
 

xiv 
 

DAFTAR ISTILAH 

 

Abrasi : Proses terkikisnya batuan atau material keras seperti 
dinding atau tebing batu, yang biasanya diikuti dengan 
longsoran atau runtuhan material. 

Arus menyusur pantai 
(longshore current) 

: Arus yang terjadi akibat gelombang dating yang 
membentuk sudut dengan pantai.  

Erosi pantai : Proses mundurnya garis pantai dari kedudukan semula 
yang disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara 
pasokan dan kapasitas angkutan sedimen. 

Garis pantai (shore line) : Tempat atau garis dimana merupakan tempat pertemuan 
antara laut dan daratan. 

Gelombang : Gerak muka air secara periodeik sehingga membentuk 
puncak dan lembah. 

Gelombang angin : Gelombang yang dibangkitkan oleh angin. 

Jetty : Bangunan yang menjorok ke laut yang dipergunakan 
untuk keperluan pengamanan pantai atau untuk 
pengamanan pasir buatan . 

Krib sejajar pantai : Konstruksi pengaman pantai (pemecah gelombang) yang 
posisinya sejajar atau kira-kira sejajar dengan garis pantai. 
Bangunan ini berfungsi  untuk menahan energi gelombang 
yang menuju pantai atau menjaga agar pasir yang terdapat 
di pantai tidak tererosi. 

Pantai (shore) : Suatu daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan 
daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut 
terendah. 

Pasang surut : Fluktuasi muka air laut akibat adanya gaya tarik benda – 
benda langit yang terjadi secara periodic, terutama oleh 
bulan dan matahari. 

Pengisian pasir (sand 
nourishment) 

: Kegiatan untuk membentuk pantai menjadi stabil dengan 
menambahkan pasir ke pantai tersebut. 

Pemindahan pasir (sand 
by passing) 

: Suatu proses pemindahan pasir dari hulu (updrift) ke hilir 
(downdrift) menggunakan suatu teknologi, untuk menjaga 
agar transport sedimen di pantai tersebut tidak terganggu 
karena adanya rekayasa pantai, misalnya adanya 
pembangunan jetty di muara sungai. 

Revetmen (Revetment) : Konstruksi pelindung tebing, dapat berupa tumpukan batu 
(rip-rap)atau concrete block, dan konstruksinya dapat lolos 
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air atau kedap air. 

Sudut dating gelombang : Sudut yang dibentuk oleh garis tegak lurus pantai dengan 
arah datangnya gelombang. 

Tembok laut (sea wall) : Bangunan pengaman pantai yang bertujuan untuk 
melindungi kawasan di belakang tembok laut dan agar 
pantai tidak tererosi. 

Tombolo : Formasi endapan yang terjadi di belakang struktur sejajar 
pantai (alami atau buatan) yang menyatu dengan struktur 
tersebut. 

 

 


