disaster-prone classes with sedimentation of the coastline and the classes are 

very prone 14110.316 171601.126 which were located near to the presence of land mines. 

 

Keywords: Vulnerability, Mapping, Geographic information system. 
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PENDAHULUAN 

Bencana dapat terjadi dimana-mana, 

Begitu juga dengan Pulau Bintan, dimana 

Pulau Bintan merupakan wilayah pesisir yang 

dikelilingi oleh lautan yang terbagi menjadi 

dua wilayah, yaitu wilayah Kota 

Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Melihat 

keberadaan Kota Tanjungpinang, dimana 

wilayahnya dikelilingi oleh laut maka Kota 

Tanjungpinang memiliki kemungkinan besar 

terhadap terjadinya bencana pesisir seperti 

Gelombang Badai, Abrasi, serta Sedimentasi 

yang berasal dari hasil interaksi melalui proses 

- proses lahan tambang. 

Pada UU No. 27 tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 

Kecil, menyatakan bahwa Seluruh wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan 

daerah yang rentan terhadap kerusakan oleh 

alam maupun manusia, sehingga seluruhnya 

termasuk kawasan  rawan bencana dan 

memerlukan mitigasi (Aunurrhadi’s. 2008).  

Mengingat wilayah Kota 

Tanjungpinang merupakan wilayah pesisir dan 

pulau kecil, maka wilayah Kota 

Tanjungpinang harus memiliki sebuah data 

spasial tentang pemetaan daerah rawan 

bencana pesisir seperti Gelombang Badai, 

Abrasi dan Sedimentasi, sehingga dari data 

yang dihasilkan akan dijadikan rujukan bagi 

pihak-pihak yang terkait agar dapat dilakukan 

upaya mitigasi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

memetakan daerah yang berpotensi rawan 

bencana terhadap gelombang badai, abrasi, 

dan sedimentasi, sehingga hasilnya dapat 

dijadikan sebagai model yang aplikatif untuk 

mengidentifikasi, pemetaan dan menganalisa 

daerah rawan bencana dipesisir. 

 

METODE  

Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Desember 2012. Adapun alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Arc View 3.3 

2. Er- Mapper 

Dalam penelitian ini ada beberapa data 

yang digunakan sebagai data  penunjang guna 

mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi : 

a. Citra Satelit Quick Bird tahun 2009 

b. SPOT Tahun 2007 

2. Data Skunder 

a. Data Statistik Kependudukan Kota 

Tanjungpinang 

b. Data Potensi Kota Tanjungpinang 

c. Data angin dari BMKG 

d. Data gelombang dari BMKG 

e. Data Arus dari BMKG 

 

Prosedur Kerja Remote Sensing 

 

Pengolahan Citra Awal 

Dalam pengolahan data citra, biasanya 

data citra yang diperoleh dari berbagai sumber 

masih memerlukan pengolahan citra lanjutan. 

Adapun pengolahan citra awal meliputi : 

 

Subset Citra 

Subset Citra merupakan suatu cara 

untuk melakukan pemotongan terhadap citra 

melalui software Er Mapper dengan tujuan 

untuk membatasi area penelitian sehingga 

penelitian dapat terfokuskan pada daerah yang 

perlu saja.  

 

Ekstraksi Data Spasial dari Citra 

Ekstraksi dilakukan dengan cara 

mengklarifikasi semua keberadaan faktor-

faktor yang mempengaruhi bencana di pesisir 

sebagai informasi yang akan di over lay. 

Informasi tersebut didigitasi dengan 

menggunakan metode digitasi on screen 

melalui perangkat lunak Arcview. Kemudian 

hasil dgitasi dimasukkan kedalam basis data 

untuk dilakukan analisis spasial. 

Ekstraksi data  tersebut berupa 

pemetaan karakteristik daerah pesisir Kota 

Tanjungpinang yang meliputi: 

1) Pemetaan ekosistem pesisir yang ada, 

seperti sebaran terumbu karang, sebaran 

mangrove, dan sebaran lamun. 

2) Pemetaan pemukiman penduduk 

3) Pemetaan bukaan lahan atas 

4) Pemetaan aliran sungai 

5) Pemetaan morfologi garis pantai 

6) Pemetaan wilayah berdasarkan 

keberadaan pulau penghalang 

7) Pemetaan jarak sungai dengan 

keterbukaan lahan  

8) Pemetaan Substrat Bibir Pantai 

 

Analisa Spasial GIS 

Pada penelitian ini analisa spasial 

dilakukan melalui fungsi analisis berupa 

digital image processing, overlay dan skoring.  
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Dari hasil analisis, akan terbentuklah 

nilai-nilai kerawanan yang terbagi kedalam 

tiga kelas, yaitu kelas sangat rawan, kelas 

rawan, dan kelas tidak rawan . Analisis ini 

pada dasarnya menampilkan hubungan antar 

informasi yang akan dijadikan dasar 

penelitian. Kriteria dan tolak ukurnya harus 

ditentukan terlebih dahulu.  

Kemudian untuk penilaian secara 

kuantitatif, dilakukan dengan cara memberikan 

skoring terhadap faktor pembobot dari setiap 

parameter yang menjadi kriteria dalam 

penentuan daerah rawan bencana pesisir. 

Parameter yang paling dominan memiliki 

faktor pembobot yang paling besar. Kemudian 

untuk pemberian skor dilakukan berdasarkan 

tingkat pengaruh parameter terhadap potensi 

terbentuknya bencana pesisir yang tujuannya 

adalah untuk menyusun urutan tingkat 

kerawanan bencana yang terjadi di pesisir 

terkhususnya untuk Kota Tanjungpinang. 

Parameter yang mempengaruhi tingkat 

kerawanan bencana di pesisir berdasarkan 

jenis bencananya, adalah: untuk gelombang 

badai parameternya seperti Gelombang 

permusim, Ekosistem Pesisir (terumbu karang 

dan mangrove), Morfologi pantai (berteluk dan 

tidak berteluk), Pulau penghalang, Jarak Pantai 

dan Spot Hunian. Kemudian untuk jenis 

bencana Erosi dan Sedimentasi, parameternya 

meliputi Lahan Tambang, Jarak Sungai dengan 

Lahan Tambang, Eekosistem Pesisir, Pulau 

Penghalang, dan Spot Hunian. Untuk bencana 

Abrasi, parameternya adalah Arus, 

Gelombang, Ekosistem, Substrat Penyusun 

Pantai, Spot Hunian, dan Pulau Penghalang 
Untuk lebih lengkapnya lagi data tentang 

parameter yang mempengaruhi tingkat 

kerawanan bencana pesisir dapat dilihat 

pada tabel 2,  3 dan 4 . 
Tabel 2. Parameter-parameter yang digunakan 

dalam pemetaan daerah rawan bencana 

Gelombang Badai. 
No Bobot Skor

Pantai Tidak Berteluk 2

Pantai Berteluk 1

0 - 50 m 3

50 - 100 m 2

> 100 m 1

Gelombang Besar ( > 3,250 m ) 3

Gelombang Sedang ( 1, 875-3,250 m ) 2

Gelombang Kecil ( 0, 875-1,875 m ) 1

1. Tidak Ada Terumbu Karang 2

2. Ada Terumbu Karang 1

1. Tidak Ada mangrove 2

2. Ada Mangrove 1

1. Ada Hunian 2

2. Tidak Ada Hunian 1

Tidak Ada 2

Ada 1

→ Mangrove

1.

2.

106. Pulau Penghalang

403.
Gelombang Permusim          

(Kode WMO)

4.

5. Spot Hunian

10

10

10

→ Terumbu Karang

Ekosistem Pesisir

Kriteria

10

10

Morfologi Garis Pantai

Jarak Dari dari Pantai

Sumber : (Hajar, M, 2006) Modifikasi peneliti. 

Tabel 3. Parameter - parameter yang digunakan 

dalam pemetaan daerah rawan bencana 

Sedimentasi. 
N0 Bobot Skor

1. Ada 2

2. Tidak Ada 1

0 - 50 m 3

50 - 100 m 2

> 100 m 1

Ekosistem

1. Tidak Ada Mangrove 2

2. Ada Mangrove 1

1. Ada 2

2. Tidak Ada 1

1. Ada 1

2. Tidak Ada 2

1. Ada 2

2. Tidak Ada 1
4. Spot Hunian 15

3.

→ Mangrove

→ Terumbu Karang

→ Lamun

10

10

10

30

25

Kriteria

Lahan Tambang1.

2. Jarak Lahan Tambang & Garis Pantai

Sumber : ( Hajar, M. 2006) Modifikasi Peneliti. 

 
Tabel 4. Parameter – parameter yang digunakan 

dalam pemetaan daerah rawan bencana 

Abrasi. 
No Bobot Skor

1. Arus cepat ( > 50 cm/det ) 3

2. Arus Sedang ( 25-50 cm/det ) 2

3. Arus Kecil ( 0-25 cm/det ) 1

1. Gelombang Besar ( > 3,250 m ) 3

2. Gelombang Sedang (1,875-3,250 m ) 2

3. Gelombang Kecil (0,875-1,875 m ) 1

Ekosistem

1. Tidak Ada Karang 2

2. Ada Karang 1

1. Tidak Ada Mangrove 2

2. Ada Mangrove 1

1. Berlumpur 3

2. Berpasir 2

3. Berbatu 1

1. Tidak Ada 2

2. Ada 1

1. Ada 2

2. Tidak Ada 1

5. Pulau Penghalang 10

6. Spot Hunian
10

→ Terumbu Karang
3.

→ Mangrove

10

Substrat Penyusun Pantai

10

154.

20

25

Kriteria

Arus1.

2. Gelombang Permusim

Sumber : ( Hajar, M. 2006) Modifikasi peneliti. 

 

Seluruh bobot dan skor pada 

keseluruhan kriteria diatas diproses melalui 

software Arcview 3.3 sehingga dihasilkan 

klasifikasi untuk daerah rawan bencana pesisir 

berdasarkan tingkat kerawanan bencana 

pesisir. Untuk banyaknya klasifikasi tingkat 

kerawanan bencana pesisir dikelompokkan 

kedalam 3 kelas yaitu, kelas sangat rawan, 

kelas rawan, dan kelas tidak rawan. 

Nilai tiap-tiap kelas didasarkan pada 

perhitungan dengan rumus model sebagai 

berikut:  

 

  
∑       

                 
 

Keterangan : 

N = Total Bobot Nilai 

Bi = Bobot Pada Tiap Kriteria 

Si = Skor Pada Tiap Kriteria 
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Selang tiap-tiap kelas diperoleh dari 

jumlah nilai maksimum dari tiap bobot dan 

skor dikurangi jumlah dengan jumlah nilai 

minimumnya yang kemudian dibagi dengan 

jumlah kelas. 

Rumusnya  adalah: 

 

      
∑               

∑  
 

      
∑                

∑  
 

                
∑            

     
 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengolahan Awal Citra 

Pada hasil dan pembahasan ini, untuk 

Pengolahan awal pada citra yang dilakukan 

hanya subset citra atau pemotongan citra, hal 

ini dilakukan karena mengingat citra yang di 

gunakan dalam penelitian ini berupa citra 

Quick Bird tahun 2009 dan citra SPOT tahun 

2007. Adapun alasan penggunaan dua citra ini 

dikarenakan citra yang berasal dari Quick Bird 

tidak menggambarkan keseluruhan dari 

wilayah Kota Tanjungpinang, untuk itu 

peneliti menggunakan alternatif untuk 

menggunakan citra SPOT sebagai penambahan 

wilayah yang tidak ada pada citra Quick Bird 

dengan melakukan pemotongan pada citra 

SPOT. 

Setelah dilakukan pemotongan pada 

citra SPOT, dilakukan proses mosaik yang 

merupakan proses penggabungan antara citra 

satu dengan citra lainnya, sehingga dengan 

hasil dari mosaik pada kedua citra akan 

mempermudah melakukan proses digitasi pada 

citra. Adapaun tujuan dari pemotongan citra 

ini adalah untuk membatasi area penelitian 

agar dapat terfokuskan pada daerah- daerah 

yang perlu saja.  

 
Ekstraksi Data Spasial Pada Citra 

Hasil ekstrak melalui proses digitasi 

pada citra Quick Bird dan SPOT yang 

menggunakan software Arc View 3.3, 

menunjukkan bahwa ada 10 parameter yang 

mempengaruhi tingkat kerawanan bencana 

pesisir, seperti ( Gelombang tinggi, 

Sedimentasi dan Abrasi ). 10 parameter 

tersebut antara lain : 

1. Keberadaan ekosistem mangrove 

2. Keberadaan ekosistem lamun  

3. Keberadaan ekosistem terumbu karang,  

4. Pemukiman penduduk 

5. Keberadaan pulau penghalang 

6. Morfologi garis pantai 

7. Jarak dari sungai  

8. Lahan tambang 

9. Jarak dari pantai 

10. Substrat pantai 

 

Proses Generalisasi Pada Peta Tingkat 

Kerawanan Bencana Pesisir 

Proses generalisasi pada pemetaan 

merupakan suatu proses yang tujuannya untuk 

menyederhanakan fitur-fitur yang ada pada 

peta. Proses generalisasi yang dilakukan pada 

penelitian ini merujuk pada ketentuan yang 

telah dibuat yaitu: 

1. Kelas kerawanan yang meliputi panjang 

pantai yang kurang atau sama dengan 500 

m ( Suporious Polygon ) akan di gabung 

dengan kelas tetangganya. 

2. Suporious polygon yang diapit oleh 2 

kelas kerawanan yang sama akan 

digabung kedalam kelas kerawanan. 

3. Untuk suporious polygon yang diapit oleh 

2 kelas kerawanan yang berbeda, maka 

akan digabung pada kelas kerawanan 

yang tertinggi. 

4. Jika suporious polygon berada diwilayah 

hunian kususnya untuk gelombang tinggi 

maka seberapapun besarnya tidak 

digeneralisasikan karena dilihat dari segi 

definisi bencana yang mengarah 

kedampaknya.  

5. Khusus untuk sedimentasi, jika 

keberadaan lahan tambang berada pada 

buffer 150 m, maka sepanjang aliran 

sungai dan bibir pantai akan 

digeneralisasikan menjadi daerah yang 

berpotensi rawan. 

Berdasarkan ketentuan diatas maka peta 

tingkat kerawanan bencana pesisir yang 

dihasilkan akan digeneralisasikan dan akan 

diuraikan sebagai berikut: 

 

Generalisasi Peta Tingkat Kerawanan 

Bencana Gelombang Badai 

Peta untuk bencana gelombang badai 

yang dihasilkan dari proses overlay diatas akan 

di generalisasikan, proses generalisasi untuk 

gelombang tinggi dilihat dari ketentuan 1 - 4 

yang telah dibuat diatas sehingga untuk peta 

tingkat kerawanan bencana gelombang tinggi 

terbagi menjadi 2 yaitu, generalisasi pada 
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musim utara dan musim selatan, lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada gambar 2 dan 3. 

Dari gambar yang telah digeneralisasi 

dapat diklasifikasikan untuk tingkat kerawanan 

bencana gelombang tinggi dibagi menjadi 3 

kelas, tetapi setelah dilakukan proses overley 

hanya menghasilkan dua kelas saja, dimana 

kelas ke-1 adalah kelas tidak rawan yang 

ditunjukkan dengan warna biru muda untuk 

gelombang musim utara dan musim selatan. 

Kelas ini memiliki kisaran nilai antara 1 

sampai 1,5. Kisaran nilai tersebut merupakan 

nilai yang terkecil dibanding dengan nilai pada 

kelas berikutnya, dengan nilai kisaran tersebut 

dapat menunjukkan bahwa daerah pada kelas 

ini merupakan daerah yang tidak rawan untuk 

terjadinya gelombang badai pada musim utara 

dan selatan karena, dari berbagai parameter 

yang digunakan untuk menentukan tingkat 

kerawanan bencana gelombang badai, wilayah 

yang dibuat buffer dengan warna biru muda 

memiliki kriteria gelombang yang kecil 

kemudian wilayah tersebut juga barada pada 

keterlindungan daratan dan juga pulau-pulau 

pengahalang serta disebagian wilayah masih 

terdapat ekosisitem pesisir seperti mangrove 

dan terumbu karang yang salah satu fungsinya 

yaitu sebagai peredam gelombang yang 

sampai ke bibir pantai. 

Gambar 1. Hasil Generalisasi Peta Kerawanan 

Bencana Gelombang Badai  Musim 

Utara. 

 

Kelas ke- 2 adalah kelas rawan yang 

ditunjukkan dengan biru kehitaman untuk 

musim utara dan musim selatan yang dapat 

dilihat pada gambar 28 dan 29, kelas rawan 

tersebut memiliki kisaran nilai dari 1,6 sampai 

2,0. Kisaran nilai tersebut merupakan nilai 

kedua dari parameter gelombang yang 

dipengaruhi oleh musim utara dan selatan. 

Kelas rawan pada wilayah Kota 

Tanjungpinang posisinya berada pada 

Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Bukit 

Bestari yang tepatnya di Pulau Penyengat, 

Dompak, Basing dan Sekatab yang arah 

rawannya berada pada bagian selatan pulau 

tersebut. 

Gambar 2. Hasil Generalisasi Peta Tingkat 

Kerawanan Bencana Gelombang 

Musim Selatan  

 

Kerawanan yang terjadi disebabkan 

karena dari berbagai parameter yang 

diigunakan untuk menentukan tingkat 

kerawanan bencana gelombang badai, 

dimana pada musim utara dan selatan 

wilayah tersebut berdasarkan data yang 

diperoleh dari BMKG Kota 

Tanjungpinang mamiliki ketinggian 

gelombang mencapai hingga 2 m pada 

waktu tertentu, lalu diwilayah tersebut juga 

posisinya berhadapan langsung dengan 

laut terbuka dan tidak adanya pulau 

pengahalang serta tidak adanya ekosistem 

pesisir seperti mangrove dan juga karang. 

 

Generalisasi Peta Tingkat Kerawanan 

Bencana Sedimentasi 

Setelah didapat hasil untuk peta 

tingkat kerawanan bencana sedimentasi di 

Kota Tanjungpinang maka proses 

selanjutnya dilakukan generalisasi 

terhadap peta tersebut. Proses generalisasi 

untuk tingkat kerawanan bencana 

sedimetasi dilihat berdasarkan ketentuan 1 

– 3 dan 5 yang lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada gambar . 
Dari gambar dapat diklasifikasikan 

untuk tingkat kerawanan bencana sedimentasi 
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diwilayah Kota Tanjungpinang dibagi menjadi 

tiga kelas, Kelas ke- 1 adalah kelas tidak 

rawan yang ditunjukkan dengan warna ungu 

muda. Kelas ini mempunyai kisaran nilai 

antara 1 sampai 1,4 dimana kisaran nilai 

tersebut merupakan kisaran nilai terkecil 

dibanding dengan kisaran nilai pada kelas 

yang lain. Kisaran nilai terkecil tersebut 

menunjukkan bahwa daerah pada kelas ini 

merupakan daerah yang tidak rawan untuk 

terjadinya bencana sedimentasi berdasarkan 

berbagai parameter yang digunakan untuk 

menetukan tingkat kerawanan bencana 

sedimentasi. 

Gambar 3. Hasil Generalisasi Peta Tingkat 

Kerawanan Bencana Sedimentasi 

 

Kelas ke-2 adalah keras rawan yang 

ditunjukkan dengan warna ungu tua. Kelas ini 

memiliki kisaran nilai 1,5 sampai 1,8 dimana, 

berdasarkan parameter-parameter yang telah 

digunakan dalam penentuan tingkat kerawanan 

bencana sedimentasi menunjukkan bahwa 

keberadaan lahan tambang yang ada di Kota 

Tanjungpinang sangat mendominasi 

diberbagai wilayah dan juga jarak lahan 

tambang yang terlalu dekat dengan sungai dan 

bibir pantai begitu juga dengan adanya proses 

generalisasi yang menghasilkan justifikasi 

secara ilmiah terhadap  pengaruh dari aliran 

sungai yang mendapatkan masukan sedimen 

dengan jarak buffer 150 m yang diikuti dengan 

transport sedimen pada waktu tertentu yaitu 

ketika hujan turun dan pada saat terjadinya 

surut. 

Untuk kelas ke- 3 adalah kelas sangat 

rawan yang ditunjukkan dengan warna ungu 

kehitaman. Kelas ini memiliki kisaran nilai 

dari 1,9 sampai 2,2. Kelas sangat rawan berada 

pada wilayah Kecamatan Tanjungpinang Kota, 

Tanjungpinang Barat dan Kecamatan bukit 

Bestari. Klasifikasi dari sangat rawan ini 

merupakan hasil akhir dari proses overley 

terhadap semua parameter yang 

mempengaruhi tingkat kerawanan bencana 

sedimentasi, dimana wilayah yang sangat 

rawan merupakan wilayah yang keberadaan 

lahan tambangnya berada pada buffer <150 m, 

yang diasumsikan bahwa jarak <150 m 

merupakan jarak yang mendapatkan pengaruh 

langsung dari adanya lahan tambang. 

 

Generalisasi Peta Tingkat Kerawanan 

Bencana Abrasi 

Berdasarkan hasil dari peta tingkat 

kerawanan bencana abrasi di wilayah Kota 

Tanjungpinang maka proses selanjutnya 

dilakukan generalisasi pada peta tersebut, 

dimana proses generalisasi merujuk pada 

ketentuan yang telah dibuat yaitu ketentuan 1 - 

3 untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar 

5 dan 6.  
Dari gambar dapat diklasifikasikan 

untuk tingkat kerawanan bencana Abrasi pada 

musim utara dibagi menjadi 3 kelas, dimana 

kelas ke-1 adalah kelas tidak rawan yang 

ditunjukkan dengan warna hijau kebiruan 

untuk gelombang musim utara dan musim 

selatan. Kelas ini memiliki kisaran nilai antara 

1,0 sampai 1,53. Kisaran nilai tersebut 

merupakan nilai yang terkecil dibanding 

dengan nilai pada kelas berikutnya. 

Dengan nilai kisaran tersebut dan 

ditinjau dari parameter yang mempengaruhi 

tingkat kerawanan bencana abrasi maka daerah 

pada kelas ini merupakan daerah yang tidak 

rawan untuk terjadinya Abrasi pada musim 

utara dan selatan.  
 

Gambar 5. Hasil Generalisasi Peta Tingkat 

Kerawanan Bencana Abrasi Musim 

Utara. 
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Gambar 6. Hasil Generalisasi Peta Tingkat 

Kerawanan Bencana Abrasi Musim 

Selatan 
 

Kelas ke- 2 adalah kelas rawan yang 

ditunjukkan dengan warna hijau muda untuk 

musim utara dan musim selatan yang dapat 

dilihat pada gambar 31 dan 32, kelas rawan 

tersebut memiliki kisaran nilai dari 1,54 

sampai 2,06. Kisaran nilai tersebut merupakan 

klasifikasi dari nilai kedua untuk parameter 

abrasi yang dipengaruhi oleh musim utara dan 

selatan. Kelas rawan pada wilayah Kota 

Tanjungpinang untuk musim utara posisinya 

berada pada Kecamatan Bukit Bestari didaerah 

Dompak darat yaitu Desa Kelam Pagi dan 

untuk bencana musim selatan posisinya berada 

di Kecamatan Bukit Bestari yang tepatnya di 

Pulau Dompak, daerah Tanjung Siambang 

yang arah rawannya berada pada bagian 

selatan pulau tersebut. 
. 

Kelas ke-3 adalah kelas sangat rawan 

yang terjadi pada musim utara. Dimana kelas 

ini dapat dilihat pada gambar 20 dengan warna 

hijau tua yang memiliki kisaran nilai 2,07 

sampai 2,59. Kisaran nilai tersebut merupakan 

nilai tertinggi dari kelas untuk tingkat 

kerawanan bencana abrasi yang wilayahnya 

terletak di daerah dompak darat yaitu daerah 

kelam pagi, pulau basing, dan sekatab. 

Kerawanan yang terjadi diwilayah 

tersebut dikarenakan kekuatan asal dari 

daratan lebih kecil dari kekuatan yang berasal 

dari laut seperti tidak adanya ekosistem pesisir 

yaitu mangrove dan terumbu karang, 

kemudian dilihat dari data BMKG yang 

diperoleh untuk wilayah yang terjadi rawan 

bencana abrasi dalam kurun waktu tertentu 

memiliki ketinggian gelombang yang 

mencapai 2 m dan posisi kerawanan juga 

berhadapan langsung dengan laut terbuka. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Wilayah Kota Tanjungpinang Memiliki 

tingkat kerawanan untuk bencana gelombang 

tinggi pada musim utara berada di Sebauk, 

Pulau Basing, Sekatab dan Kelam Pagi dengan 

panjang garis pantainya yaitu 6.992,239 m, 

kemudian untuk kerawanan gelombang musim 

selatan berada di pulau Penyengat, Dompak, 

Basing, dan Sekatab yang memiliki panjang 

garis pantai 12.259,228 m. Untuk tingkat 

kerawanan bencana abrasi pada musim utara 

menghasilkan 3 kelas yaitu kelas rawan 

dengan garis pantai 1.750,379 m dan kelas 

sangat rawan 6.346,274 m, untuk abrasi yang 

dipengaruhi oleh musim selatan memiliki 

tingkat kerawanan dengan garis pantai 

12.453,372 m. Kerawanan bencana abrasi 

yang terjadi berada diwilayah selatan Kota 

Tanjungpinang. Hasil analisis juga 

menghasilkan tingkat kerawanan untuk 

bencana sedimentasi yaitu kelas rawan dengan 

garis pantai 14110.316 dan kelas sangat rawan 

171601.126 yang posisinya berada didekat 

dengan keberadaan lahan tambang. 

Penelitian ini belum menentukan 

seberapa jauh jarak yang ditimbulkan akibat 

bencana yang terjadi, sehingga perlu dilakukan 

penelitian lanjutan tentang seberapa jauh jarak 

yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi 

dan Belum dilakukan uji sahih atau tingkat 

kebenaran sebagai verifikasi. 
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