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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah pantai kurang 

lebih 80.000 km, dimana di daerah ini sangat intensif dimanfaatkan untuk 

kegiatan manusia seperti: pusat pemerintahan, permukiman, industri, 

pelabuhan, pertambakan, pertanian dan pariwisata. Hal ini akan berakibat pada 

peningkatan kebutuhan akan lahan dan prasarana lainnya, sehingga akan timbul 

masalah-masalah baru di kawasan pantai seperti: erosi pantai, sedimentasi yang 

mengakibatkan majunya garis pantai dan atau pendangkalan muara sungai, 

penurunan tanah dan intrusi air asin serta pencemaran lingkungan 

(Triatmodjo,1999). 

 

Analisis perubahan garis pantai dapat dilakukan dengan menggunakan Program 

GENESIS seperti yang dilakukan oleh Sumbogo Pranoto dalam paper nya yang 

berjudul “ PREDIKSI PERUBAHAN GARIS PANTAI MENGGUNAKAN 

MODEL GENESIS “. Dalam paper tersebut GENESIS digunakan untuk 

memprediksi perubahan garis pantai yang terjadi di Pantai Indramayu.  Studi 

kasus yang dilakukan dalam paper tersebut adalah potensi terancamnya jaringan 

perpipaan gas/minyak Pertamina disepanjang jalur Mundu hingga Balongan di 

Indramayu, akibat adanya potensi abrasi pada garis pantai di lokasi tersebut. 
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Masalah yang hampir sama juga terjadi pada pantai di Provinsi Lampung, 

khususnya pada Pantai Kelapa Rapat yang berada di Kabupaten Pesawaran. 

Pantai Kelapa Rapat memiliki garis pantai yang berbatasan langsung dengan 

akses jalan raya utama yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten 

Pesawaran, jarak garis pantai dengan jalan raya saat ini ± 15 m pada tahun 2013.  

 

Menurut keterangan penduduk sekitar bahwa garis pantai pada daerah tersebut 

mengalami abrasi, dalam kurun waktu 2007 – 2012 garis pantai mengalami 

abrasi sejauh ± 30 m, maka dari itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh perubahan yang terjadi pada garis pantai  terhadap 

aksesbilitas jalan didaerah tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Apakah dalam 10 tahun kedepan (dari data awal 2007) abrasi yang terjadi pada 

Pantai Kelapa Rapat Kab. Pesawaran Prop. Lampung akan menggangu 

aksesbilitas jalan yang berada pada kawasan pantai tersebut ? 

 

 

C. Hipotesis 

 

Berdasarkan keterangan penduduk sekitar bahwa garis pantai mengalami 

abrasi dalam kurun waktu 2007 -2012 sejauh 30 m, maka diperkirakan potensi 

abrasi yang terjadi pada tahun 2017 di sekitar pantai akan berpotensi 

menggangu aksesbilitas jalan dikarenakan jarak antara garis pantai dan jalan 

raya tersisa 15 m pada tahun 2013. 
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D. Batasan Masalah 

. 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini diperlukan batasan-batasan    

sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada lokasi disekitar wilayah Pantai Kelapa Rapat 

sepanjang tidak lebih dari 3 kilometer. 

2. Penelitian hanya dilakukan menggunakan program GENESIS. 

3. Penelitian mengunakan pendekatan berdasarkan kelengkapan data yang 

ada. 

4. Asumsi asumsi diberikan sesuai dengan batasan kemampun program 

GENESIS. 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan prediksi perubahan garis 

pantai terhadap aksesbilitas jalan raya yang akan terjadi di daerah Pantai 

Kelapa Rapat Kabupaten Pesawaran selama 10 tahun kedepan (dari data awal 

tahun 2007). 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh instansi terkait 

sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan secara lebih dini dan 

yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut. 


