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ANALISIS BAHAYA TSUNAMI DI KOTA CILEGON MENGGUNAKAN 

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

Abstrak 

Penelitian ini mengkaji tentang bahaya tsunami di Kota Cilegon, Banten 

Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda. Selat Sunda merupakan 

salah satu wilayah tsunamigenik di Indonesia. Wilayah ini merupakan bagian dari 

Megathrust Selat Sunda yang terkenal sangat rentan akan terjadinya gempabumi 

dan tsunami. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Gempa 

Nasional (PuSGeN), gempabumi maksimum di Megathrust Selat Sunda dapat 

mencapai 8,2-8,7 Mw. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinggi run-

up gelombang tsunami dan menganalisis luas genangan akibat gelombang tsunami 

di Kota Cilegon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pemodelan 

tsunami dengan tiga skenario gempabumi dengan kekuatan 8,2 Mw, 8,45 Mw dan 

8,7 Mw menggunakan software COMCOT dan perhitungan H-loss. Berdasarkan 

hasil analisis bahaya tsunami di Kota Cilegon menggunakan sistem informasi 

geografis yang melibatkan software COMCOT dan perhitungan H-loss tersebut, 

bahaya tsunami di Kota Cilegon relatif rendah. Waktu gelombang untuk sampai di 

pesisir Kota Cilegon dari masing-masing skenario adalah  141,9 menit, 150 menit 

dan 84,2 menit dengan tinggi run-up tidak lebih dari 3 m dan luas genangan 

kurang dari 200 ha di Kecmatan Ciwandan, Kecamatan Citangkil dan Kecamatan 

Grogol.  

Kata Kunci: bahaya, tsunami, Kota Cilegon, megathrust Selat Sunda, COMCOT.  

 

Abstracts 

This study assessed tsunami hazard in Cilegon, Banten, Indonesia which edges 

directly with the Sunda Strait. The Sunda Strait is one of the tsunamigenic regions 

in Indonesia. This area is part of the famous Sunda Strait Megathrust which is 

very prone to earthquake and tsunami occurrence. Based on the previous study 

conducted by the National Earthquake Study Center, the maximum magnitude 

earthquake in Sunda Strait Megathrust could be 8.2-8.7 Mw. The purpose of this 

study was to analyze the height of the tsunami wave run-up and analyze the 

tsunami inundation in Cilegon. The method used in this study includes tsunami 

modeling with three earthquake skenarios with strength of 8.2 Mw, 8.45 Mw and 

8.7 Mw using COMCOT software and H-loss calculations. Based on the results of 

a tsunami hazard analysis in Cilegon using geographic information system 

involving COMCOT software and Hloss calculations, the tsunami hazard in 

Cilegon is relatively low. The wave time to reach the coast of Cilegon from each 

skenario was 141,9 minutes, 150 minutes and 84,2 minutes with a run-up height 
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of no more than 3 m and a inundation area of less than 200 ha in Ciwandan, 

Citangkil and Grogol distric.  

Keywords:  hazard, tsunami, Cilegon, magatrusht Sunda Strait, COMCOT. 

 

1. 1. PENDAHULUAN 

Selat Sunda merupakan wilayah tsunamigenik di Indonesia (Yudhicara 

dan K. Budiono, 2008). Salah satu penyebabnya adalah keberadaan zona 

penunjaman lempeng bagian barat Sumatra hingga bagian selatan Jawa yang 

disebut Megathrust. Ancaman gempabumi di zona Megatrusht Selat Sunda hingga 

kekuatan 8,2 – 8,7 Mw ((PuSGeN, 2010 dan 2017).  Berikut merupakan peta 

segmentasi dan magnitudo maksimum subduksi Indonesia tahun 2017. 

 

Gambar 1. Peta Segmentasi dan Magnitudo Maximum Subduksi Indonesia 

Sumber: Pusat Studi Gempa Nasional, 2017. 

 

Megathrust Selat Sunda dapat memicu ribuan gempabumi yang 

beripisentreum disekitar zona penunjaman lempeng dan dapat mengundang 

bencana sekunder yaitu tsunami. Dampak bencana tsunami yang bersifat 

destruktif sangat merugikan berbagai aspek kehidupan. Tsunami Selat Sunda pada 

22 Desember 2018 yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanik Anak Krakatau 
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menyebabkan terjadinya longsor material Anak Krakatau dan masuk kedalam 

laut. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan di Kabupaten Serang dan 

Pandeglang, Provinsi Banten serta Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Lampung 

Selatan, Provinsi Lampung. Dikutip dari tempo.co, Vindry Florentin (2019) 

menulis dalam situsnya www.nasional.tempo.com, BNPB menyatakan bahwa 

terdapat sekitar 437 korban meninggal, 1.459 korban luka dan 10 korban hilang.  

Kota Cilegon adalah kota industri yang berbatasan langsung dengan Selat 

Sunda, sehingga termasuk daerah rawan bencana tsunami. Dampak tsunami di 

kawasan industri Kota Cilegon, dikhawatirkan akan mengundang bencana susulan 

dalam bentuk kegagalan teknologi seperti penyebaran bahan kimia berbahaya 

yang dapat mengancam masyarakat (BNPB, 2012). Kawasan pesisir Kota Cilegon 

merupakan kawasan vital, banyak infrastuktur di Kota Cilegon yang mendukung 

pusat-pusat kegiatan penduduk seperti industri, ekonomi dan pariwisata. Maka 

dari itu penting untuk melakukan penelitian terkait analisis bahaya tsunami di 

Kota Cilegon sebagai bentuk mitigasi bencana sehingga mengurangi dampak 

bencana yang ditimbulkan. 

 Analisis bahaya tsunami dengan pemodelan tsunami diharapkan dapat 

memodelkan tsunami sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menghasilkan 

estimasi genangan yang tepat. Model numerik dalam pemodelan tsunami 

digunakan untuk, tinggi run-up gelombang tsunami serta luas genangan secara 

akurat. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat menyediakan 

informasi secara objektif dan aktual. Penelitian ini menggunakan software 

COMCOT versi 1.7 untuk memodelkan tsunami near-field yang dibangkitkan 

oleh deformasi dasar laut berdasarkan Persamaan Air Dangkal  (Shallow Water 

Equations) yang menerapkan skema leap-frog dengan sistem multi-grid hingga 12 

sub level grid (Wang, 2009). Sistem multi grid memungkinkan penggunaan 

banyak area simulasi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pemodelan. Selain 

itu, SIG mampu mengintegrasikan fenomena alam dengan aspek lain seperti 

demografi, sosial, ekonomi dan lainnya, sehingga mendukung penelitian sebagai 

alat penilai yang ideal. 

 

http://www.nasional.tempo.com/
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2. 2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif yang 

memanfaatkan pemodelan numerik software COMCOT versi 1.7 berdasarkan 

persamaan air dangkal (Shallow Water Equations) dengan skema leap-frog 

menggunakan sistem multi-grid (Wang, 2009) serta perhitungan H-loss 

(Berryman, 2006 dalam BNPB, 2016). Software COMCOT digunakan untuk 

mencari nilai run-up, sedangkan perhitungan H-loss untuk mencari luas genangan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah kawasan terdampak di daerah Kota Cilegon 

yang diambil dengan menggunakan sampel. Penentuan lokasi sampel 

menggunakan Metode Stratified Sampling yang ditentukan berdasarkan tingkatan 

jarak sampel terhadap pusat gempabumi di Megathrust Selat Sunda. Gambar 2  

merupakan peta lokasi titik sampel: 

 

 

Gambar 2. Peta lokasi titik sampel. 

Sumber: Penulis, 2019. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersumber dari website dan instansi pemerintahan berikut: 

1) Data historis gempabumi Selat Sunda diakses melalui website The United 

States Geological Survey (USGS) tahun 1977-Agustus 2019. 

2) Data parameter sesar diambil dari Global Centroid Moment Tensor (Global 

CMT) berdasrkan historis gempabumi. Data tersebut merupakan data 

parameter sesar yang akan digunakan sebagai acuan pembuatan skenario 

gempabumi. Pemilihan episentrum gempabumi berdasarkan jenis gempabumi 

thrust fault dengan jarak terdekat dari lokasi penelitian. Gempabumi thrust 

fault dikombinasikan dengan besar Magnitudo (Mw) maximum dari buku 

gempa Indonesia untuk Megathrusth Selat Sunda tahun 2010 (8,2 Mw)  dan 

2017 (8.7 Mw) serta skenario rata-rata pada Megathrust Selat Sunda (8.45 

Mw).  

3) Data bathimetri diambil dari website Badan Informasi Geospasial (BIG). 

Batimetri Nasional 

4) Data topografi bersumber dari website dan Badan Informasi Geospasial 

(BIG). 

5) Data penggunaan lahan Kota Cilegon diambil dari BAPPEDA Kota Cilegon 

tahun 2015.  

6) Data garis pantai Kota Cilegon diakses melalui website Badan Informasi 

Geospasial (BIG).  

7) Nilai MSL 59,48 cm (0,59) yang diambil dari J-OCE UNDIP hasil penelitian 

Catherinna dkk tahun 2015. 

Teknik pengolahan data yang telah diperoleh terbagi menjadi beberapa 

tahap, yaitu menghitung parameter sesar dan penentuan grid untuk skenario 

pemodelan tsunami, serta menentukan koefesien kekasaran untuk perhitungan H-

loss. Parameter sesar berupa strike, dip, M, slip dan depth telah didapatkan dari 

website Global CMT. Namun beberapa parameter sesar seperti panjang, lebar dan 

luas sesar harus dihitung menggunakan rumus. Perhitungan panjang dan lebar dari 
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deformasi dapat ditentukan berdasarkan persamaan Papazachos, et al (2004). 

Untuk menghitung panjang, lebar, dan patahan pada jenis patah dip slip adalah:  

Log L = 0,55 M – 2,19 ………..……….(7) 

Log W = 0,31 M – 0,63 ………..……….(8) 

Log S = 0,86 M – 2,82 ………..……….(9) 

Log u = 0,64 M – 2,78 ………..……….(10) 

dimana:  

L 

W 

S 

U 

:rupture length panjang (km) 

:rupture width lebar (km) 

: rupture area luas (km
2
) 

: rata-rata perpindahan /dislokasi (cm) 

 

Pemodelan tsunami dilakukan menggunakan software COMCOT dengan 

input parameter sesar. Berikut merupakan skenario gempabumi yang digunakan 

dalam penelitian: 

Tabel 1. Skenario gempabumi yang digunakan dalam penelitian 

Sesar 1 2 3 

Lintang (°LS) -7,23 -7,23 -7,23 

Bujur (°BT) 103,76 103,76 103,76 

Panjang (km) 209 287 394 

Lebar (km) 82 98 117 

Dislokasi/slip (m) 2,93 4,25 6,14 

Magnitude (Mw) 8,2 8,45 8,7 

Strike (°) 112 112 112 

Dip (°) 50 50 50 

Slip (°) 81 81 81 

Depth (km) 15 15 15 

Sumber: Historis gempabumi USGS dan BMKG, Papazachos, et al (2004), 

parameter sesar Global CMT, Buku Gempa Indonesia (2010 dan 2017). 

 

Pembuatan Nested Grid atau Grid bertingkat adalah grid yang memiliki 

ukuran berbeda untuk mempresentasikan profil gelombang secara detail pada 

daerah air dangkal saat pemodelan tsunami berlangsung. Tabel 2. merupakan 

ukuran grid yang digunakan dalam penelitian: 
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Tabel 2. Informasi Ukuran Grid 

No 

Layer 
X,Y Start X,Y End 

Ukuran 

Grid 

(km
2
) 

Matriks Grid 

(nX*nY) 

Layer1 
102.9690744 

-8.221298011 

106.4174078 

-5.06629801 
134.501 415*382 

Layer2 
104.3096357 

-6.917394613 

106.1263025 

-5.389061279 
34.279 434*366 

Layer3 
105.0484748 

-6.380286359 

106.0801415 

-5.433619691 
12.078 738*681 

Layer4 
105.5803827 

-6.033867519 

106.0370495 

-5.723553126 
2.521,5 1308*1284 

Layer5 
105.9404255 

-6.033813352 

106.0104256 

-5.908813351 
112 1005*1805 

Sumber: Penulis, 2019. 

Visualisasi pembagian grid batimetri dengan ukuran layer-layer yang 

berbeda dapat dilihat paga gambar 3 peta pembagian layer area simulasi.    

 

 

Pemodelan tsunami menggunakan software COMCOT dapat dilanjutkan 

dengan input data parameter sesar dan layer batimetri kedalam comcot.ctl. 

Pemodelan tsunami setiap skenario dilakukan selama 2 jam 30 menit (9000 detik). 

Data yang dihasilkan berupa data tinggi run-up dan data waktu gelombang. Data 

Gambar 3. Peta pembagian layer area simulasi. Sumber: 

Penulis, 2019. 
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tinggi run-up yang diperoleh merupakan input perhitungan H-loss untuk mencari 

luas genangan akibat gempabumi. 

Penelitian ini menggunakan analisis dari Berryman yang dijadikan acuan 

dalam Perka No. 2 BNPB tahun 2012 yaitu Panduan Nasional Pengkajian Risiko 

Bencana Tsunami. Berryman menetapkan nilai koefesien berdasarkan jenis 

tutupan atau penggunaan lahan, sebagai berikut: 

Tabel 3. Nilai koefisien jenis tutupan/penggunaan lahan 

Jenis Tutupan/Penggunaan 

Lahan 

Nilai Koefesien 

Kekasaran (n) 

n n
2
 

Badan Air 0.007 0.000049 

Belukar/Semak 0.040 0.0016 

Hutan 0.070 0.0049 

Kebun/Perkebunan 0.035 0.001225 

Lahan Kosong Terbuka 0.015 0.000225 

Lahan Pertanian 0.025 0.000625 

Permukiman/Lahan Terbangun 0.045 0.002025 

Mangrove 0.025 0.000625 

Tambak/Empang 0.010 0.0001 

Sumber: Berryman, 2006 dalam BNPB, 2016. 

 

Pemodelan sebaran luasan wilayah terdampak (bahaya) tsunami mengacu 

pada Perka No. 2 BNPB tentang Panduan Nasional Pengkajian Risiko Bencana 

Tsunami. Perhitungan H-loss diperoleh dari hasil persamaan matematis yang 

dikembangkan oleh Berryman berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian 

tsunami per 1 m jarak inundasi (ketinggian genangan) berdasarkan harga jarak 

terhadap lereng dan kekasaran permukaan (BNPB, 2016). Berikut merupakan 

persamaan perhitungan H-loss: 

      (
      

  
   

)         
 

…………………..(18) 

dimana: 

      : kehilangan ketinggian tsunami per 1 m jarak inudasi 

  : koefesien kekasaran permukaan 

   : ketinggian gelombang tsunami digaris pantai (m) 

  : besarnya lereng permukaan (derajat) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan lima grid sebagai media pemodelan data 

batimetri dan cepat rambat gelombang dari pusat gempabumi menuju tepi pantai 

titik sampel di Kota Cilegon. Grid dibuat sesuai fungsi yang dibutuhkan selama 

pemodelan berlangsung. Grid pertama direpresentasikan layer 1 yang ditentukan 

dengan mempertimbangkan wilayah pusat gempa dan lokasi titik sampel. Grid 

kedua hingga grid keempat melingkupi wilayah Selat Sunda, sehingga gelombang 

yang melewati pulau-pulau kecil diwilayah Selat Sunda dapat direpresentasikan 

lebih detail. Grid terakhir adalah layer 5 yang merepresentasikan gelombang pada 

titik sampel, grid ini meliputi wilayah pesisir Kota Cilegon dan berperan penting 

sebagai titik akhir perambatan gelombang pada air dangkal. Pembagian grid 

merupakan elemen penting dalam pemodelan tsunami yang dipicu oleh 

gempabumi. Grid membatasi perairan dalam dan perairan dangkal yang memicu 

perubahan kecepatan gelombang. Pembagian grid dan visualisasi batimetri pada 

grid yang menunjukan perbedaan kedalaman dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 
Gambar 4. Pembagian grid 

 

Gambar 5. Visualisasi 3D Batimetri 
 

Gempabumi pemicu tsunami adalah gempabumi akibat reverse fault 

(patahan naik) dengan sudut yang cukup besar (Pawirodikromo, 2012). 

Mekanisme patahan naik pada skenario dicirikan dengan kondisi awal gempabumi 

(menit ke-0) terjadi deformasi penurunan bidang patahan penyebab surutnya 

permukaan air laut. Penurunan bidang patahan terjadi dibagian utara laut yang 

menghadap ke Selat Sunda sehingga terjadi penyurutan permukaan air laut pada 

pesisir yang dekat dengan episentrum gempabumi, sementara kenaikan 
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permukaan air laut terjadi menghadap Samudera Hindia. Kondisi awal hasil 

pemodelan tsunami pada masing-masing skenario berbeda hal ini disebabkan oleh 

kekuatan gempa yang berbeda. Kondisi awal munculnya tsunami akibat 

gempabumi di Megathrust Selat Sunda dapat dilihat pada gambar berikut:  

 

(a) 
 

(b) 

 
(c) 

Gambar 6(a). Hasil plot initialDisplacement gempa kekuatan 8,2 Mw dengan 

MATLAB, Gambar 7(b). Hasil plot initialDisplacement gempa kekuatan 8,45 

Mw dengan MATLAB, Gambar 8(c). Hasil plot initialDisplacement gempa 

kekuatan 8,7 Mw dengan MATLAB. 

Kekuatan gempa mempengaruhi luas jangkauan penjalaran gelombang 

yang berdampak pada kecepatan penjalaran gelombang. Perbedaan umum terlihat 

dari waktu gelombang sampai ke titik sampel masing-masing skenario. Sementara 

jarak dan kondisi kemiringan lereng pesisir pantai mempengaruhi tinggi-run-up 

gelombang. Perbandingan hasil berupa waktu tiba gelombang dan tinggi run-up 
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gelombang di Kota Cilegon dari ketiga skenario dapat dilihat pada gambar grafik 

berikut: 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

   Gambar 9(a). Grafik Pemodelan Tsunami Dari Gempa Skala 8,2 Mw. Gambar 

10(b). Grafik Pemodelan Tsunami Dari Gempa Skala 8,45 Mw. Gambar 11(c). 

Grafik Pemodelan Tsunami Dari Gempa Skala 8,7 Mw. 

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0 2000 4000 6000 8000 10000

Ti
n

gg
i G

el
o

m
b

an
g 

(m
et

er
) 

Waktu (detik) 

Pemodelan Tsunami Dari Gempa Skala 8,2 

ts_1

ts_2

ts_3

-2

-1

0

1

2

0 2000 4000 6000 8000 10000

Ti
n

gg
i G

el
o

m
b

an
g 

(m
et

er
) 

Waktu (detik) 

Pemodelan Tsunami Dari Gempa Skala 8,45 

ts_1

ts_2

ts_3

-4

-2

0

2

4

0 2000 4000 6000 8000 10000

Ti
n

gg
i G

el
o

m
b

an
g 

(m
et

er
) 

Waktu (detik) 

Pemodelan Tsunami Dari Gempa Skala 8,7 

ts_1

ts_2

ts_3



 
 

12 
 

Skenario yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan tiga titik sampel 

yang berfungsi sebagai tide guage untuk mencatat gelombang. Pemodelan 

tsunami pada masing-masing skenario menghasilkan tinggi run-up rata-rata 0,236 

m untuk skenario 1, 1,041 m untuk skenario 2 dan 2,174 m untuk skenario 3. 

Bahaya tsunami dari beberapa skenario kekuatan gempa berbeda-beda baik dari 

tinggi run-up gelombang maupun waktu tiba gelombang. Skenario 1 

menghasilkan run-up tertinggi hanya 0,264 m yang tercatat tiba dalam waktu 

141,9 menit (2 jam 21 menit) pada titik sampel 2 yang memiliki jarak dari pusat 

gempa sekitar 283,355 km. Hal tersebut berbeda dengan skenario 2 yang 

menghasilkan tinggi run-up 1,774 m dan tiba dalam waktu 150 menit (2 jam) pada 

titik sampel 2 dengan jarak yang sama dari pusat gempa. Pada skenario 3 tinggi 

run-up yang dihasilkan adalah 2,802 m di titik sampel 1 yang tiba dalam waktu 

tercepat yaitu 84,2 menit (1 jam 24 menit) dengan jarak 277,433 km. Waktu dan 

tinggi run-up gelombang masing-masing skenario dapat dilihat secara rinci pada 

tabel 4, 5 dan 6 sebagai berikut: 

Tabel 4. Waktu Tiba Dan Tinggi Gelombang Skenario 1. 

Gempa 

skala (8,2) 

Waktu Gelombang 

Pertama 

(meter) 

Waktu Gelombang 

Tertinggi 

(meter) 
Detik Menit Detik Menit 

ts_1 4.869 81,2 0,095 6.830 113,8 0,259 

ts_2 5.130 85,5 0,075 8.516 141,9 0,264 

ts_3 5.080 84,7 0,039 8.444 140,7 0,184 

Jumlah 
  

0,208 
  

0,707 

Rata-rata 
  

0,069 
  

0,236 

 

Tabel 5. Waktu Tiba Dan Tinggi Gelombang Skenario 2. 

Gempa 

skala 

(8,45) 

Waktu Gelombang 

Pertama 

(meter) 

Waktu Gelombang 

Tertinggi 

(meter) 
Detik Menit Detik Menit 

ts_1 4842 80,7 0,199 7883 131,4 1,014 

ts_2 5130 85,5 0,157 9000 150,0 1,774 

ts_3 5073 84,6 0,081 8458 141,0 0,334 

Jumlah 
  

0,437 
  

3,122 

Rata-rata 
  

0,146 
  

1,041 
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Tabel 6. Waktu Tiba Dan Tinggi Gelombang Skenario 3. 

Gempa 

skala (8,7) 

Waktu Gelombang 

Pertama 

(meter) 

Waktu Gelombang 

Tertinggi 

(meter) 
Detik Menit Detik Menit 

ts_1 4.687 78,1 2,154 5.050 84,2 2,802 

ts_2 4.897 81,6 1,135 7.531 125,5 2,353 

ts_3 4.929 82,2 0,931 5.353 89,2 1,368 

Jumlah 
  

4,220 
  

6,522 

Rata-rata 
  

1,407 
  

2,174 

  

Wilayah kajian yang terletak di selat dengan lokasi penelitian yang jauh 

dari pusat gempa mempengaruhi hasil pemodelan. Hal tersebut disebabkan oleh 

selat yang merupakan perairan dangkal yang akan memperlambat cepat rambat 

gelombang sehingga waktu tiba gelombang akan lebih lama dari pada lokasi yang 

dekat dengan perairan dalam atau berbatasan langsung dengan samudera. Wilayah 

Selat Sunda yang menjadi wilayah kajian juga memiliki banyak pulau-pulau kecil 

seperti kepulauan vulkanik anak krakatau dan pulau-pulau lain yang akan 

mempengaruhi gelombang. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik hasil pemodelan 

yang menunjukan gelombang tertinggi tidak terjadi pada gelombang pertama. 

Gelombang yang datang akan dipantulkan oleh pulau-pulau kecil seperti Pulau 

Sangiang yang memantulkan gelombang sehingga gelombang tinggi terjadi secara 

berulang-ulang dalam waktu yang lama. 

Pemodelan numerik yang telah dilakukan menghasilkan waktu tiba 

gelombang dan tinggi run-up yang digunakan dalam perhitungan H-loss. 

Perhitungan H-loss mengkombinasikan tinggi run-up rata-rata dengan kondisi Kota 

Cilegon sebagai parameter. Kondisi yang dimaksud adalah kemiringan lereng, 

penggunaan lahan dan koefesien kekasaran permukaan di Kota Cilegon. Data 

kemiringan lereng yang digunakan dalam perhitungan ini adalah data DEM 

Nasional yang diambil dari website BIG. Data penggunaan lahan bersumber dari 

BAPPEDA Kota Cilegon tahun 2015 yang digunakan untuk menghitung 

koefesien kekasaran permukaan.  

Skenario 1 dengan tinggi run-up rata-rata 0,236 m menghasilkan luas 

genangan 0,6625 ha. Skenario 2 mampu menghasilkan genangan lebih luas dari 
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skenario 1 yaitu  43,1690 ha dari tinggi run-up rata-rata 1,041 m. Skenario 3 

adalah skenario dengan genangan terluas dari dua skenario sebelumnya, dengan 

tinggi run-up 2,174 m menghasilkan genangan seluas 138,2708 ha. Luas 

genangan tersebut merupakan luas genangan total yang memanjang mengikuti 

garis pantai Kota Cilegon. Luas genangan divisualisasikan dengan peta genangan 

tsunami yang fokus pada titik sampel 1 dan 2. Hal tersebut mempertimbangkan 

nilai run-up tertinggi pada titik sampel 1 dan 2, jarak titik sampel dengan 

episentrum gempabumi serta penggunaan lahan Kota Cilegon. 

Pemilihan fokus lokasi mempertimbangkan nilai run-up tertinggi masing-

masing skenario yang selalu muncul pada titik sampel 1 dan 2. Selain itu, jarak 

titik sampel dengan episentrum gempabumi dan penggunaan lahan Kota Cilegon 

juga menjadi pertimbangan yang sangat krusial. Penggunaan lahan Kota Cilegon 

disekitar titik sampel 1 dan 2 merupakan penggunaan lahan terbangun yang 

didominasi kawasan industri. Pada area titik sampel 1 terdapat pelabuhan PT 

Krakatau Bandar Samudera, pelabuhan ekspor dan impor barang dan PT Krakatau 

Steel sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang 

industri baja nasional. Lokasi titik sampel 1 berada di Kecamatan Ciwandan yang 

memiliki jarak terdekat dengan episentrum gempabumi yaitu 277,433 km.  

Sedangkan pada area titik sampel 2 terdapat kompleks industri PT Krakatau Daya 

Listrik, berperan sebagai pembangkit listrik untuk menopang kebutuhan tinggi 

listrik dengan konsumen utama PT Krakatau Steel, selain itu terdapat pula Depo 

Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Pertamina. Titik sampel 2 muncul dua kali 

sebagai penerima gelombang tertinggi hal tersebut dikarenakan area titik sampel 2 

memiliki nilai kemiringan lerengan antara 0 – 8 %. Keberadaan hutan rawa pada 

pesisir Kecamatan Citangkil dan muara sungai pada pesisir Kecamatan Grogol 

membuktikan bahwa kemiringan lereng diarea titik sampel 2 merupakan 

kemiringan lereng sangat rendah.  

Sebaran genangan pada masing-masing kecamatan tersebut berbeda-beda, 

karena terdapat perbedaan panjang garis pantai. Luas Genangan di Kecamatan 

Ciwandan masing-masing skenario dengan presentase perbandingan luas 
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genangan total secara berurutan adalah 0,1674 ha (25%), 16,3655 ha (38%), dan 

46,4535 ha (34%). Luas genangan pada Kecamatan Citangkil setiap skenario 

dengan presentase perbandingan luas genangan total secara berurutan dengan  

adalah 0,2049 ha (31%), 2,5502 ha (6%) dan 32,9084 ha (24%). Luas genangan 

Kecamatan Grogol masing-masing skenario dengan presentase perbandingan luas 

genangan total adalah 0,0356 ha (5%), 6,0104 ha (14%), dan 13,5687 ha (10%). 

Sebaran genangan sekenario 1 berpusat di titik sampel 2 hal tersebut terlihat dari 

jumlah presentase luas genangan di Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Grogol 

yaitu 36% .Berbeda dengan skenario 1, pada skenario 2 luas genangan berpusat di 

titik sampel 2 tepatnya di pesisir Kecamatan Ciwandan dengan presentase 38%.  

Begitupun pada skenario 3, pada skenario ini luas genangan terbesar berada di 

Kecamatan Ciwandan dengan presentase 34% dari luas genangan total. 

Selain pengaruh dari panjang garis pantai, perbedaan luasan genangan juga 

dipengaruhi oleh kelerengan dan penggunaan lahan. Pada Skenario 1 presentase 

luas genangan tertinggi berada di titik sampel 2 karena kemiringan lereng di 

Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Grogol termasuk kemiringan lereng yang 

sangat rendah serta kombinasi penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun 

sehingga masih terdapat pantai berpasir yang memungkinkan gelombang untuk 

naik kedaratan. Keberadaan Pulau Sangiang juga mempengaruhi pantulan 

gelombang  sehingga gelombang datang berkali-kali dilokasi titik sampel 2. 

Presentase luas genangan pada skenario 2 dan 3 tercatat lebih dominan di 

Kecamatan Ciwandan tepatnya dilokasi titik sampel 1. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh jarak Kecamatan Ciwandan yang dekat dengan episentrum gempabumi dan 

ketinggian run-up skenario 2 dan 3 yang lebih tinggi dari skenario 1. Meskipun 

sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan Ciwandan telah menjadi wilayah 

terbangun gelombang yang datang dapat naik dan mampu menggenangi 

pelabuhan PT  Krakatau Bandar Samudera. Pada titik sampel 2 tepatnya di 

Kecamatan Citangkil genangan skenario 3 terlihat jelas berada di hutan rawa dan 

bibir pantai yang terdapat kawasan industri dan tegalan. Sebaran genangan di 

Kota Cilegon sacara rinci dapat dilihat dari peta genangan tsunami pada gambar 

12, 13, 14, 15, 16, dan 17. 
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(e) 

 
(f) 

Gambar 12(a). Peta Bahaya Tsunami Akibat Gempabumi Kekuatan 8,2 Mw 

Kecamatan Ciwandan, Gambar 13(b). Peta Bahaya Tsunami Akibat Gempabumi 

Kekeuatan 8,2 Mw Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Grogol, Gambar 14(c). 

Peta Bahaya Tsunami Akibat Gempabumi Kekuatan 8,45 Mw Kecamatan 

Ciwandan, Gambar 15(a). Peta Bahaya Tsunami Akibat Gempabumi Kekeuatan 

8,45 Mw Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Grogol, Gambar 16(b). Peta 

Bahaya Tsunami Akibat Gempabumi Kekuatan 8,7 Mw Kecamatan Ciwandan. 

Gambar 17(c). Peta Bahaya Tsunami Akibat Gempabumi Kekeuatan 8,7 Mw 

Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Grogol. 

 

3. 4. PENUTUP 

Hasil pemodelan tsunami menggunakan software COMCOT menunjukan 

bahwa bahaya tsunami di Kota Cilegon relatif rendah karena nilai run-up 

gelombang yang dihasilkan kurang dari 3 m sebagai acuan yang ditetapkan Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012 yaitu 

Panduan Nasional Pengkajian Risiko Bencana Tsunami. Hal tersebut dapat dilihat 

dari run-up tertinggi dan waktu tiba skenario 1 0,264 m dalam 141,9 menit (1 jam 



 
 

18 
 

21 menit), skenario 2 1,041 m dalam 150 menit (2 jam) dan skenario 3 2,174 m 

dalam 84,2 menit (1 jam 24 menit). Hasil pemodelan tsunami menunjukan bahwa 

tinggi run-up rata-rata dari setiap titik sampel pada masing-masing skenario 

secara berurutan adalah 0,236 m, 1,041 m dan 2,174 m. Luas total genangan yang 

dihasilkan pada setiap skenario kurang dari 200 ha. Luas genangan untuk masing-

masing skenario secara berurutan adalah 0,6625 ha, 43,1690 ha dan 138,2708 ha 

dengan luas genangan setiap kecamatan yang bervariasi. Luas Genangan di 

Kecamatan Ciwandan masing-masing skenario secara berurutan adalah 0,1674 ha, 

16,3655 ha, dan 46,4535 ha. Luas genangan pada Kecamatan Citangkil setiap 

skenario secara berurutan adalah 0,2049 ha, 2,5502 ha dan 32,9084 ha. Luas 

genangan Kecamatan Grogol masing-masing skenario adalah 0,0356 ha, 6,0104 

ha, dan 13,5687 ha. 
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