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BAB VI 

ALTERNATIF PELINDUNG PANTAI 
 

 

6.1. Pemilihan Jenis Pelindung Pantai 

 Perlindungan pantai dapat ditimbulkan secara alami oleh pantai maupun dengan 

bantuan manusia. Perlindungan pantai secara alami dapat berupa dunes maupun karang 

laut ataupun lamun yang tumbuh secara alami. Perlindungan pantai dengan bantuan 

manusia dapat berupa struktur bangunan pengaman pantai, penambahan timbunan pasir, 

maupun penanaman mangrove pada daerah pantai.  

Untuk menjaga agar lahan tidak terbawa arus dan aman terhadap gempuran 

gelombang, maka perlu dilakukan sistem pengaman pantai antara lain dengan penanaman 

mangrove dan bangunan pelindung pantai. Pada kasus abrasi di Pantai Muarareja 

dibutuhkan penanggulangan yang segera, maka perlindungan dengan menggunakan 

mangrove kurang efektif karena memerlukan waktu yang lama agar mangrove dapat 

tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu diperlukan bangunan pelindung pantai 

diantaranya adalah groin, breakwater, revetment, seawall, serta bangunan pelindung pantai 

lainnya yang dapat melindungi pantai dari abrasi.  

Pemilihan jenis bangunan pelindung pantai berdasarkan fungsi bangunan pantai 

tersebut, kemudahan pelaksanaannya, material yang tersedia di daerah tersebut dan kondisi 

morfologi pantai. Selain yang telah disebutkan, untuk membantu pemilihan jenis bangunan 

pelindung pantai yang akan direncanakan, dimanfaatkan program GENESIS dalam 

menentukan jenis bangunan yang efektif dalam melindungi kawasan pantai tersebut. 

 

 

6.2. Alternatif Bangunan Pelindung Pantai 

Dengan memanfaatkan program GENESIS dapat ditentukan jenis-jenis bangunan 

pelindung yang dapat  digunakan sebagai alternatif dalam pemilihan bangunan pengaman 

yang akan dibangun di lokasi. Yaitu dengan memasukkan data perencanaan bangunan 

sebagai input tambahan pada file START secara trial and error.  

 GENESIS dapat memperhitungkan pengaruh adanya Groin, Breakwater, Seawalls 

dan Beach fills terhadap kondisi garis pantai. Adapun alternatif bangunan pelindung yang 
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akan disimulasi untuk menentukan jenis bangunan paling efektif dalam menangani 

masalah perubahan garis pantai adalah sebagai berikut: 

 

6.2.1 Groin 

 Struktur groin dibagi menjadi 2 bagian yaitu difracting dan non difracting. Non 

difracting groin biasanya memiliki panjang yang relatif lebih pendek jika dibandingkan 

dengan difracting groin. Program GENESIS juga memungkinkan user untuk memasukkan 

nilai permeabilitas groin yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sedimen yang 

lolos dan yang tertahan oleh groin. Permeabilitas groin juga dapat disesuaikan dan 

digunakan sebagai faktor kalibrasi sehingga didapatkan tipe groin yang sesuai dengan 

perubahan garis pantai yang dikehendaki.  

Panjang groin akan efektif menahan sedimen apabila bangunan tersebut menutup 

lebar surfzone. Namun keadaan tersebut dapat mengakibatkan suplai sedimen ke daerah 

hilir terhenti sehingga dapat mengakibatkan erosi di daerah tersebut. Oleh karena itu 

panjang groin dibuat 40% sampai dengan 60% dari lebar surfzone dan jarak antar groin 

adalah 1-3 panjang groin. (Bambang Triatmodjo, 1999) 

Groin memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut : 

 Kelebihan : 

 Mampu menahan transpor sedimen sepanjang pantai 

 Groin tipe T dapat digunakan sebagai inspeksi dan untuk keperluan wisata 

 Kelemahan : 

 Pembangunan groin pada pantai yang tererosi akibat onshore offshore transpor 

dapat mempercepat erosi tersebut 

 Perlindungan pantai dengan groin dapat menyebabkan erosi di daerah hilir 

Pada perhitungan Bab IV, diperoleh kedalaman gelombang pecah (db) adalah 3,228 

m sedangkan kemiringan dasar pantai (m) adalah 0,0378, lebar surfzone direncanakan 200 

m, sehingga perhitungan panjang groin menjadi: 

Panjang groin  = (40% -  60%) x Lebar surfzone  

   = 60% x  200 

   = 120 m  

Jarak antar groin = 2,5 x panjang groin 

   = 2,5 x 120 

   = 300 m 
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Jumlah groin   = 3 buah 

Panjang, jarak dan jumlah groin tersebut dipakai sebagai input pada program 

GENESIS. Input yang harus dimasukkan ke dalam program GENESIS untuk simulasi 

perubahan garis pantai dengan adanya bangunan groin dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut: 

  

Tabel 6.1 Input Data  Groin Pada GENESIS 

Keterangan   

• Panjang groin (m) 120 

• Jarak antar groin (m) 2,5*panjang groin = 300 

• Permeabilitas 0.8* 

• Diletakkan pada grid 7, 17, 27 

• jumlah groin (buah) 3 

   * Permeabilitas sudah dijelaskan pada penjelasan file START 

 

Lay out groin di lokasi dan prediksi perubahan garis pantai 10 tahun kemudian serta posisi 

perubahan garis pantai terhadap garis pantai awal dari program GENESIS, dapat dilihat 

pada gambar 6.1 dan 6.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1. Lay Out Groin di Lokasi 
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Gambar 6.2. Perubahan Garis Pantai Akibat Adanya Groin 

 

  Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa garis pantai Muarareja dengan adanya groin 

(garis merah muda) bertambah maju dari garis pantai awal/sekarang (garis biru). Sedang 

garis kuning merupakan posisi garis pantai sebelum ada groin merupakan kondisi yang 

terkena abrasi. Hal ini menunjukkan dengan adanya groin mengakibatkan sedimentasi di 

pantai Muarareja dan membuat posisi garis pantai menjadi maju, sehingga masalah abrasi 

dapat teratasi dengan baik. 

 

6.2.2 Detachment Breakwater  

 Detachment breakwater adalah jenis pemecah gelombang yang ditempatkan secara 

terpisah-pisah pada jarak tertentu dari garis pantai dengan posisi sejajar pantai. Struktur 

pemecah gelombang ini dimaksudkan untuk melindungi pantai dari hantaman gelombang 

yang datang dari arah lepas pantai. 

 Prinsip kerja dari breakwater jenis ini adalah dengan memanfaatkan defraksi 

gelombang. Akibat adanya defraksi gelombang akan menimbulkan pengaruh terhadap 

angkutan sedimen yang dibawa, salah satunya dengan terbentuknya tombolo di belakang 

posisi Breakwater. Breakwater jenis ini memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan 

antara lain: 

 

 

Lautan 

Daratan 
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 Kelebihan :  

• Tidak dibangun sepanjang garis pantai yang akan dilindungi sehingga volume 

bahan yang lebih sedikit..  

• Berfungsi juga untuk mengurangi ketinggian dan meredam energi gelombang.  

• Berfungsi untuk menahan laju sedimen ke arah laut 

 Kelemahan :   

• Proses pembangunan relatif lebih sulit dikarenakan pembangunan dilakukan 

terpisah dari pantai sehingga membutuhkan teknik khusus guna menempatkan 

peralatan konstruksi.  

• Membutuhkan waktu agar dapat bekerja sesuai dengan fungsinya karena harus 

menunggu terjadinya tombolo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.3. Detached Breakwater 
 
Keterangan: 

 Tombolo terjadi apabila jarak antara pemecah gelombang dengan garis pantai lebih 

kecil dibandingkan panjang pemecah gelombang 

 Berikut ini adalah sketsa penempatan pemecah gelombang terhadap garis pantai: 
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Gambar 6.4. Sketsa penempatan pemecah gelombang terhadap garis pantai 

 

Dimana : 

L :  panjang pemecah gelombang  

y  : jarak pemecah gelombang terhadap garis pantai  

Perubahan garis pantai akan terjadi jika  : 

• L/y >1,5 terjadi tombolo 

• 0,5 < L/y ≤1,5 terjadi cuspite 

 Panjang pemecah gelombang yang diambil sebagai input pada program GENESIS 

direncanakan 300 m. Disini direncanakan breakwater yang dapat membentuk tombolo, 

sehingga perbandingan L/y yang diambil harus lebih besar dari 1,5. Data-data input yang 

perlu ditambahkan kedalam program GENESIS adalah  

• Jumlah breakwater = 1 buah 

• Panjang breakwater (L) = 300 m 

• Jarak antara breakwater dengan garis pantai (y) = 100 m 

• Kedalaman dasar breakwater = 5 m 

• Breakwater ditempatkan pada grid 20-30 

Lay out breakwater di lokasi dan prediksi perubahan garis pantai 10 tahun 

kemudian serta posisi perubahan garis pantai terhadap garis pantai awal dari program 

GENESIS, dapat dilihat pada gambar 6.5 dan 6.6 berikut: 
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Gambar 6.5. Lay Out Breakwater di Lokasi 
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Gambar 6.6. Perubahan Garis Pantai Akibat Breakwater 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa garis pantai Muarareja yang terkena abrasi 

atau sebelum ada bangunan breakwater (garis pink) mengalami posisi yang jauh kedalam 

(daratan). Hal ini berbeda dengan adanya Breakwater (garis kuning) berbentuk lebih 
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cembung dari garis pantai awal/sekarang (garis biru). Dari proporsi maju atau mundurnya 

pantai pada grafik, dapat dilihat dengan adanya breakwater akan terjadi sedimentasi 10 

tahun mendatang, sehingga masalah abrasi dapat teratasi dengan baik. 

 

6.2.3 Revetment atau Seawalls 

Revetment atau Seawalls merupakan struktur yang digunakan untuk melindungi 

struktur pantai dari bahaya erosi dan gelombang kecil. Revetment atau Seawalls 

direncanakan pada sepanjang garis pantai yang diprediksikan mengalami abrasi yang 

dimaksudkan untuk melindungi pantai dan daerah dibelakangnya dari serangan gelombang 

yang dapat mengakibatkan abrasi dan limpasan gelombang. 

 Data - data yang ditambahkan sebagai input GENESIS adalah sebagai berikut : 

• Ordinat revetment dan seawalls (ditempatkan pada grid yang akan direncanakan 

revetment), dimasukkan pada file SEAWL. 

• Direncanakan penempatan revetment pada grid 1-40 (sepanjang garis Pantai 

Muarareja). 

Pada GENESIS, revetment dan seawalls dianggap sama, karena input yang 

dibutuhkan adalah posisi dimana bangunan tersebut akan diletakkan.  

 Lay out seawall di lokasi dan prediksi perubahan garis pantai 10 tahun  kemudian 

serta posisi perubahan garis pantai terhadap garis pantai awal dari program GENESIS, 

dapat dilihat pada gambar 6.7 dan 6.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.7. Lay Out Seawall di Lokasi 
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Gambar 6.8. Perubahan Garis Pantai Akibat Seawall 

 

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa garis pantai Muarareja yang terkena abrasi 

(garis pink) tampak mengikis daratan yang berada di dalamnya. Maka dengan adanya Sea 

Wall (garis merah muda) pada grid 0-40 hampir sama dengan garis pantai awal/sekarang 

(garis biru), sedangkan dari grid 40-71 lebih maju dari garis pantai awal/semula. Hal ini 

berarti dengan adanya seawall maka daerah yang rawan abrasi dapat diproteksi. Dengan 

kata lain daerah di sekitar Muarareja dapat dilindungi dari terjangan gelombang yang 

merupakan faktor utama dalam abrasi. Dari proporsi maju atau mundurnya pantai pada 

grafik, dapat dilihat dengan adanya Sea Wall akan terjadi sedimentasi 10 tahun mendatang. 

 

 

6.3 Pemilihan Bangunan Pantai 

Dari hasil analisis beberapa alternatif bangunan pelindung pantai dengan 

menggunakan program GENESIS, dapat dilihat bahwa prediksi perubahan garis pantai (10 

tahun kemudian) dengan menggunakan revetmen dan sea wall tidak terjadi abrasi di pantai 

Muarareja. Pertimbangan lainnya yaitu dalam pelaksanaan, revetmen lebih mudah 

dibandingkan dengan pelaksanaan breakwater lepas pantai dan groin, serta kecepatan 

dalam menangani permasalahan abrasi. Dari hasil prediksi perubahan garis pantai juga 

dapat dilihat bahwa revetment dan sea wall lebih baik dalam menangani masalah abrasi 

dibandingkan dengan groin, yakni dengan menghasilkan perubahan garis pantai lebih 
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sedikit daripada bangunan lainnya. Perubahan garis pantai akibat revetment dan sea wall 

cenderung lebih maju (sedimentasi) daripada garis pantai sekarang. Sedimen yang 

dihasilkan revetment dan sea wall lebih kecil daripada bangunan pantai yang lain, sehingga 

efek terhadap daerah lain di sekitar pantai Muarareja relatif lebih kecil sesuai dengan  

konsep keseimbangan alami garis pantai. 

 Sehingga untuk menangani masalah abrasi di Pantai Muarareja, dipilih revetment 

dan sea wall sebagai bangunan pelindung pantai untuk  melindungi kawasan di sepanjang 

Pantai Muarareja Kota Tegal. 

 


