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ABSTRAK 

Dilihat dari karakteristik pantai dan sebaran penduduknya, Kota Pariaman memiliki wilayah pesisir 
dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Abrasi di beberapa pulau kecil akan mengancam keutuhan 
pulau kecil dan daerah peneluran penyu akan hilang. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Kota 
Pariaman bagian tengah di daerah muara sungai berpotensi terjadi penumpukan partikel dan sedimen 
yang berasal dari darat dan laut. Kejadian abrasi terjadi daerah pesisir dalam kurun waktu 8 tahun 
dengan abrasi terparah mencapai 75 meter dan daerah rawan akresi semakin bertambah dalam kurun 
waktu tersebut. Groin yang dibangun pada daerah pesisir yang telah merubah karakteristik pola 
hidrodinamika perairan, terlihat tidak efektif dalam mengurangi laju abrasi, bahkan beberapa groin 
terlihat sudah tidak berada lagi pada posisinya. Hasil analisa banjir rob dengan skenario kenaikan muka 
air laut sebesar 1 m, 2 m dan 3 m menunjukkan bahwa kawasan yang paling banyak terendam adalah 
kawasan pemukiman. Abrasi dan banjir rob harus segera diatasi dengan merehabilitasi terumbu karang 
yang ada dan menanam pohon-pohon tipe pesisir seperti waru laut, ketapang,cemara laut, kelapa dan 
jika dimungkin menanam mangrove, melakukan pengendalian pembangunan rumah/gedung baru di 
areal pesisir dan membuat infrastruktur pencegah abrasi dengan kajian dan analisis yang baik. 

Kata kunci: Kemunduran garis pantai, abrasi, pemodelan struktur pelindung, pariaman, groin  

PENDAHULUAN 

Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman tertuang dalam 
Undang-Undang no. 12 tahun 2012.  Secara koordinat 00o 33’ 00” – 00o 40’ 43” LS – 100o 04’ 46” – 
100o 10’ 55” BT. Kota Pariaman memiliki 4 Kecamatan yaitu Pariaman Selatan, Pariaman Tengah, 
Pariaman Timur dan Pariaman Utara. Wilayah ini berhadapan langsung dengan Samudera dan memiliki 
potensi alam yang cukup bervariasi di daerah pesisir antara lain pariwisata, perikanan dan kehutanan 
(Mazidah et al., 2016). 

 
Gambar 1. Peta lokasi Kota Pariaman, Sumatera Barat 

Kota Pariaman berada di kawasan pesisir/pantai barat Pulau Sumatera yang memiliki ombak relatif 
besar (Samulano et al., 2011). Dinamika pantai Kota Pariaman sangat dipengaruhi oleh gelombang 
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Samudera Hindia yang kuat mencapai pantai dan proses abrasi dan erosi pantai dominan terjadi di 
sepanjang pantai (Rafdi, 2016). Proses erosi lahan juga terus terjadi di daerah hulu ditandai dengan 
tingginya suplai sedimen yang dibawa oleh aliran sungai menuju laut (Akbar, 2014). Selain proses 
abrasi, Kota Pariaman juga rawan terhadap bencana banjir rob dan Tsunami (Sukri, 2015). 

Rob adalah kejadian atau fenomena alam dimana air laut masuk ke wilayah daratan, pada waktu 

permukaan air laut mengalami pasang (Marfai, 2013). Intrusi air laut tersebut dapat melalui sungai, 

saluran drainase atau aliran bawah tanah (Noson, 2000). Beberapa penyebab dari banjir rob di pesisir 

pada umumnya terjadi karena beberapa faktor yaitu pasang surut (Ondara et al., 2016), land 

subsidence dan perubahan tata guna lahan daerah pesisir. Perluasan daerah genangan rob berbanding 

lurus terhadap semakin naiknya tiga faktor tersebut (Kodoatie dan Sugiyanto, 2002). 

MATERI DAN METODE 

Data oseanografi yang digunakan yaitu data pasang surut selama 30 hari yang diperoleh melalui 
NAOTide dan data batimetri perairan diperoleh melalui pengukuran langsung yang dilaksanakan pada 
bulan Agustus tahun 2015. Karakteristik arus berupa arah dan kecepatan arus diperoleh melalui 
pemodelan dengan metode flexible mesh (Ondara et al., 2017). Berdasarkan data-data oseanografi 
yang telah diperoleh maka dimodelkan penyebaran sedimen dan partikel yang sumbernya berasal dari 
kawasan pesisir untuk melihat pola penyebaran partikel atau sedimen di sekitar kawasan pesisir Kota 
Pariaman. Pemodelan tersebut juga akan digunakan untuk menganalisa fungsi struktur groin yang telah 
dibangun dalam melindungi kawasan pesisir. Hasil analisa perubahan garis pantai dan pola sebaran 
sedimen akan dianalisa untuk menentukan kawasan rawan abrasi dan akresi selama 10 tahun terakhir 
dari tahun 2005 hingga tahun 2015. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pasang Surut 

Data pasang surut selama 30 hari di kota pariaman di koordinat 100.093977°; -0.648769° dibuat dalam 
bentuk grafik untuk memudahkan pembacaan. Berdasarkan perhitungan bilangan Formzhal diperoleh 
nilai F sebesar 0,37. Sesuai dengan kriteria Courtier pasang surut di perairan ini adalah tipe campuran 
harian ganda (mixed semiurdunal tides), dimana dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali 
air surut condong ganda dengan tinggi yang hamper sama dan pasang surut terjadi secara berurutan 
secara teratur. Tipe pasang surut ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Solihuddin (2006) dan Abdilah 
et al., (2012). 
 
 

 
Gambar 2. Nilai elevasi muka air Kota PariamanPeriode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 24  

menit.  Dengan metode admiralty diperoleh nilai Tinggi muka air rata-rata sebesar 224,81cm, Tinggi 
muka air titik tertinggi sebesar 57,6 cm dan Titik muka air rendah terendah sebesar 52,8 cm dengan 
kisaran tinggi pasang dan surut yang terjadi di Teluk kendari sebesar 1,1 meter. 
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Gambar 3. Peta batimetri Kota Pariaman 

 
Peta kontur memperlihatkan hasil kemiringan untuk daerah pesisir kota Pariaman relatif datar dengan 
derajat kemiringan kurang dari 20 dengan variasi kedalamn mulai dari 0 meter hingga 125 meter hingga 
jarak 20 km ke arah laut. Pada jarak 0 meter (pantai) hingga 5000 meter ke arah laut, kedalaman 
perairan maksimal sebesar 20 meter. 

Kecepatan arus di perairan Kota Pariaman berkisar antara 0 m/s hingga 0,03 m/s dengan dominan arah 
nya tegak lurus pantai. Pada bagian utara perairan terlihat arus lebih dominan datang dari arah utara 
dan mengakibatkan wilayah tersebut rentan akan terjadi abrasi dan akresi, begitu juga pada wilayah 
bagian selatan.  
 

 

Gambar 4. Arah dan kecepatan arus di perairan Kota Pariaman 

Kecepatan arus di Pulau Kasiak relatif tenang dengan kecepatan 0 m/s hingga 0,08 m/s dengan 
dominan menuju ke arah daratan Kota Pariaman. Terlihat bahwa arus membentuk pola singulary 
dengan kecepatan lebih besar dan dominan di bagian utara pulau 
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Gambar 5. Arah dan kecepatan arus di Pulau Kasiak 

 
Kecepatan arus di pulau Angso relatif tenang dengan kecepatan 0 m/s hingga 0,025 m/s dengan arah 
kecepatan dominan menuju arah Timur Laut. Wilayah pada bagian Barat Daya pulau terlihat rentan 
terhadap sedimen transpor sehingga kemungkinan terjadinya abrasi lebih besar dibandingkan pada 
bagian pulau lainnya. Kecepatan arus pada arah barat Laut pulau lebih besar dan dominan 
dibandingkan pada bagian pulau lainnya. 

 
Gambar 6. Arah dan kecepatan arus di Pulau Angso 

 
Kecepatan arus pada Pulau Tangah mulai dari 0 m/s hingga 0,02 m/s dengan arah arus lebih dominan 
ke Timur Laut. Karakteristik arus pada Pulau Tangah hampir sama dengan karakteristik arus pada 
Pulau Angso. Pada Pulau Tangah, bagian Barat Laut dan Tenggara terlihat arus lebih besar dan 
kemungkinan terjadinya sedimen transport lebih sering sehingga wilayah ini rentan terhadap bahaya 
abrasi. 

 
Gambar 7. Arah dan Kecepatan arus di Pulau Tangah 
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Kecepatan arus pada Pulau Tangah mulai dari 0 m/s hingga 0,02 m/s dengan arah arus lebih dominan 
ke Timur. Karakteristik arus pada Pulau Tangah hampir sama dengan karakteristik arus pada Pulau 
Angso. Pada Pulau Tangah, bagian Barat Laut dan Tenggara terlihat arus lebih besar dan kemungkinan 
terjadinya sedimen transport lebih sering sehingga wilayah ini rentan terhadap bahaya abrasi. 

 
Gambar 8. Arah dan kecepatan arus di Pulau Ujung 

 
Hasil simulasi gelombang dengan sudut datang −45˚ terhadap garis tegak lurus pantai menunjukkan 
pada Pulau Kasiak, gelombang yang melewati samping kanannya mengalami pembelokkan sebesar 
138˚ ke arah pantai, 128˚ ke arah sejajar belakangnya, dan gelombang yang melewati samping kiri 
pulau ini mengalami pembelokkan sebesar 154˚ ke arah sejajar belakangnya. Di Pulau Angso, 
gelombang yang melewati samping kanan pulau membelok sebesar 160˚ ke arah pantai, 143˚ ke arah 
sejajar belakang pulau dan gelombang yang melewati samping kirinya mengalami pembelokkan 
sebesar 154˚ ke arah sejajar belakang pulau ini. Di sekitar Pulau Tangah, gelombang yang melewati 
samping kanan pulau ini mengalami pembelokkan sebesar 151˚ ke arah pantai, 109˚ ke arah sejajar 
belakangnya dan gelombang yang melewati samping kirinya membelok sebesar 162˚ ke arah sejajar 
belakangnya. Pada Pulau Ujung, gelombang yang melewati samping kanan pulau ini mengalami 
pembelokkan sebesar 154˚ ke arah pantai, 125˚ ke arah sejajar belakang pulau ini. Gelombang yang 
melewati samping kiri pulau ini mengalami pembelokkan sebesar 149˚ ke arah sejajar belakangnya. 
Pada Pulau Gosong Sibarat, gelombang yang melewati samping kanan gosong mengalami 
pembelokkan sebesar 155˚ ke arah pantai, 135˚ ke arah sejajar belakang gosong.  

 
Gambar 9. Pola arah trasformasi gelombang di Perairan Kota Pariaman. 

Sumber (Samulano et al., 2011) 
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Gelombang yang melewati samping kiri gosong mengalami pembelokkan sebesar 173˚ ke arah sejajar 
belakang gosong berusaha sejajar dengan garis pantai di belakangnya, sebagian ada yang berusaha 
tegak lurus terhadap arah pantai dan sebagian lagi ada yang cenderung ke arah selatan. Sedangkan 
pada saat melewati samping kiri pulau-pulau, sebagian gelombang ada yang berbelok dan berusaha 
sejajar dengan garis pantai di belakangnya, dan sebagian lagi terus merambat ke arah selatan yang 
akhirnya bertemu kembali dengan gelombang dari arah samping kanannya, tepatnya disebelah kanan 
pada belakang pulau-pulau tersebut. Perambatan gelombang ini terus melaju mendekati pantai dan 
cenderung untuk tegak lurus terhadap garis kontur dasar laut sampai mendekati pantai, karena adanya 
pendangkalan pada dasar laut dekat pantai.  

Berikut ini analisis mengenai perubahan garis pantai yang terdapat di Kota Pariaman. Analisis ini 
berdasarkan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perubahan tersebut seperti sungai dan 
bangunan pelindung pantai.  

 
Gambar 10. Muara S.Pariaman 1 Tahun 2005-2013 

 
Posisi muara yang terletak di kordinat 621540.00, 9938046.00 (Gambar 10) dalam kurun waktu 8 tahun 
(2005-2013) terlihat telah terjadi akresi maksimal ke arah laut sejauh 75 m ke arah laut. Perubahan 
bentuk dari muara sungai tersebut disebabkan oleh oleh perpindahan sedimen dari muara maupun dari 
arah laut. Mulut muara terlihat lebih lebar dari sebelumnya dengan adanya bangunan permanen pada 
salah satu sisi muara. 

 
Gambar 11. Perubahan bentuk muara S.Pariaman 2 Tahun 2005-2013 

 
Pada muara sungai di kordinat 623349.0, 9934011  dalam kurun waktu 8 tahun (2005-2013) telah terjadi 
erosi maksimal sejauh 75 m pada sisi sebelah utara sungai serta terjadi perubahan bentuk dari muara 
sungai dengan adanya bangunan permanen pada daerah tersebut. Perubahan bentuk mulut muara 
berakibat adanya akresi dan abrasi kawasan pesisir karena perubahan pergerakan arus laut ke arah 
pesisir. 



Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 
Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018 

 

19 
 

 

 

Gambar 12. Perubahan struktur bangunan growin Tahun 2005-2013 
 
Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa bagian selatan sungai mengalami abrasi. Terlihat dari 
perubahan garis pantai yang lebih menjorok ke arah darat serta perubahan dari panjang growin yang 
mulai berubah dari kondisi semula dengan panjang berkurang 20 m pada area pada sekitar koordinat 
624210, 9931609. Perubahan growin tersebut dikarenakan beberapa faktor sepert sedimentasi, 
kenaikan muka air laut, kualitas groin yang kurang baik, sedimentasi dan adanya land subsidence. 
Perubahan dari bentuk muara karena adanya reklamasi penimbunan untuk tujuan tertentu yang 
dilakukan turut memberikan pengaruh  terhadap abrasi pantai tersebut. 

 

Gambar 13. Morfologi Muara S.Pariaman Tahun 2005-2013 
 
Pada sisi sebelah selatan sungai (Gambar 14) terlihat mengalami erosi dan kemungkinan disebabkan 
oleh perpindahan dari sediment ke arah utara.  

 

Gambar 14. Perubahan garis pantai Tahun 2013-2017 
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Sungai yang berada pada kordinat 624118, 9931094 terlihat pada perubahan bentuk morfologi berupa 
penambahan area darat dan berpengaruh terhadap terganggunya keseimbangan lingkungan di sekitar 
wilayah pantai. Sisi sebelah selatan S.Pariaman banyak mengalami erosi sebesar 5-30 m ke arah darat. 
Berdasarkan data citra satelit tahun 2013-2017 terdapat bangunan berupa breakwater yang dibangun 
ada pada mulut sungai sebelah utara. Bangunan ini menyebabkan adanya perubahan arus air laut 
sehingga yang berakibat bertambahnya wilayah (akresi) pada bagian utara sungai tersebut. 
Berikut ini peta kerentanan abrasi dan akresi yang terjadi di Kota Pariaman tahun 2005 dan 2015. 

 
Gambar 15. Peta abrasi dan akresi di Kota Pariaman tahun 2005 dan 2015 

 
Peta kerentanan abrasi dan akresi kawasan pesisir pada tahun 2005 hingga tahun 2017 terlihat adanya 
penurunan kualitas pesisir Kota Pariaman dengan terlihat semakin bertambahnya jumlah yang terabrasi 
dibandingkan dengan garis pantai yang mengalami akresi. Kecamatan Pariaman Utara menjadi daerah 
yang menunjukkan adanya potensi akresi selama 12 tahun terakhir. 

Banjir rob merupakan bencana yang muncul berkaitan dengan siklus gerak bulan. Dengan demikian 
banjir ini dapat berulang bulanan. Daerah yang terkena bencana ini adalah dataran pantai di daerah 
pesisir yang rendah atau daerah rawa-rawa pantai. Genangan banjir ini dapat diperkuat dengan banjir 
karena curah hujan. Jadi, banjir ini dapat terjadi lebih hebat di saat musim hujan (Kodoatie dan 
Sugiyanto, 2002). Rob dapat muncul karena adanya dinamika alam atau karena kegiatan manusia. 
Dinamika alam yang dapat menyebabkan rob adalah adanya perubahan elevasi pasang surut air laut. 
Sedangkan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia misalnya karena pemompaan air tanah yang 
berlebihan, pengerukan alur pelayaran, reklamasi pantai, dan lain-lain.  

Berikut ini adalah peta genangan air rob dari kenaikan 1 m sampai dengan kenaikan 6 m di Kota 
Pariaman: 
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Gambar 16. Peta Genangan Air Rob dengan Kenaikan 1 m 

 
Tabel 1. Luasan Genangan Rob Kota Pariman dengan Kenaikan muka air laut 1 m. 

Guna Lahan Luasan (Ha) 

Cemara Pantai 1.84 

Kebun Campuran 19.99 

Kesehatan 0.07 

Kolam Ikan Air Tawar 3.25 

Ladang/Tegalan 0.17 

Laguna 2.83 

Lahan Terbuka 8.41 

Mangrove 10.81 

Pariwisata 1.48 

Pasir Pantai 13.42 

Pendidikan 1.68 

Perdagangan dan Jasa 0.67 

Perhotelan 0.21 

Peribadatan 0.18 

Perkantoran 2.5 

Pemukiman 26.6 

Sawah 13.67 

Semak Belukar 7 

Sungai 10.45 

Taman 0.13 

 
Dari tabel 1 diatas dapat terlihat bahwa tata guna lahan yang paling banyak tergenang adalah 
pemukiman yaitu 23,30%. Wilayah yang tergenang hanya di Kecamatan Pariaman Utara dan 
Kecamatan Pariaman Tengah. Sedangkan jarak terjauh yang terkena genangan air rob adalah 1.366,63 
m yaitu berada di Kecamatan Pariaman Tengah. 
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Gambar 17. Peta Genangan Air Rob dengan Kenaikan 2 m 

 
Tabel 2. Luasan Genangan Rob Kota Pariman dengan Kenaikan muka air laut 2 m. 

Guna Lahan Luasan (Ha) 

Cemara Pantai 2.41 

Kebun Campuran 32.54 

Kesehatan 0.18 

Kolam Ikan Air Tawar 5.67 

Ladang/Tegalan 0.7 

Laguna 2.9 

Lahan Terbuka 12.2 

Mangrove 26.04 

Pariwisata 1.29 

Pasir Pantai 16.21 

Pendidikan 2.69 

Perdagangan dan Jasa 2.45 

Perhotelan 0.53 

Peribadatan 0.51 

Perkantoran 3.36 

Pemukiman 61.32 

Sawah 22.65 

Sawah Irigasi 44.47 

Semak Belukar 32.05 

Sungai 12.13 

Taman 0.84 

 
Berdasarkan tabel 2 diatas dapat terlihat bahwa tata guna lahan yang terkena genangan paling banyak 
adalah pemukiman dengan persentase 21,65%. Kecamatan yang tergenang sama dengan kenaikan 2 
m, yaitu Kecamatan Pariaman Utara dan Pariaman Tengah. Sedangkan jarak terjauh yang terkena 
genangan air rob adalah 2.282,76 m yaitu di Kecamatan Pariaman Tengah. 
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Gambar 18. Peta Genangan Air Rob dengan Kenaikan 3 m 

 
Tabel 3. Luasan Genangan Rob Kota Pariman dengan Kenaikan muka air laut 3 m. 

Guna Lahan Luasan (Ha) 

Cemara Pantai 3 

Kebun Campuran 47.45 

Kesehatan 0.45 

Kolam Ikan Air Tawar 6.09 

Ladang/Tegalan 1.37 

Laguna 3.02 

Lahan Terbuka 15.61 

Mangrove 32.04 

Olahraga 1.27 

Pariwisata 5.07 

Pasir Pantai 21.28 

Pendidikan 6.08 

Perdagangan dan Jasa 7.52 

Perhotelan 3.46 

Peribadatan 1.22 

Perkantoran 8.45 

Pemukiman 112.88 

Peternakan 0.07 

Sawah 28.55 

Sawah Irigasi 191.9 

Semak Belukar 55.5 

Stasiun 0.14 

Sungai 12.03 

Taman 2.16 
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Terlihat dari tabel 3 bahwa tata guna lahan yang paling banyak terkena genangan rob adalah sawah 
irigasi yaitu 33,89%. Dimana daerah yang paling banyak terkena adalah Kecamatan Pariaman Tengah. 
Selain Kecamatan Pariaman Tengah, daerah yang terkena genangan rob lainnya adalah Kecamatan 
Pariaman Utara. Sedangkan jarak terjauh yang terkena genangan air rob adalah 2.968,11 m yaitu di 
Kecamatan Pariaman Tengah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dampak langsung kenaikan muka air laut bila terjadi rob adalah kawasan pemukiman yang berada di 
sekitar kawasan pesisir dan dataran rendah. Abrasi dan banjir rob di beberapa pulau kecil akan 
mengancam keutuhan pulau kecil dan daerah peneluran penyu akan hilang. Dilihat dari karakteristik 
pantai dan sebaran penduduknya, Kota Pariaman memiliki wilayah pesisir dengan tingkat kerentanan 
yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya serius dari pihak pemerintah daerah untuk 
mengelola pembangunan di wilayah pesisir. Upaya yang yang dapat dilakukan diantaranya adalah 
dengan melakukan pengendalian pembangunan rumah/gedung baru di areal pesisir dan membuat 
infrastruktur pencegah abrasi dan banjir rob di pantai seperti groin dan breakwater serta merehabilitasi 
terumbu karang yang ada dan menanam pohon-pohon tipe pesisir seperti waru laut, ketapang,cemara 
laut, kelapa dan menanam mangrove. 
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