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ANALYSIS OF THE IMPACT OF COLD LAVA FLOW DISASTER IN
MERAPI VOLCANIC ACTIVITY AGAINST

THE SURROUNDING LAND USE

By

Widy Indarwati

ABSTRACT

Merapi's active volcano of Jawa Tengah province and Yogyakarta is one of
active volcano in Indonesia, especially in Java. One of the hazards posed by active
volcano post eruption is cold lava . Cold lava most occur in watersheds flowing on
top of volcano. Merapi's active volcano has many rivers flowing on the toop Merapi
such as Krasak, Woro, Gendol, Kuning, Boyong, Bedog, Putih, Senowo, Tlising
and Apu rivers. Cold lava as one of secondary disasters cannot be underestimated
because of the impact as great as the primary if it’s doesn’t tackling well.

Therefore, it needs mapping area to the area which affected by cold lava.
Affected areas of lava flow modelled and simulated by means of spatial analysis
using a parameter the volume of lava flows, point prefix river, and the slope of the
slopes, so get a map the impact of cold lava flow towards land use. In addition, the
calculation of the time done arrived simulation lava flows into residential area to
estimate the time required for evacuation of the population.

The results of this research is regional distribution of potentially large
pyroclastic material specifically traversed the river which originates in the Merapi's
volcanic activity report. The results of regional land use distribution of affected by
volume 135 million cubic meters covering an area of 42,815.783 Ha. The widest
distribution found in the rice field area of 22,475.099 Ha, residential area of
10,745.043 Ha, 6,264.921 Ha of gardens and fields area of 3,330.720 Ha.

Keywords: Merapi's Active Volcano, Cold Lava Disaster, Spatial Analysis
Modeling.
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ABSTRAK

Gunungapi Merapi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
merupakan salah satu gunungapi aktif di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Salah
satu bahaya yang ditimbulkan oleh gunungapi aktif pasca erupsi adalah lahar
dingin. Lahar dingin paling banyak terjadi pada daerah aliran sungai yang berhulu
dipuncak gunungapi. Gunungapi Merapi memiliki banyak sungai yang berhulu
dipuncak merapi seperti Kali Krasak, Kali Woro, Kali Gendol, Kali Kuning, Kali
Boyong, Kali Bedog, Kali Putih, Kali Senowo, Kali Tlising, dan Kali Apu. Lahar
dingin sebagai salah satu bencana sekunder yang tidak dapat diremehkan karena
dampak yang ditimbulkan juga sama besarnya dengan bencana primer apabila tidak
dilakukan penanggulangan dengan baik.

Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan daerah terdampak lahar. Daerah
terdampak aliran lahar dimodelkan dan disimulasikan dengan cara analisis spasial
menggunakan parameter volume aliran lahar, titik awalan sungai, dan kemiringan
lereng, sehingga di peroleh peta dampak aliran lahar dingin terhadap tata guna
lahan. Selain itu didalam simulasi dilakukan perhitungan waktu tiba aliran lahar ke
area pemukiman untuk estimasi waktu yang dibutuhkan untuk evakuasi penduduk.

Hasil dari penelitian ini adalah distribusi daerah yang berpotensi dilalui
material piroklastik khususnya didaerah sungai yang berhulu di Gunungapi Merapi.
Hasil sebaran daerah tata guna lahan terdampak dengan volume 135 juta m3 seluas
42.815,783 Ha. Sebaran terluas terdapat pada area sawah sebesar 22.475,099 Ha,
area pemukiman sebesar 10.745,043 Ha, area kebun sebesar 6.264,921 Ha dan area
ladang sebesar 3.330,720 Ha.

Kata Kunci: Gunungapi Merapi, Bencana Lahar Dingin, Model Analisis Spasial.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Indonesia berada dijalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh

Cincin Api Pasifik dan berada di atas tiga tumbukan lempeng benua, yakni

Indo – Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari

timur. Kondisi geografis ini di satu sisi menjadikan Indonesia sebagai wilayah

yang rawan bencana letusan gunungapi, gempa, dan tsunami. Namun disisi

lain menjadikan Indonesia sebagai wilayah subur dan kaya secara hayati.

Debu akibat letusan gunung berapi menyuburkan tanah sehingga menjadi

daya tarik masyarakat untuk tetap tinggal diarea sekitar gunung berapi.

Karena banyaknya masyarakat yang tinggal di sekitar gunungapi potensi

korban jiwa jika terjadi peningkatan aktivitas gunungapi akan meningkat,

maka perlu dilakukan mitigasi bencana gunungapi untuk meminimalisir

korban jiwa dan harta benda. Bagian tahap awal dari mitigasi bencana

gunungapi dengan memantau aktifitas gunungapi, pemetaan kawasan rawan

bencana gunungapi, pemodelan lahar, awan panas, abu vulkanik, dll.

Gunungapi Merapi memiliki ketinggian puncak 2.968 m dpal, secara

geografis terletak pada posisi 70 32’ 05” Lintang Selatan dan 1100 26’ 05”

Bujur Timur, secara administratif terletak di empat Kabupaten yaitu
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Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten

Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah

(BAPPENAS dan BNPB, 2011).

Gambar 1.1 Lokasi Gunungapi Merapi

Aktivitas vulkanik Gunungapi Merapi cukup tinggi sehingga sering terjadi

proses erupsi, salah satunya adalah pada tahun 2010 yang mengeluarkan awan

panas.

Erupsi Gunungapi Merapi pada tahun 2010 merupakan erupsi terbesar dalam

kurun waktu 100 tahun terakhir, erupsi tersebut bersifat eksplosif yang

mengeluarkan awan panas. Jumlah material piroklastik yang dimuntahkan

Merapi mencapai 150 juta m3 yang sebanding dengan 30 kali lipat volume

yang diakibatkan oleh erupsi tahun 2006 yang hanya sebesar 5 juta m3,

besarnya material piroklastik tersebut membuat potensi lahar semakin besar

(Rasyid dkk, 2012).

Gunungapi Merapi menyisakan sejumlah material vulkanik berupa batu,

pasir, dan abu. Material sisa letusan sebanyak 150 juta berupa aliran yang

tersebar disungai – sungai yang berhulu di lereng Gunungapi Merapi, seperti
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Kali Woro, Kali Kuning, Kali Boyong, Kali Bedog, Kali Krasak, Kali

Bebeng, Kali Putih, Kali Lamat, Kali Senowo, Kali Tlising, dan Kali Apu

(Kementerian ESDM, 2011).

Lahar adalah aliran puing – puing besar berasal dari sisi – sisi gunung berapi.

Mobilitas arus yang luar biasa menandakan bahwa lahar adalah bahaya

terbesar yang ditimbulkan oleh gunung berapi. Tidak kalah dari bahaya

primer, bahaya sekunder seperti lahar dingin dapat menerjang kawasan

pemukiman yang terletak di sepanjang daerah aliran sungai yang dilewatinya.

Lahar dingin terjadi akibat Gunungapi Merapi merupakan gunungapi starto

yang mempunyai kemiringan lereng yang sangat curam ditambah adanya

hujan di sekitar puncak gunungapi yang mengakibatkan mengalirnya material

letusan mengikuti pola aliran sungai. Derasnya arus dan besarnya material

dapat menghanyutkan apapun yang dilaluinya termasuk rumah, sawah,

bahkan manusia sekalipun. Bahaya tersebut mengancam penduduk yang

tinggal di sekitar sungai yang mempunyai hulu di puncak Gunungapi Merapi.

Dengan memanfaatkan data debit aliran lahar, kemiringan lereng, jarak

tempuh aliran lahar, serta kecepatan lahar dapat diprediksi estimasi waktu

tiba aliran lahar tersebut ke area pemukiman.

Cara menghindari bahaya banjir lahar dingin tersebut, perlu mengoptimalkan

fungsi sabodam, dimana sabodam adalah suatu bangunan yang berfungsi

untuk mengelola kelebihan sedimen agar tidak membahayakan sungai bagian

hilir. Hal ini untuk menahan banjir lahar dingin agar tidak merusak daerah di

sekitarnya yang merupakan daerah tata guna lahan. Cara lain yang dapat
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dilakukan adalah dengan upaya mengetahui kemungkinan daerah yang

berbahaya dari jalur lahar dengan cara memodelkan aliran lahar guna

mengetahui karakteriktik dari aliran lahar baik jangkauan maupun

sebarannya. Pembuatan Pemodelan ini dapat menggunakan teknologi sistem

informasi geografis memanfaatkan data Digital Elevation Model (DEM)

dengan proses analisi spasial untuk menghasilkan model aliran lahar. Hasil

pemodelan aliran lahar di analisis bersama dengan Peta Tata Guna Lahan

untuk menghasilkan luas tata guna lahan yang terkena dampak luapan banjir

lahar. Pemodelan aliran lahar ini dapat juga digunakan pemerintah setempat

dalam upaya mitigasi bencana dan evaluasi penggunaan tata guna lahan di

sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunungapi Merapi.

B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian untuk menganalisis luasan tata guna lahan yang

terdampak oleh lahar dingin di Gunungapi Merapi Provinsi Jawa Tengah

dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengetahui jangkauan, sebaran aliran lahar dingin, dan waktu tiba

aliran lahar dingin terhadap tata guna lahan.

b. Mengetahui dampak aliran lahar dingin terhadap tata guna lahan.

c. Mengetahui kesesuaian dan perbedaan model aliran lahar dingin dengan

Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi yang didapatkan dari

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Badan Geologi.
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3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi

pemerintah dan masyarakat di daerah penelitian untuk menanggulangi

bencana yang terjadi saat ini dan bencana dimasa mendatang, sebagai

sumber data dan bahan evaluasi guna mitigasi bencana untuk mengurangi

korban jiwa akibat aliran lahar dingin Gunungapi Merapi sehingga apabila

bencana ini terjadi masyarakat bisa meminimalkan potensi kerugian yang

diakibatkan aliran lahar dingin, serta memberikan informasi dan

kewaspadaan kepada masyarakat disekitar lereng Gunungapi Merapi

khususnya didaerah aliran sungai yang dilalui lahar dingin. Dan Penelitian

ini dapat bermanfaat sebagai referensi atau acuan untuk peneliti

selanjutnya yang berhubungan dengan pemodelan aliran lahar terhadap

tataguna lahan.

C. Kerangka Penelitian

Lahar dingin merupakan akibat dari aktvitas gunungapi yang mengalami

erupsi beberapa waktu lalu, dari aktivitas erupsi gunungapi maka

menghasilkan material – material yang berupa pasir, debu, krikil, bahkan

bongkahan baku. Material yang keluar dari Gunungapi Merapi sangat

bermanfaat untuk sektor pertanian dan perdagangan, namun material tersebut

akan menjadi bencana jika keluar dalam jumlah yang banyak sehingga

mengakibat terjadinya kerugian. Material gunungapi yang keluar melalui

sungai – sungai yang berhulu di Gunungapi Merapi secara berlebihan dapat
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dipicu dari kondisi Gunungapi Merapi yang berlereng curam, sehingga

berpotensi mengakibatkan terjadi lahar dingin.

Untuk menentukan aliran lahar dingin dilakukan pemodelan dengan

memanfaatkan Digital Elevation Model (DEM). Selanjutnya dilakukan proses

pemodelan aliran lahar dengan volume yang mengalir dengan memperhatikan

parameter volume, titik awalan sungai, dan kemiringan lereng. Kemudian

model simulasi dilakukan dengan beberapa skenario volume banjir lahar

dingin.

Berdasarkan beberapa skanario pemodelan volume banjir lahar dingin yang

dianalisis dengan Peta Tata Guna Lahan dan Peta Kawasan Rawan Bencana

menggunakan teknik superimpose maka dapat diketahui daerah mana saja

yang berisiko terhadap lahar dingin, berapa luasan yang terdampak oleh lahar

dingin, perbedaan dan persamaan dengan Peta Kawasan Rawan Bencana.

D. Hipotesis

Gunungapi Merapi merupakan gunung aktif di Indonesia, Erupsi terbesar

terjadi pada tahun 2010 yang merusak rumah – rumah warga dan menelan

banyak korban jiwa. Berdasarkan data dari BNPB, jumlah korban yang

meninggal dunia mencapai 151 orang yang terdiri atas 135 orang di DIY, 16

orang di Jawa Tengah dan total pengungsi mencapai 320.090 jiwa. Letusan

Pristiwa ini juga merusak 291 rumah. Letusan pada tahun 2010 juga

memuntahkan 150 juta m3 yang mengarah ke sungai – sungai yang berhulu di

Gunungapi Merapi. Material piroklastik tersebut sangat berpotensi besar

mengakibatkan banjir lahar dingin.
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Banjir lahar dingin merupakan bahaya sekunder yang sifatnya merusak.

Karakteristik banjir lahar dingin mempunyai laju cepat dengan tenaga yang

besar yang disebabkan Gunungapi Merapi merupakan gunungapi starto yang

mempunyai kemiringan lereng yang sangat curam. Material vulkanik berupa

kerikil, kerakal, bongkahan batu ditambah dengan curah hujan serta didukung

dengan lereng yang curam menjadikan banjir lahar dingin yang sangat

membahayakan. Diperkirakan dengan jumlah volume material 150 juta m3,

lahar dingin akan menyebar di hilir sungai gunungapi merapi.

Diperkirakan dengan jumlah volume 135 juta m3 akan sampai pada hilir

sungai gunungapi merapi dan aliran banjir lahar dingin berpotensi akan

merusak pemukiman sebesar 2000 Ha, persawahan sebesar 7000 Ha, Ladang

sebesar 500 Ha, dan perkebunan sebesar 700 Ha.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gunung Api

Menurut Kementerian ESDM tahun 2016, Gunungapi adalah lubang

kepundaan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma

atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Material yang dierupsikan ke

permukaan bumi umumnya membentuk kerucut terpancung. Gunungapi

diklasifikasikan berdasarkan dua sumber erupsi pusat dan erupsi samping.

Erupsi pusat adalah erupsi yang keluar melalui kawah utama dan erupsi

samping adalah erupsi yang keluar dari lereng tubuhnya. Erupsi samping dapat

dibedakan sebagai erupsi celah dan erupsi eksentrik. Erupsi celah adalah erupsi

yang muncul pada retakan/sesar dapat memanjang sampai beberapa kilometer.

Erupsi eksentrik adalah erupsi samping tetapi magma yang keluar bukan dari

kepundan pusat yang menyimpang ke samping melainkan langsung dari dapur

magma melalui kepundan tersendiri.
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Berikut ini adalah material yang dihasilkan gunungapi pada saat terjadi erupsi,

yaitu menurut Kementerian ESDM, 2011 yaitu :

1) Lava adalah cairan larutan silika pijar yang mengalir keluar dari

dalam bumi melalui kawah gunung api atau melalui celah (patahan)

yang kemudian membeku menjadi batuan yang bentuknya

bermacam-macam.

2) Awan panas adalah (Nue ardentes / aliran piroklastik), terdiri dari

batuan yang pijar bersuhu tinggi (>600°C), awan panas ini dapat

dihasilkan langsung dari letusan gunung api atau akibat gugurnya

lava yang masih panas mengalir melalui lembah sungai.

3) Lontaran batu (Pijar) adalah pecahan batuan gunung api, berupa bom

gunung api atau bongkah batu gunung api yang dilontarkan padasaan

gunung api meletus. Lontaran batu ini menuju ke segala arah dan bila

menimpa orang atau hewan piaraan akan berakibat fatal atau

menyebabkan kematian.

4) Hujan abu adalah hujan material jatuhan yang terdiri dari material

lepas berukuran butir lempung sampai pasir. Hujan abu lebat dapat

mengakibatkan robohnya atap bangunan dan rusaknya hutan serta

tanaman pertanian.

5) Awan panas adalah aliran masa berupa campuran gas dan material

lepas berbgai ukuran yang bergerak menuruni lereng suatu gunung

api dengan kecepatan mencapai 70150 km/jam.
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B. Gunungapi Merapi

Gunungapi Merapi merupakan gunungapi bertipe strato andesitik-basaltik

yang terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan D.I.

Yogyakarta dengan posisi geografis pada 7032,5’ LS dan 110026,5’ BT

(Sumarti, 2010). Sejarah letusan Gunungapi Merapi sejak tahun 1000 di

Indonesia tercatat telah terjadi lebih dari 1000 kali letusan Gunungapi Merapi,

yang memakan korban tidak kurang dari 175.000 jiwa. Pada tahun 1821

diperkirakan sekitar 3 juta orang berdiam di daerah – daerah yang terancam

erupsi/letusan gunung api, yang meliputi luas kira –kira 16.600 km2 (BPTK

Yogyakarta, 2010; Bahagiarti; 2010 BBSDLP, 2011). Sebagian besar daerah

tersebut merupakan daerah yang subur, sehingga jumlah orang yang tinggal

semakin hari semakin meningkat.

Gunungapi Merapi dalam sepanjang sejarah telah mengalami beberapa kali

erupsi, baik erupsi besar maupun erupsi kecil yang berdampak pada kerusakan

ekosistem didaerah sekitar Gunungapi Merapi. Merapi sebagai gunung yang

aktif sampai bulan juni 2006 tercatat mencapai 84 kali, erupsi dengan siklus

terpedek 2 sampai 5 tahun dan siklus menengah 5 sampai 7 tahun

(www.merapi.bgd.esdm.go.id). Sejak tahun 1900-an sampai dengan 2000

tercatat lebih dari 20 kali Gunungapi Merapi mengalami erupsi dengan letusan

besar pada tahun 1930, 1961, dan 1969.

Erupsi abad ke-19 jauh lebih besar dari letusan abad ke-20, dimana awan panas

mencapai 20 km dari puncak. Aktivitas Gunungapi Merapi pada abad ke-20

terjadi minimal 28 kali letusan, dimana letusan terjadi pada tahun 1931. Sudah
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¾ abad tidak terjadi letusan besar. Erupsi Gunungapi Merapi tanggal 4 – 5

November 2010 merupakan letusan terbesar sejak 1872. Korban manusia

cukup banyak berjumlah 366 orang meninggal (Sutikno dkk. 2007).

Erupsi Gunungapi Merapi pada bulan Oktober sampai November 2010 terjadi

sangat besar dan dalam waktu yang cukup lama sekitar 2 minggu. Pada tanggal

26 oktober 2010, awan panas dikeluarkan pertama kali pada jam 17.00 selama

beberapa kali kearah barat – barat daya dan selatan – tenggara, dan diakhiri

erupsi tebesar pada tanggal 5 November dini hari (www.vsi.esdm.go.id). Awan

panas menyebar pada radius 10 – 15 km yang telah menghancurkan dusun –

dusun yang berada dilereng Gunungapi Merapi. Abu vulkanik dirasakan tidak

hanya oleh masyarakat dilereng Gunungapi Merapi, namun juga dirasakan

masyarakat yang tinggal diradius 30 km, bahkan sampai ke Jawa Barat.

Gambar 2.1 Gunung Merapi
(Sumber: Kemdikbud tahun 2014)

Gunungapi Merapi memiliki karakteristik erupsi yang spesifik yang disebut

sebagai tipe Merapi, yaitu terbentuknya kubah lava yang pada titik stabilitas

tertentu gugur atau longsor secara gravitasional dan disebut sebagai awan
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panas (Sumarti,2013). Para ahli vulkanologi Indonesia membagi gunung api

menjadi tiga jenis, yakni gunung api tipe A, gunung api tipe B, dan gunung

api tipe C. Gunung api tipe A adalah gunung api yang pernah meletus

semenjak tahun 1600, gunung api tipe B adalah gunung api yang pernah

diketahui meletus sebelum tahun 1600, gunung api tipe C adalah lapangan

fumarola dan solfatara (Neuman Van padang, 1951). Gunungapi Merapi

termasuk gunung tipe A, artinya erupsi pada Gunungapi Merapi sudah sering

terjadi semenjak tahun 1600 sehingga data rekam jejak sejarah erupsi dan

pengawasannya lengkap.

1. Lahar

Lahar merupakan terminologi untuk menggambarkan suatu aliran

konsentrasi tinggi campuran antara runtuhan batuan, pasir, dan air yang

datang dari suatu gunungapi. Lahar, merupakan aliran material volkanik

yang bercampur dengan air dengan konsentrasi yang cukup tinggi, baik

berupa aliran debris (debris flow) yang dicirikan oleh aliran lahar dengan

konsentrasi bahan padat > 60 % ataupun aliran dengan konsentrasi sedimen

yang sangat tinggi (hyperconcentrated flow) dengan konsentrasi sedimen

antara 20 – 60 % (Lavigne et al., 2000).

Menurut Thornbury (1969) ada empat penyebab terbentuknya lahar, yaitu :

a. Hujan jatuh diatas endapan piroklastik

b. Aliran piroklastik masuk kedalam sungai

c. Danau kawah yang meluap akibat erupsi

d. Mencairnya es/salju di puncak gunungapi
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Syarat pembentukan lahar dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya

adalah air yang memadai dari sumbernya, timbunan berlimpah material

debris lepas, kemiringan lereng yang curam dan adanya mekanisme pemicu

lahar. Sumber air pembentuk lahar dapat berupa pori (pore water), air danau

kawah atau danau lainnya, air salju atau es yang mencair mendadak dan

aliran permukaan air hujan. Lahar dipicu oleh beberapa mekanisme, seperti

hujan, pelepasan air dari danau kawah, jebolnya tanggul-tanggul atau sabo

dam yang menahan aliran dengan konsentrasi material yang tinggi, lelehan

salju yang disebabkan proses pemanasan hidrotermal atau akibat

pengendapan aliran lava maupun aliran piroklastik, dan adanya gempa

maupun tanah longsor.

2. Bahaya Bencana Banjir Lahar

Di Indonesia, breksi gunungapi yang diangkut oleh air dikenal sebagai lahar

(Bammelen dalam Alzwar dkk, 1988), yang sama artinya dengan aliran

rombakan bahan gunungapi (volcanic debris flow), atau massa campuran

rombakan bahan gunungapi dan air yang mengalir. Lahar dapat diartikan

sebagai aliran campuran bahan rombakan gunungapi dan air dan endapan

yang dihasilkan aliran campuran tersebut. Bates & Jackson (1987)

mendefinisikan lahar sebagai aliran lumpur terutama terjadi dari material

vulkaniklastik pada lereng gunungapi. Fragmen-fragmen yang terbawa

meliputi piroklastik, tanah dan lava tercampur dengan air hujan atau air

danau kawah yang tercurah selama ledakan. Lahar terjadi mengikuti

turunnya hujan lebat dan alirannya melalui lembah-lembah dan daerah
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rendah. Lahar dapat pula terjadi pada waktu letusan dengan tumpahnya

danau kawah atau mcncairnya salju di puncak gunungapi. Lahar mempunyai

berat jenis antara 2– 2,5 gr/cc. Menurut buku catatan Joko Cahyono 2012,

Debit rata – rata di Gunungapi Merapi dapat ditentukan dengan persamaan:

Q : 0,000558 x M0,831 ............................. (2.1)

Dimana :

Q : Debit

M : Volume

Dan untuk mencari nilai kecepatan Menurut Rickmann 1999 dalam buku

catatan Joko cahyono 2012, dapat ditentukan dengan nilai debit rata – rata

dan kemiringan dasar sungai, persamaan dapat dilihat dibawah ini :

V : 2,1.Q0,3. S0,2 ............................ (2.2)

V : ............................. (2.3)

Dimana :

V : Kecepatan

Q : Debit

S : Kemiringan

s : Jarak tempuh lahar

T : Waktu

sehingga jika mengalir sangat berbahaya, mampu menyeret bermacam-

macam ukuran batuan, mampu merusak segala sesuatu baik itu batuan atau

bangunan ataupun kawasan yang di lewatinya (Sumintaredja, 2000).
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Setiap letusan gunungapi menghasilkan banyak abu dan material lepas

lainnya yang berakumulasi di lereng dan lembah-lembahnya yang cukup

tebal. Bila hujan lebat turun di daerah puncak pada saat ataupun sesudah

letusan, maka air hujan bercampur dengan material-material tersebut

berubah menjadi lahar. Lahar tersebut dapat mengangkut blok-blok lava

yang sangat besar dan seolah-seolah terapung dibagian atas aliran lahar

tesebut. Kecepatannya tergantung pada volume dan viskositas lumpur,

kelerengan dan kekasaran daerah yang dilaluinya (Hadisantono, dkk 1997).

Menurut Alzwar dkk (1988), perbedaan antara lahar dengan endapan sungai

vulkanik-klastik terdapat pada kandungan batuan, sifat fisik dan

pemilahannya, di mana lahar umumnya mempunyai kandungan lempung

lebih banyak di samping bongkah batuan yang melimpah. Lahar jarang

sekali membentuk perlapisan dalam (internal layering). Endapan akan

melimpah keluar lembah, mempunyai ketebalan besar dan endapan lahar

mempunyai bentuk permukaan datar. Endapan lahar juga jarang sekali

memperlihatkan sifat mengerosi batuan dasarnya, yang merupakan sifat

khas lainnya dari endapan lahar, sehingga dapat digunakan sebagai dasar

pembedaan dengan endapan berbutir kasar lainnya. Lahar yang mempunyai

batuan sejenis berasal dari letusan langsung gunungapi, sedangkan jika

batuannya tidak sejenis, dapat diduga bahwa lahar tersebut berasal dari

runtuhan dinding kawah atau longsoran bahan rombakan gunungapi pada

lereng gunungapi yang curam yang telah terkena air hujan dengan intensitas

yang cukup tinggi. Secara genetik, lahar dibedakan menjadi lahar letusan

(lahar primer) dan lahar hujan (lahar sekunder). Lahar letusan dihasilkan
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oleh letusan gunungapi yang mempunyai danau kawah, sedangkan lahar

hujan disebabkan oleh campuran piroklastik yang telah terendapkan dan air

hujan.

3. Bahaya Lahar Dingin

Tumpukan lahar dingin yang berisi material vulkanik, merupakan ancaman

yang tidak boleh dianggap remeh. Karena, apabila hujan turun di kawasan

puncak gunung, akan berpotensi mengalirkan tumpukan material yang

jumlahnya tidak sedikit.

Hal ini harus diwaspadai karena aliran lahar dingin bisa membawa beberapa

ancaman pada manusia. Ada beberapa alasan, mengapa manusia harus

mewaspadai akan bahaya lahar dingin ini. Diantaranya adalah :

a. Lahar dingin memiliki daya terjang yang sangat kuat.

b. Material vulkanik yang berukuran besar, seperti batu dan juga pasir

yang bisa menimbun apa saja yang dilaluinya.

c. Lahar dingin bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama, karena

tumpukan material yang hanyut menjadi lahar dingin tidak terjadi

dengan seketika, namun berlangsung secara bertahap.

d. Kawasan yang bisa dijangkau oleh lahar dingin, jaraknya bisa lebih

jauh dari pada jarak yang bisa dijangkau oleh awan panas atau lahar

panas. Sehingga, bukan tidak mungkin kawasan yang jauh dari sebuah

gunung berapi bisa pula terkena dampak lahar dingin.
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4. Aliran Lahar Dingin

Gunungapi Merapi adalah gunung berapi dibagian tengah Pulau Jawa dan

merupakan salah satu gunungapi teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan

berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu

Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan

timur, serta Kabupaten Klaten disisi tenggara. Kawasan hutan disekitar

puncaknya menjadi kawasan Taman Nasional Gunungapi Merapi sejak

tahun 2004. Gunung ini sangat berbahaya karena menurut catatan modern

mengalami erupsi setiap 2 – 5 tahun sekali dan dikelilingi oleh permukiman

sangat padat. Kota Magelang dan Kota Yogyakarta adalah kota besar

terdekat, berjarak kurang dari 30 km dari puncaknya. Di lerengnya masih

terdapat pemukiman sampai ketinggian 1700 m dan hanya berjarak 4 km

dari puncak.

Setiap letusan gunungapi menghasilkan banyak abu dan material lepas

lainnya yang berakumulasi di lereng dan lembah-lembahnya yang cukup

tebal. Bila hujan lebat turun di daerah puncak pada saat ataupun sesudah

letusan, maka air hujan bercampur dengan material-material tersebut

berubah menjadi lahar tersebut dapat mengangkut blok-blok lava yang

sangat besar dan seolah-seolah terapung dibagian atas aliran lahar tesebut.

Kecepatannya tergantung pada volume dan viskositas lumpur, kelerengan

dan kekasaran daerah yang dilaluinya (Hadisantono, dkk 1997). Oleh karena

itu di daerah Gunungapi Merapi perlu adanya analisis pemodelan aliran
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lahar dingin. Untuk mempermudah analisis tersebut, dapat dilakukan

dengan cara memodelkan aliran lahar dingin.

C. Pemodelan Aliran Lahar Dingin

Dalam penelitian ini pemodelan aliran lahar dingin ini menggunakan algoritma

Iverson yang memprediksi zona bahaya lahar dingin menggunakan beberapa

parameter yaitu kemiringan lereng, elevasi titik awal aliran, elevasi titik dasar

aliran, jarak landaan terjauh, titik awalan sungai, dan volume. Pada parameter

volume dan titik awalan sungai didapatkan dari sumber historis baik dari Pusat

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ataupun sumber lainnya.

Pemodelan lahar ini memiliki dua koefesien yang membangun modelnya yaitu

koefisien cross section dan Planimetris area.

Konsep dari pemodelan dalam penelitian ini adalah aliran mengalir pada

saluran hidrologi yang mana saluran hidrologi didapat dari data raster Digital

Elevation Model (DEM) pada setiap sel pikselnya. Ini dilakukan dengan cara

Flow Direction, cara ini mengambil permukaan sebagai input dan output raster

yang menunjukkan arah aliran keluar dari setiap sel.  Algoritma arah aliran

yang umum digunakan adalah D8 metode (Tarboton, 1989; Tarboton and Bras,

1991). Penentukan arah aliran antar piksel menurut algoritma ini dilakukan

dengan membandingkan dengan relatif satu piksel terhadap 8 piksel

disekelilingnya.

Penurunan nilai maksimum sel bertujuan untuk mencari nilai perbedaan elevasi

terbesar yang nanti nya digunakan untuk menentukan arah aliran hidrologi.
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Untuk menghitung penurunan nilai maksimum sel dengan jarak samping sel

dengan persamaan :

PNMS = ............................ (2.4)

Karna jp = 1, Maka sp – st

Dan untuk menghitung penurunan nilai maksimum dengan jarak miring sel

dengan persamaan :

PNMM = ............................ (2.5)

Dimana :

pnms : penurunan nilai maksimum sel jarak samping

pnmm : penurunan nilai maksimum sel jarak miring

sp : sel pusat

st : sel tetangga

jp : jarak pixel samping = 1

jpm : jarak pixel miring = √2

Gambar 2.2 Data Grid DEM (A) dan Data Flow Direction (B)
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Arah aliran didapat dari hasil Flow Accumulation dengan nilai threshold yang

telah ditentukan.

Gambar 2.3 Flow Accumulation (C) dan Stream Delineation (D)

Model Energy Cone menggunakan konsep energi garis yang menghubungkan

lokasi sumber fenomena tersebut dengan jarak batas deposit aliran. Model ini

sangat praktis untuk digunakan dalam memberikan peringatan zonasi bahaya

secara cepat dalam kondisi darurat.

Prinsipnya adalah nilai H adalah perbedaan ketinggian antara titik tertinggi

gunungapi dengan ketinggian pada titik L dan L adalah jarak anatara ketinggian

maksimal gunungapi dengan titik dimana lahar mulai tetransformasikan.

Setelah itu ketinggian maksimumnya, jarak dan ketinggian pada titik L. Dari

data tersebut kita dapat menghitung rasio H/L (Slope Value).

Dengan perhitungan :

= ............................ (2.6)

Dimana :

S = Nilai Kemiringan Lereng

H1 = Elevasi titik awal aliran.

H2 = Elevasi  titik dasar aliran

L = Jarak Landaan Terjauh
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Dikarenakan bentuk Gunungapi Merapi seperti kerucut maka dalam kajian ini

dianggap nilai H/L ini sama untuk setiap sungai.

Gambar 2.4 (a). Deskripsi Konsep Energy Cone ( Sheridan & Malin, 1983)

(b) Konsep matematis Energy Cone diperjelas kembali oleh Parwati
et al 2011.

Aliran lahar mengalir pada saluran hidrologi dengan volume tertentu , aliran

lahar ini berpotensi menimbulkan genangan. Untuk menghitung daerah –

daerah yang berpotensi tergenang menggunakan statistik untuk menurunkan

persamaan yang menghubungkan daerah – daerah genangan ke aliran volume

lahar, dengan persamaan sebagai berikut :

= 0,05 ............................ (2.7)= 200 ............................ (2.8)

Dimana :

A = cross section

B = Planimetris area

V = Volume
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Gambar 2.5 cross section dan planimetris area

Kemudian aliran lahar ini akan membandingkan elevasi sel kanan dan kiri,

yang mana lahar ini akan mengalir atau mengisi ke sel yang memiliki elevasi

yang lebih rendah, sampai memenuhi nilai volume yang ditentukan.

D. Digital Elevation Model (DEM)

Digital Elevation Model (DEM) didefinisikan oleh Burrough 1986, dalam

Weshler, 1999 sebagai representasi digital setiap variasi kontinyu relief dari

ruang. Variasi kontinyu relief merupakan perubahan nilai-nilai ketinggian dari

permukaan bumi dalam referensi posisi tersebut. Sementara itu representasi

digital dari DEM dijelaskan oleh Weshler (1999) dapat disajikan dalam model

grid/raster, TIN dan kontur. Model grid/raster dari DEM merupakan model

ketinggian yang diwakilkan pada setiap grid ukuran tertentu. (de By, 2001).

TIN merupakan salah satu representasi suatu continuous field (nilai kontinyu)

dalam data berbasis vektor yang dibangun oleh triangulasi seperangkat simpul

disimpan dengan bergeoreferensi (ESRI, 1999 ; de By dkk, 2001). Sementara

itu representasi kontur adalah representasi dari nilai ketinggian dengan

menggunakan isoline, yaitu garis yang saling menghubungkan titik pada nilai

yang sama (de By,2001)
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Gambar 2.6 Representasi DEM(a) Grid/raster (b) TIN
dan (c) kontur
(Sumber : de By, dkk, 2001)

Sefercik (2006) menjelaskan bahwa DEM dapat dihasilkan dengan beberapa

metode antara lain dengan menggunakan teknik fotogrametri dengan foto udara

bertampalan, Interferometri SAR (InSAR dan airborn laser scanning/LiDAR).

Model representasi ketinggian, atau secara umu disebut DEM memiliki

beberapa istilah lain, antara lain DSM dan DTM. Terdapat perbedaan

pandangan terhadap definisi dari ketiga model tersebut. Sefercik (2006)

membedakan ketiganya yaitu :

a. DEM :   merupakan representasi dari permukaan bumi dengan

koordinat X, Y dan nilai ketinggian Z yang menggambarkan

permukaan telanjang bumi.

b. DSM : merupakan gambaran permukaan bumi termasuk vegetasi,

bangunan, hutan dan lain-lain yang berarti memperlihatkan

permukaan bumi.

c. DTM : merupakan model elevasi yang memberikan informasi

tentang lokasi objek untuk representasi topografi.
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DEM merupakan input data yang paling dasar yang diperlukan dalam

penelitian ini. DEM digunakan untuk mengetahui informasi ketinggian disetiap

pixel nya dan menjadi dasar arahan dan akumulasi aliran yang dapat

merumuskan besar kecilnya lahar nantinya. Ketelitian DEM secara vertikal dan

horizontal menjadi penentu utama kualitas hasil dari model, hal ini dikarenakan

aliran akan mengikuti besarnya piksel dari piksel bernilai besar menunju ke

piksel bernilai randah.

E. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)

Menurut Bakosurtanal, 2011, Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta

topografi yang menampilkan sebagian unsur-unsur alam dan buatan

manusia di wilayah NKRI. Unsur-unsur kenampakkan rupabumi dapat

dikelompokkan menjadi 7 tema, yaitu :

a. Tema 1 : Penutup lahan : area tutupan lahan seperti hutan, sawah,

pemukiman dan sebagainya.

b. Tema 2 : Hidrografi : meliputi unsur perairan seperti sungai, danau,

garis pantai dan sebagainya.

c. Tema 3 : Hipsografi : data ketinggian seperti titik tinggi dan kontur.

d. Tema 4 : Bangunan : gedung, rumah dan bangunan perkantoran dan

budaya lainnya.

e. Tema 5 : Transportasi dan Utilitas : jaringan jalan, kereta api, kabel

transmisi dan jembatan.
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f. Tema 6 : Batas administrasi : batas negara provinsi, kota/kabupaten,

kecamatan dan desa.

g. Tema 7 : Toponimi : nama-nama geografi seperti nama pulau, nama

selat, nama gunung dan sebagainya.

Pada dasarnya, peta dasar adalah peta yang menunjukkan obyek-obyek

dipermukaan bumi pada posisi yang sebenarnya, yang digunakan sebagai

dasar bagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan data dan informasi

yang berreferensi geografis (misalnya untuk pembuatan peta-peta tematik).

Peta dasar bisa dibuat berdasarkan atas pengukuran langsung dilapangan,

pengukuran fotogrametris dan penafsiran potret udara, atau dengan analisa

citra penginderaan jauh lain seperti citra satelit atau radar. Peta dasar dipakai

untuk dasar pembuatan peta-peta tematik. Unsur-unsur yang disajikan pada

peta dasar adalah : unsur hypsografi/relief (garis kontur, titik tinggi, gunung,

lembah dan lain-lain.); unsur hydrologi (sungai, danau, laut); unsur vegetasi

(hutan, belukar, kebun sawah); unsur buatan (jalan, pemukiman, pelabuhan)

(Bakosurtanal, 2000).

Gambar 2.7 Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Skala 1:25.000

(Sumber : BIG, 2011)
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Peta rupa Bumi secara umum adalah peta yang menggambarkan

kenampakan alamiah (natural freatures) dan kenampakan buatan mansia

(man made freatures). Kenampakan ilmiah yang dimaksud misalnya sungai,

bukit, lembah, laut, danau, dan lain-lain. Sedangkan kenampakan buatan

manusia misalnya jalan, kampung, permukiman, kantor, pasar, dan lain-lain.

Peta Rupa Bumi antara lain berfungsi sebagai peta referensi atau acuan dan

peta dasar yaitu peta yang dipakai sebagai peta referensi atau acuan dan

dasar bagi pembuatan peta tematik.

Peta RBI biasa disebut juga dengan peta Topografi atau peta Dasar. Peta

dasar adalah peta yang digunakan sebagai dasar pembuatan peta lainnya.

Untuk pembuatan peta tematik, peta dasar adalah peta yang berisi semua

data – data tematis akan digambarkan. Pada hakekatnya peta dasar yang

digunakan adalah peta topografi yang resmi dari suatu negara. Umumnya

peta dasar tersebut dibuat berdasarkan survei lapangan atau cara lain yang

biasa disebut fotogrametris. Peta-peta yang dijadikan peta dasar akan ada

perbedaan dalam proyeksi, skala, ketelitian ataupun waktu penerbitannya.

Sehingga mutu peta dasar ini jelas merupakan hal yang cukup penting juga.

Peta topografi (peta RBI) yaitu peta yang memvisualkan kenampakan

rupabumi secara umum. Kenampakan-kenampakan yang ditampilkan dalam

Peta RBI antara lain kenampakan perairan, kenampakan vegetasi,

kenampakan air,dan kenampakan sosial. Kenampakan perairan divisualkan

simbol garis dan simbol bidang berwarna biru antara lain sungai, danau,

waduk, laut. Kenampakan vegetasi simbol area antara lain hutan, semak
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belukar, tegalan, dan lain-lain. Kenampakan sosial disimbolkan dengan

simbol area dan simbol titik antara lain permukiman, masjid, bangunan,

kantor pemerintahan, dan lain-lain.

Pembuatan Peta RBI menggunakan kaidah kartografis yang baku dan

generalisasinya dilakukan secara umum. Peta RBI menampilkan informasi

rupabumi secara umum dan tidak ada informasi yang ditonjolkan. Peta dasar

(base map) yaitu peta topografi yang digunakan sebagai dasar pembuatan

peta tematik. Dalam pembuatan peta tematik, peta dasar digunakan untuk

memplotkan data yang didapat, baik data kualitatif maupun data kuantitatif.

Dari data tersebut, pembuat peta memplotkannya ke peta dasar lalu memilih

informasi mana yang harus ditonjolkan dan mana yang harus dihilangkan

(Suharyadi, 1984).

Peta ini digunakan untuk mengetahui keadaan topografi yang ada di daerah

penelitian serta penggunaan lahan yang ada di daerah yang akan dikaji

dalam penelitian yang nantinya akan di overlay dengan peta pemodelan

lahar, sehingga diketahui luasan penggunaan lahan yang mungkin

terdampak oleh lahar dingin.

F. Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB)

Kawasan rawan bencana gunung api adalah kawasan yang pernah terlanda atau

diindentifikasikan berpotensi terancam bahaya letusan, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi adalah peta

petunjuk tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi

erupsi/kegiatan gunungapi (Kementerian ESDM, 2013).



28

Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi ini menjelaskan tentang jenis dan

sifat bahaya gunungapi, daerah/kawasan rawan bencana, arah/penyelamatan

diri, lokasi pengungsian dan pos penanggulangan bencana. Untuk

memudahkan membaca sajian informasi informasi dan pelaksanaanya di

lapangan. Peta KRB dapat dilengkapi dengan peta operasional yang lebih rinci

dan dengan skala yang lebih besar.

Kawasan rawan bencana (KRB) gunungapi yang digambarkan dalam Peta

Kawasan Rawan Bencana Gunungapi menunjukan kawasan dengan tingkat

kerawanan terhadap bahaya erupsi gunungapi. Selain itu, peta ini juga

memberikan informasi petunjuk penyelamatan diri apabila terjadi peningkatan

kegiatan/erupsi gunungapi. Peta KRB dibuat berdasarkan data geologi, sejarah

kegiatan, karakteristik, dan potensi bahaya dan pola bentang alam, serta data

terkait secara terintegrasi (Kementerian ESDM, 2013).

1. Pembagian Kawasan Rawan Bencana Gunungapi

Mengacu kepada Revisi Standardisasi Nasional Tahun 2011, tentang

penyusunan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi, tingkat kerawanan

bencana Gunungapi dapat dibagi menjadi tiga tingkat secara berururtan dari

kerawanan tertinggi ke tingkat kerawanan terendah, yaitu Kawasan Rawan

Bencana III (KRB III), Kawasan Rawan Bencana II (KRB II), dan Kawasan

Rawan Bencana I (KRB I) (BSN, 2011 dalam Kementerian ESDM 2013).
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Berikut penjelasan dari tingkat kerawanan bencana gununungapi

(Kementerian ESDM, 2013) :

1) Kawasan rawan bencana III

Kawasan Rawan Bencana III adalah kawasan yang berpotensi terlanda

awan panas, aliran lava, lontaran batu, hujan abu lebat, dan gas beracun.

Kawasan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Kawasan rawan bencana terhadap awan panas, aliran lava, dan

gas beracun.

b. Kawasan rawan bencana terhadap material lontaran batu dan

hujan lebat.

2) Kawasan rawan bencana II

Kawasan Rawan Bencana II adalah kawasan yang berpotensi terlanda

awan panas, aliran lava, lontaran batu, dan hujan abu lebat. Kawasa ini

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

d. Kawasan  rawan bencana terhadap bencana awan panas dan

aliran lava.

e. Kawasan rawan bencana terhadap material lontaran batu dan

hujan abu lebat.

3) Kawasan rawan bencana I

Kawasan Rawan Bencana I adalah kawasan yang berpotensi terlanda

lahar/banjir. Apabila erupsi membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa
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hujan abu dan kemungkinan material lontaran batu. Kawasan ini

dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Kawasan rawan bencana terhadap lahar/banjir. Kawasan ini

terletak di sepanjang sungai di dekat lembah sungai atau di

bagian hilir sungai yang berhulu di daerah puncak.

b. Kawasan rawan bencana terhadap hujan abu dan kemungkinan

lontaran batu.

2. Pembagian Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi

Berdasarkan potensi bahaya yang mungkin terjadi, Peta Kawasan Rawan

Bencana Gunungapi Merapi dapat dibagi menjadi tiga tingkat kerawanan

(Kementerian ESDM, 2014b), yakni :

1) Kawasan rawan bencana III

Kawasan Rawan Bencana III adalah kawasan yang sering terlanda awan

panas, aliran lava, lontaran bom vulkanik. Pada kawasan rawan bencana

III tidak diperkenankan untuk hunian tatap dan penggunaan bersifat

komersil. Pernyataan daerah tidak layak huni diputuskan oleh pimpinan

Pemerintah Daerah atas rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan

Mitigasi Bencana Geologi. Kawasan ini meliputi daerah puncak dan

sekitarnya dengan radius 3 km dari pusat erupsi, termasuk kaldera

Bancah, dengan morfologi yang terjal berbatu dan tidak ada hunian,

daerah ini mempunyai luas 33,3 km2 .
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2) Kawasan rawan bencana II

Kawasan Rawan Bencana II adalah kawasan yang berpotensi terlanda

awan panas, aliran lava kemungkinan guguran puing vulkanik, gas

beracun, lontaran batu pijar, hujan abu lebat, dan aliran lahar. Kawasan

ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Kawasan rawan bencana terhadap aliran masa berupa awan

panas, aliran lava, guguran batu (pijar), meliputi lembah – lembah

sungai yang berhulu disekitar puncakdan dapat mencapai radius

10 km dari pusat erupsi.

b. Kawasan rawan bencana terhadap material lontaran dan jatuhan

seperti lontaran batu (pijar), hujan abu lebat. Daerah ini meliputi

radius 5 km dari pusat erupsi, yang umumnya terdiri atas hutan

alam dan hutan lindung. Luas daerah Kawasan Rawan Bencana

II dengan luas 120,6 km2 .

3) Kawasan rawan bencana I

Kawasan Rawan Bencana I adalah kawasan yang berpotensi terlanda

lahar/banjir. Selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa

material jatuhan berupa hujan abu lebat dan lontaran batu pijar.

Peta Kawasan Rawan Bencana ini nanti nya digunakan sebagai pembanding

hasil pemodelan aliran lahar.
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G. Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis adalah sebuah sistem komputer yang mampu untuk

memasang, mengumpulkan, manipulasi dan menampilkan informasi

bereferensi geografis (Campbell , 2001). Senada dengan Campbell, de By, dkk

(2001) mendefinisikan Sistem Informasi geografis sebagai suatu sistem

komputer yang memfasilitasi tahap entri data, analisis data dan penyajian data

terutama untuk data bergeoreferensi.

Sains Geoinformas dan observasi bumi merupakan kombinasi dari alat dan

metode untuk mengumpulkan (misalnya melalui teknik survey aerospace)

menyimpan dan memproses data geospasial untuk disebarkan dan digunakan

untuk pelayanan (van Westen, 2011)

Gambar 2.8 Contoh pemrosesan data dalam SIG
Sumber : Campbell (2001)

Data spasial merupakan bagian dari Sistem Informasi Geografis (SIG). Seperti

telah dijelaskan diatas bahwa SIG membutuhkan informasi geografis yang
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dikenal dengan data spasial. Kerle dan Demen (2011) menjelaskan bahwa

terdapat data yang memiliki referensi geografis yang secara mudah dijangkau

dengan koordinat. Jika tipe data tradisional kita mengenal peta, maka saat ini

secara modern kita mengenal citra satelit. Ketika membahas terkait bencana

atau risiko, kita mempertimbangkan berbagai jenis data antara lain (i) data

tabular dan statistik (contohnya jumlah kejadian dari bahaya atau kejadian

bencana dari beberapa tipe dan waktu kejadian), (ii) data tematik (contohnya

data jaringan sungai, jenis tanah atau DEM), (iii) peta topografi, (iv) hasil

model (misalnya untuk bahaya banjir atau variasi lereng), atau (v) citra (foto

udara atau citra satelit).

SIG memproses data spasial dan menampilkanya dalam bentuk vektor maupun

raster. Pengolahan data dapat dilakukan dengan atau tanpa mengasilkan data

baru. Berbagai aplikasi dari SIG antara lain dalam pengolahan data hidrologi,

perencanaan wilayah, kebencanaan, pertambangan, dan lain-lain.

Gambar 2.9 Bermacam data spasial dengan berbagai sumber
dan tujuanyang berbeda.
(Sumber: Burrough dan McDonnell (1998)
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Model adalah penyederhanaan dari lingkungan sekitar (Burrough dan

McDonnell (1998). SIG dapat merepresentasikan kenampakan sekitar atau

realword dalam model grafis untuk membantu dalam analisis. Analisis yang

sangat sulit dilakukan dengan menggunakan cara manual, dapat dilakukan

dengan lebih mudah menggunakan SIG, misalnya untuk melakukan overlay,

dengan menggunakan SIG, proses dapat dilakukan dengan lebih cepat.

1. Analisis Spasial (Spatial Analyst)

Informasi geografis dalam bentuk yang paling sederhana adalah sebuah

informasi yang berkaitan dengan lokasi tata letak objek tertentu yang

selanjutnya diperluas fungsinya sebagai alat bantu dalam memproses data

spasial sehingga menjadi informasi (cholid,2009:1), artinya, GIS bukan

sekedar penggunaan komputer untuk membuat peta, tapi lebih dari itu GIS

seharusnya dapat membantu dalam analisis data, khususnya spasial. Proses

pembangunan GIS yang di dalamnya termasuk analisis spasial sendiri

terdiri dari pengumpulan data, pemeriksaan data, penyimpanan data,

pemrosesan data, dan penyajian data yang secara keseluruhannya terpaket

dalam satu kesatuan data berupa informasi geografis (cholid,2009:4).

Sebagai sebuah metode, analisis spasial berusaha untuk membantu

perencana dalam menganalisis kondisi permasalahan berdasarkan data dari

wilayah yang menjadi sasaran. Dan konsep – konsep yang paling

mendasari sebuah analisis spasial adalah jarak, arah, dan hubungan.

Kombinasi dari ketiganya mengenai suatu wilayah akan bervariasi

sehingga membentuk perbedaan yang signifikan yang membedakan satu
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lokasi dengan yang lainnya. Dengan demikian jarak, arah, dan hubungan

antara lokasi suatu objek dalam suatu wilayah dengan objek wilayah yang

lain akan memiliki perbedaan yang jelas. Dan ketiga hal tersebut

merupakan hal yang selalu ada dalam sebuah analisis spasial dengan

tahapan – tahapan tertentu tergantung dari sudut pandang perencanaa

dalam memandang sebuah permasalahan analisis spasial (cholid.2009:5).

Analisis spasial merupakan sekumpulan metode untuk menemukan dan

menggambarkan tingkatan/pola dari sebuah fenomena spasial, sehingga

dapat dimengerti dengan lebih baik. Dengan melakukan analisis spasial,

diharapkan muncul informasi baru yang dapat digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan dibidang yang dikaji. Metode yang digunakan

sangat bervariasi, mulai observasi visual sampai ke pemanfaatan

matematika/statistik terapan (Sadahiro, 2006).

Analisis spasial adalah suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah

hubungan dan evaluasi logika (potensi) hubungan (relationships) atau pola

– pola yang terdapat di anatara unsur – unsur geografis yang terkandung

di dalam data digital dengan batas – batas wilayah studi tertentu.

Sementara itu, pengertian ringkas menyatakan bahwa analisis spasial

merupakan :

a. Sekumpulan teknik untuk menganalisis data spasial.

b. Sekumpulan teknik yang hasil – hasilnya sangat bergantung pada

lokasi objek yang bersangkutan (yang sedang dianalisis).
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c. Sekumpulan teknik yang memerlukan akses baik terhadap lokasi

objek maupun atribut – atributnya.

Sementara itu, dipihak lain, detail mengenai teknik, jenis fungsi, evaluasi,

logika, atau operator matematis yang digunakan di dalamnya tergantung

pada jenis atau tipe analisis spasial sendiri. Oleh karena itu, teknis untuk

menganalisis akan bervariasi, sederhana atau kompleks.

Secara umum untuk menganalisis spasial, biasanya harus melalui tiga

tahapan analisa spasial, yaitu :

1) Analisis visual

Merupakan tahapan yang sangat berguna untuk menemukan dan

memperjelas pola/keterkaitan antara beberapa objek dan

fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Dengan melakukan

visualisasi yang tepat, maka pola sebuah fenomena yang rumit

dapat dideteksi dengan lebih mudah. Analisis ini dibagi atas :

visualisasi atribut objek titik, visualisasi distribusi objek titik, dan

visualisasi pengelompokan spasial.

2) Operasi spasial

Pengolahan data dengan mempergunakan algoritma perhitungan

geometris terhadap objek spasial yang ada untuk membantu

mamahami sebuah fenomena spasial. Ada banyak sekali jenis dan

variasinya yang selanjutnya akan dibahas pada fungsi spasial.

Dengan memaksimalkan kombinasi dari berbagai operasi spasial,
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dapat dihasilkan informasi baru yang dapat digunakan sebagai

dasar pengambilan keputusan. Operasi spasial berbasis algoritma

perhitungan geometris yang dikenal saat ini diperkenalkan oleh

Ian Shamos pada tahun 1986 melalui penelitiannya dibidang ilmu

komputer, tepatnya sub-field “Computational Geometry”.

Adapun beberapa dari operasi spasial ini meliputi : Ovelay

spasial, pencarian spsial, operasi, operasi raster, operasi jaringan.

3) Pemodelan spasial

Gambaran matematis tentang struktur dari sebuah fenomena

spasial, untuk keperluan prediksi/evaluasi. Disusun berdasarkan

pengetahuan spesifik tentang suatu fenomena spasial, biasanya

berupa kombinasi dari beberapa operasi spasial terhadap

sekumpulan data spasial. Penggunaannya cukup luas, anatara lain

untuk keperluan epidemiologi, ekonomi, ekologi, seismologi,

arkeologi, ilmu transportasi, dan bidang – bidang lainnya.

Salah satu analisis spasial yang digunakan adalah spatial overlay clip on

themes, yaitu menggabungkan data tata guna lahan dengan aliran lahar

yang ditentukan untuk menghasilkan daerah prediksi tata guna lahan

terdampak lahar.
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H. Komponen Penunjang

Dalam penelitian ini ada beberapa sofware yang digunakan diantaranya sebagaii

berikut :

1. ArcGIS

Merupakan salah satu sofware dalam kelompok SIG yang

dikembangkan atau didesain untuk aplikasi pada bidang pemetaan.

Melalui sofware ini dapat dibuat berbagai peta untuk keperluan

database. Mengedit atau mengkonfigurasi peta sehingga memiliki

tampilan sesuai yang diinginkan. Sofware ini dapat digunakan untuk

melakukan berbagai operasi ruang sesuai dengan hasil yang ingin

ditampilkan. Didalam sofware ini terdapat beberapa komponen yang

digunakan untuk membuat (create), menampilkan (viewing), memilih

(query), editing, composing, dan publishing peta. Beberapa hal yang

dapat dilakukan diantaranya yaitu penjelajahan data (exploring), analisis

SIG (analyzing), presenting result, customizing data dan programming.

Sofware ini juga dapat membuat aliran lahar yang ditambahkan pada

bagian toolbox dengan laharZ, agar mempermudah membuat sebuah

pemodelan aliran lahar pada penelitian ini.

2. Perangkat Lunak Pemodelan Lahar

Peta Kawasan Rawan Bencana biasanya menampilkan bahaya

gunungapi yang pernah terjadi atau potensi bahaya yang akan terjadi

seperti aliran lava, aliran piroklastik, aliran lahar dan juga sebaran

jatuhan piroklastik dalam satu peta tematik (Haynes dkk., 2007).
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Pemodelan komputer telah dikembangkan untuk masing-masing bahaya

gunungapi tersebut, ,menggunakan berbagai parameter untuk

menghasilkan pemodelan yang sesuai dengan data lapangan. Beberapa

perangkat lunak yang sudah dikembangkan antara lain: Titan2D untuk

aliran piroklastik (Sheridan dkk, 2005); FLOWGO untuk aliran lava

(Harris dan Rowland, 2001), LAHARZ untuk aliran lahar (Schilling S.P,

1998) dan TEPHRA 2 (Bonadonna, 2006; Connor, 2006) untuk jatuhan

abu vulkanik. Dalam penelitian ini, pemodelan lahar yang akan

dilakukan, menggunakan perangkat lunak LAHARZ.

Dalam paper yang berjudul Objective delineation of lahar-inundation

hazard zone, ditemukan metode untuk membuat zonasi aliran lahar

secara cepat dan objektif dibandingkan metode konvensional. Metode

ini berasal dari analisis statistik terhadap data aktivitas 27 lahar besar

dari 9 gunungapi di dunia.

Analisis statistik ini menghasilkan persamaan empiris yang

memprediksi luas penampang lembah (A) dan area inundasi (B) sebagai

fungsi volume lahar (V) (Iverson dkk, 1998). Persamaan ini (A =

0.05V2/3 dan B = 200V2/3) menyediakan semua informasi yang

dibutuhkan untuk menghitung dan memplot batas inundasi diatas peta

topografi (Gambar 4). Persamaan ini kemudian diimplementasikan

dalam perangkat lunak LAHARZ.
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Gambar 2.10 Diagram hubungan antara dimensi lahar ideal dan lembah (A) serta
inundasi (B) yang dihitung dalam LAHARZ. (modifikasi dari
Iverson dkk, 1998).

LAHARZ dibuat untuk membatasi area yang berpotensi terlanda aliran

lahar berdasarkan satu atau beberapa volume lahar yang dimasukkan.

Jika pengguna LAHARZ ini memasukkan beberapa volume lahar, maka

LAHARZ akan menghasilkan zonasi aliran lahar untuk masing masing

volume tersebut. Area inundasi seringkali meluas seiring dengan

meningkatnya volume lahar (Schilling, 1998).

LAHARZ adalah perangkat lunak yang ditulis dalam Arcinfo Macro

Language (AML) sehingga bisa dijalankan di dalam perangkat lunak

ArcGIS. Pemodelan aliran lahar menggunakan LAHARZ ini pertama

kali dicoba di Mount Rainer, Amerika Serikat menggunakan estimasi

volume mulai dari 1,25 juta m3, 2,5 juta m3, 5 juta m3 sampai 10 juta

m3. Masing-masing batas aliran lahar tersebut dibedakan berdasarkan

warna.
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I. Penelitian Sebelumnya

Frank Lavigne (1999) melakukan penelitian dengan judul penelitian lahar

Hazard Microzonation and Risk Assessment in Yogyakarta city, Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Frank bertujuan untuk memetakan daerah bahaya

banjir lahar dingin secara detail dan menganalisis risiko yang ditimbulkan oleh

banjir lahar dingin terhadap insfraktur bangunan di DAS Code Yogyakarta.

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan peta topografi dan asumsi

debit puncak untuk analisis bahaya dan analisis kerentangan bangunan. Hasil

yang diperoleh adalah pemetaan mikrozonasi bahaya banjir lahar dan risiko

terhadap bahaya banjir lahar.

Kushendratno (2015) dengan judul penelitian Perbandingan Model  Aliran Lahar

Menggunakan Perangkat Lunak LAHARZ dengan Peta Kawasan Rawan

Bencana Konvensional di Gunung Semeru, Jawa Timur. Penelitian yang

dilakukan Kushendratno bertujuan untuk mengetahui perbandingan model aliran

lahar menggunakan perangkat lunak LAHARZ dengan Peta Kawasan Rawan

Bencana Konvesional di Gunung Semeru. Hasil yang diperoleh adalah

Pemodelan aliran lahar menggunakan LAHARZ lebih akurat dibandingkan

dengan peta KRB konvensional.

Risky Nurwidiati Deliana AS (2011), melakukan penelitian ini mengenai

Tingkat Bahaya Lahar Gunung Merapi Terhadap Lapangan Golf Merapi,

Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Tujuan dari penelitian ini mengetahui arah

aliran lahar termasuk luapan lahar yang menuju ke lapangan golf dan mengetahui

tingkat bahaya lahar di daerah lapangan golf Merapi. Metode yang digunakan
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adalah metode klasifikasi dan pemberian skor melalui sistem skoring. Teknik

sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu purposive sampling.

Hasil yang diperoleh yaitu arah aliran dan luapan yang mengarah ke lapangan

golf melalui beberapa lembah yang menuju lapangan golf. Tingkat bahaya

lapangan golf Merapi dinyatakan langsung untuk daerah dengan tingkat bahaya

II dan IV. Pengaruh bahaya lahar secara langsung untuk daerah lapangan golf

tidak ada perubahan.
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Badan

Geologi, Lt. 3, Bandung dengan waktu pelaksanaan periode Maret 2018 sampai

dengan Mei 2018. Lalu dilanjutkan di Jurusan Teknik Geodesi Universitas

Lampung.

B. Perangkat

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat

laptop dengan Software pengolah data spasial dengan tools tambahan

pemodelan aliran lahar untuk melakukan pemodelan aliran lahar dan Software

pengolah data spasial untuk melakukan overlay Peta Pemodelan Aliran Lahar

terhadap Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunungapi Merapi dan Peta

Tata Guna Lahan. Kemudian menggunakan Software pengolah angka untuk

proses perhitungan nilai atau Slope Value pada saat pemodelan aliran lahar.
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C. Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data utama, yaitu :

1. Data DEM (Digital Elevation Model) tahun 2016 diunduh dari

DEMNAS BIG.

2. Peta Tata Guna Lahan dan Peta Jaringan Sungai dari Peta RBI tahun 2017

dengan kompilasi data dari tahun 2002 sampai 2017 dari Pusat Vulkanologi

dan Mitigasi Bencana, Badan Geologi.

3. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi tahun 2010 dari Pusat

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana.

4. Peta RBI Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta tahun 2017.

D. Batasan Masalah

Karena keterbatasan informasi dan pustaka yang didapat penulis, serta

efesiensi waktu dan pertimbangan faktor lainnya, maka penulis membatasi

masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Daerah yang diteliti adalah wilayah sungai – sungai yang berhulu di

Gunungapi Merapi yaitu Kali Krasak, Kali Putih, Kali Boyong, Kali Bedog,

Kali Krasak, Kali Putih, Kali Senowo, Kali Tlising, dan Kali Apu, Kali

Gendol.

2. Pemodelan zonasi banjir lahar dingin menggunakan parameter volume, titik

awalan sungai, kemiringan lereng.

3. Volume aliran lahar yang diskenario kan berdasarkan pada publikasi Pusat

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana yang diasumsikan menyisakan 10%

material yang masih mengendap.
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4. Estimasi waktu tiba aliran lahar menggunakan persamaan yang sederhana

dengan parameter volume, debit aliran lahar, kemiringan, dan jarak tempuh

lahar.

5. Data yang digunakan adalah :

a. Data DEM tahun 2016 diunduh dari DEMNAS BIG.

b. Peta  Tata Guna Lahan yang diturunkan dari peta RBI tahun 2017 dengan

kompilasi data dari tahun 2000 – 2017 dngan skala 1 : 25.000.

c. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi 2010.

d. Peta Jaringan Sungai Kabupaten Sleman, Boyolali, Klaten, Magelang,

peta batas administrasi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa

Yogyakarta dan citra satelit Google Earth sebagai acuan dalam

pembuatan .
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E. Metodelogi Penelitian

1. Tahap Penelitian

Tahapan yang akan dilaksanakan adalah :

Mulai

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

Pengolahan Data

Selesai

Pengumpulan Data

Model Dasar
Skenario Aliran

Simulasi Aliran Lahar

Analisi Dampak Aliran Lahar
Terhadap Tata Guna Lahan

Analisis

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian
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Keterangan diagram alir :

a. Indentifikasi masalah

Merupakan tahap awal untuk menentukan masalah yang akan diangkat

dan diselesaikan  dalam penelitian. Sehingga dapat disusun rumusan

masalah dan tujuan pelaksanaan penelitian. Permasalahan yang akan

diindentifikasi yaitu dampak aliran lahar terhadap tata guna lahan di

Gunungapi Merapi Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

b. Studi Literatur

Merupakan tahap mengumpulkan dan mempelajari referensi terkait

masalah yang diangkat, studi karakteristik lahar, data DEM dan

Pemodelan.

c. Pengumpulan Data

Merupakan tahap mengumpulkan data terkait yang akan digunakan

dalam penelitian dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Pengolahan Data

Merupakan tahap dimana seluruh data yang telah ada akan diolah. Data

yang digunakan adalah data DEM, Peta Tata Guna Lahan, Citra Satelit,

Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi.

e. Model Dasar Skenario Aliran

Model dasar skenario aliran dilakukan dengan mengaliri lahar, dengan

Volume tertentu pada aliran sungai. Dengan parameter awal aliran

sungai, elevasi titik dasar aliran, jarak landaan terjauh yang digunakan

untuk menghitung kemiringan lereng.
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f. Analisa Hasil

Pada tahap ini dilakukan analisa data pada hasil pengolahan data yang

digunakan dalam penelitian ini.

g. Penyusunan Laporan

Merupakan tahap akhir dari keseluruhan penelitian ini yaitu membuat

laporan yang sesuai dengan kaidah yang ada.
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F. Tahap Pengolahan Data

Tahap yang akan dilaksanakan untuk pengolahan data dijelaskan dalam

diagram alir berikut :

Data

Peta Kawasan
Rawan Bencana

Parameter Titik
Awalan Aliran,

Kemiringan, Volume
DEMNAS

Peta Tata Guna
Lahan

Citra

Raster Transformasi
Koordinat

Arah Aliran

Daerah Ledakan

Penyusunan
Sknario Dasar

Penyusunan parameter
10 skenario

Overlay

Analisis Tata Guna
Lahan Terdampak

Lahar

Skenario dasar

Model Aliran Lahar
Dingin dengan 10

Skenario

Skenario = 10

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Gambar 3.2 Diagram Alir Tahap Pengolahan Data
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Penjelasan diagram alir penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data

a. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data DEMNAS

tahun 2016,  DEMNAS dibangun dari beberapa sumber data meliputi

data IFSAR (resolusi 5 m) TERRASA-X (resolusi 5 m) dan ALOS

PALSAR (resolusi 12,5 m) dengan menambahkan data Masspoint hasil

stereo-plotting. DEM ini diperoleh dari hasil unduhan pada website resmi

BIG yang dapat diunduh secara gratis  dengan mengakses

DEMNAS.BIG.go.id.

Transformasi raster DEM digunakan untuk ortometrik 2 dimensi yang

mengubah proyeksi menjadi Universal Transve Mercator (UTM) dengan

satuan meter (m), dan penentuan zona yang sesuai dengan wilayah

tersebut.

b. Peta Tata Guna Lahan, Peta Administrasi Daerah Penelitian, dan Peta

Jaringan Sungai bersumber pada Peta RBI dengan kompilasi data dari

tahun 2002 sampai 2017 dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana,

Badan Geologi.

c. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi tahun 2010 dari

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Badan Geologi.

d. Citra Satelit didapatkan dari Citra Satelit Google Earth.

e. Titik awalan sungai diperoleh dari penentuan dari Citra Satelite.

f. Kemiringan yang digunakan untuk menghasilkan didapat dari

perhitungan perbedaan rata-rata elevasi hulu dan hilir sungai.
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g. Volume material Gunungapi Merapi berdasarkan pada publikasi Pusat

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Badan Geologi tahun 2011.

2. Arah Aliran (Surface Hydrologi)

Konsep surface hydrologi adalah aliran mengalir pada saluran hidrologi

yang mana saluran hidrologi didapat dari data raster Digital Elevation

Model (DEM) pada setiap sel pikselnya. Ini dilakukan dengan cara Flow

Direction, cara ini mengambil permukaan sebagai input dan output raster

yang menunjukkan arah aliran keluar dari setiap sel.  Algoritma arah aliran

yang umum digunakan adalah D8 metode (Tarboton, 1989; Tarboton and

Bras, 1991). Penentukan arah aliran antar piksel menurut algoritma ini

dilakukan dengan membandingkan dengan relatif satu piksel terhadap 8

piksel disekelilingnya.

A) DEM

A B C D E F G
1428 1422 1412 1412 1435 1452 1453
1426 1423 1409 1405 1400 1409 1452
1407 1416 1411 1390 1375 1376 1395
1376 1399 1395 1370 1344 1341 1355
1344 1365 1368 1351 1333 1333 1337
1338 1340 1347 1338 1324 1324 1337

Gambar 3.3 Tampilan Elevasi DEM

Arah aliran didapat dari hasil Flow Accumulation dengan nilai threshold

yang telah ditentukan.

Perhitungan sel A jarak samping sel :

-

-
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Perhitungan sel A jarak miring sel :

-

Jadi algoritma kode menuju sel B dengan perhitungan nilai perbedaan

elevasi sel  yaitu 6

Perhitungan sel B jarak samping sel :

-

-

-

Perhitungan sel B jarak miring sel :

-

-

Jadi algoritma kode menuju sel B dengan perhitungan nilai perbedaan

elevasi sel yaitu 10

Gambar 3.4 hasil flow algoritma code
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Hasil dari algoritma kode ini nantinya dihitung nilai flow untuk

mendapaktakn flow acumulation.

0 1 2 0 0 0 0

0 0 1 3 2 2 0

1 0 0 2 7 3 1

3 0 0 1 12 4 2

4 0 0 1 15 5 3

5 1 0 1 18 7 0

Gambar 3.5 Hasil Flow Acumulation

Maka didapatlah aliran surface hydrologi. Dalam penelitian ini

menggunakan nilai threshoid 2000 artinya nilai akumulasi aliran (flow

acumulation) pada pixel tersebut adalah minimal 2000.

Gambar 3.6 Hasil Tampilan Aliran Sungai Pada Softwere Pengolah Data

Spasial

3. Daerah Ledakan (Energy Cone)

Pada tahap ini berguna untuk menghasilkan luas area ledakan material

gunungapi, dengan cara memasukan nilai slope value yang didapat dari

perhitungan rasio H terhadap L, kemudian memasukan koordinat X dan Y
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puncak Gunungapi Merapi. Berikut ini tabel perhitungan untuk mencari

kemiringan lereng/slope value :

Tabel 3.1 Perhitungan slope value

Dengan perhitungan :

Dimana :

S   = Nilai Kemiringan Lereng

H1 = Elevasi titik awal aliran.

H2 = Elevasi  titik dasar aliran

L = Jarak Landaan Terjauh

No. H1 H2 L S
1 2876 1368 3270 0,46
2 2865 1335 3530 0,43
3 1058 5260 3500 0,43
4 2882 1058 5260 0,34
5 2794 1396 3240 0,43
6 2640 1778 4320 0,19
7 2159 1569 1490 0,39
8 2022 1608 1000 0,4
9 2413 1424 2990 0,3
10 1837 1537 941 0,31

Rata -rata 0,36
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Gambar 3.7 Tampilan Hasil Proses Energy Cone

4. Skenario Dasar Aliran Lahar

Aliran lahar mengalir pada saluran hidrologi dengan volume tertentu ,

aliran lahar ini berpotensi menimbulkan genangan. Untuk menghitung

daerah – daerah yang berpotensi tergenang menggunakan statistik untuk

menurunkan persamaan yang menghubungkan daerah – daerah genangan

ke aliran volume yaitu persamaan empiris cross sectional/ luas penampang

(A) dan daerah planimetrik (B) , persamaan ini dapat dilihat di persamaan

4 dan 5. Kemudian menggunakan parameter elevasi titik awal aliran

sungai, elevasi titik dasar aliran, jarak landaan terjauh yang digunakan

untuk menghitung kemiringan, nilai – nilai parameter tersebut dapat dilihat

pada tabel 2.

Berikut perhitungan dengan persamaan 2.7 dan persamaan 2.8,

menggunakan volume estimasi awal aliran yaitu volume 1000 m3 .

A = 0,05 x

= 5
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B = 200 x

= 20.000

Jadi nilai di setiap cross section aliran sebesar 5 m3 dan untuk

planimetris area 20.000 m3.

Pada pemodelan aliran lahar ini diperlukan volume lahar yang akan

dialirkan dalam model ini. Untuk volume lahar ini kita berikan beberapa

skenario awal estimasi volume lahar yang mengalir untuk skenario 1

sampai skenario 10. Skenario – skenario yang telah ditentukan

parameter dalam pembuatan model nya sama dengan skenario awal

aliran hanya dibedakan pada parameter volume nya saja.

Skenario estimasi volum lahar sebagai berikut :

1) Skenario 1

Pemodelan aliran lahar menggunakan parameter yang sama dengan

aliran dasar lahar dengan mengubah estimasi Volume 80.000,

menghasilkan area cross section 92.831 m2 dan area planimetris

371327.107 m2 . Berikut hasil dari skenario 1 :

Gambar 3.8 Tampilan Hasil Skenario 1
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Dari skenario 1, jangkauan aliran lahar pada setiap sungai rata –

rata 5,923 km dan dampak dari skenario 1 belum berbahaya.

2) Skenario 2

Pemodelan aliran lahar menggunakan parameter yang sama dengan

aliran dasar lahar dengan menambah estimasi Volume yaitu

2.000.000, menghasilkan area cross section 793.700 m2 dan area

planimetris 3174802.104 m2 .

Berikut hasil dari skenario 2 :

Gambar 3.9 Tampilan Hasil Skenario 2

Dari skenario 2, jangkauan aliran lahar pada setiap sungai rata –

rata 12,113 km dan dampak dari skenario 2 sudah mencapai tata

guna lahan.

3) Skenario 3

Pemodelan aliran lahar menggunakan parameter yang sama dengan

aliran dasar lahar dengan mengubah estimasi Volume 9 juta,

menghasilkan area cross section 2163.374355 m2 dan area

planimetris 8653497.422 m2 . Berikut hasil dari skenario 3 :
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Gambar 3.10 Tampilan Hasil Skenario

Dari skenario 3, jangkauan aliran lahar pada setiap sungai rata –

rata 14,129 km dan dampak dari skenario 3 berdampak paling luas

pada area sawah.

4) Skenario 4

Pemodelan aliran lahar menggunakan parameter yang sama dengan

aliran dasar lahar dengan mengubah estimasi Volume 15 juta,

menghasilkan area cross section 3041.100 m2 dan area planimetris

371327.107 m2 . Berikut hasil dari skenario 4 :

Gambar 3.11 Tampilan Hasil Skenario 4
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Dari skenario 4, jangkauan aliran lahar pada setiap sungai rata –

rata 15,441 km dan dampak dari skenario 4 berdampak paling luas

pada area sawah.

5) Skenario 5

Pemodelan aliran lahar menggunakan parameter yang sama dengan

aliran dasar lahar dengan mengubah estimasi Volume 30 juta,

menghasilkan area cross section 4827.447m2 dan area planimetris

19309787.692 m2 .

Berikut hasil dari skenario 5 :

Gambar 3.12 Tampilan Hasil Skenario 5

Dari skenario 5, jangkauan aliran lahar pada setiap sungai rata –

rata 17,537 km dan dampak dari skenario 5 berdampak paling luas

pada area sawah dan kebun.

6) Skenario 6

Pemodelan aliran lahar menggunakan parameter yang sama dengan

aliran dasar lahar dengan mengubah estimasi Volume 45 juta,



60

menghasilkan area cross section 6325.745 m2 dan area planimetris

25302979.959 m2 . Berikut hasil dari skenario 6 :

Gambar 3.13 Tampilan Hasil Skenario 6

Dari skenario 6, jangkauan aliran lahar pada setiap sungai rata –

rata  19,349 km dan dampak dari skenario 6 berdampak paling luas

pada area sawah dan kebun.

7) Skenario 7

Pemodelan aliran lahar menggunakan parameter yang sama dengan

aliran dasar lahar dengan mengubah estimasi Volume 55 juta ,

menghasilkan area cross section 7231.224 m2 dan area planimetris

28924894.838 m2 . Berikut hasil dari skenario 7 :
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Gambar 3.14 Tampilan Hasil Skenario 7

Dari skenario 7, jangkauan aliran lahar pada setiap sungai rata –

rata 19,3 km dan dampak dari skenario 7 berdampak bahaya untuk

setiap tata guna lahan.

8) Skenario 8

Pemodelan aliran lahar menggunakan parameter yang sama dengan

aliran dasar lahar dengan mengubah estimasi Volume menjadi 70

juta, menghasilkan area cross section 8492.496 m2 dan area

planimetris 33969985.045 m2 . Berikut hasil dari skenario 8 :

Gambar 3.15 Tampilan Hasil Skenario 8
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Dari skenario 8, jangkauan aliran lahar pada setiap sungai rata –

rata 21,531 km dan dampak dari skenario 8 berdampak besar

terhadap tata guna lahan.

9) Skenario 9

Pemodelan aliran lahar menggunakan parameter yang sama dengan

aliran dasar lahar dengan mengubah estimasi Volume menjadi 105

juta, menghasilkan area cross section 11128.318 m2 dan area

planimetris 44513272.984 m2 . Berikut hasil dari skenario 9 :

Gambar 3.16 Tampilan Hasil Skenario 9

Dari skenario 9, jangkauan aliran lahar pada setiap sungai rata –

rata 23,006 km dan dampak bahaya besar terutama pada daerah

sungai Kali gendol, Kali Tlising, Kali Apu dan Kali Senowo.

10) Skenario 10

Pemodelan aliran lahar menggunakan parameter yang sama dengan

aliran dasar lahar dengan mengubah estimasi Volume menjadi 135

juta, hal ini diasumsikan daerah endapan material lahar 90% jatuh
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dan hanya tersisa 10% dari endapan material yang mengendap pada

tahun 2010. Area cross section 13158.080 m2 dan area planimetris

52632319.288 m2 .

Gambar 3.17 Tampilan Hasil Skenario 10

Dari skenario terakhir, jangkauan aliran lahar pada setiap sungai rata –

rata 24,532 km dan dampak bahaya nya sangat luas pada setiap sungai.

5. Perbandingan Hasil Skenario dengan Peta KRB

Tahap ini dilakukan untuk membandingkan volume lahar dengan Peta

Kawasan Rawan Bencana (KRB) dengan cara overlay, peta hasil skenario

volume dengan Peta KRB Merapi tahun 2010.
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Gambar 3.18 Tampilan Hasil Overlay Peta Pemodelan Lahar

6. Kajian Luas Terdampak

Pada tahap ini untuk mengetahui prediksi luas kerusakan tata guna lahan

yang terdampak aliran lahar. Proses overlay dilakukan dengan cara

menggabungkan peta pemodelan aliran lahan dan peta tata guna lahan,

berdasarkan aliran lahar per-skenario untuk menghasilkan luasan

terdampak.

7. Perhitungan Estimasi Tiba Aliran Lahar di Area Pemukiman

Waktu tiba aliran lahar di pemukiman dihitung untuk estimasi

pengambilan keputusan ketika diperlukan tindakan untuk evakuasi

penduduk. Nilai estimasi waktu dapat ditentukan dengan parameter  debit,

volume, kecepatan aliran lahar dan jarak jangkauan lahar. Rumus

persamaan penentuan estimasi waktu tiba aliran lahar dapat dilihat

dibawah ini :

Q = 0.000558 x M0.831 ..................... (2.1)

V = 2.1 x Q0.3 x S0.2 ..................... (2.2)
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V = .................... (2.3)

Dimana :

Q : Debit

M : Volume

V : Kecepatan

S : Kemiringan

s : Jarak

T : Waktu

Dengan menggunakan nilai kecepatan pada setiap sungai berdasarkan

perhitungan dan jarak tempuh lahar  maka diperoleh nilai estimasi waktu

tiba aliran lahar pada setiap volume, berikut tabel perhitungan kecepatan

aliran lahar :

Tabel 3.2 Nilai debit dan kecepatan aliran lahar

63.3621

77.4222

77.9329

78.329

58.6633

58.6954

66.0809

67.6238

65.2164

61.5176

73.1217

73.1217

73.1217

0.5099

0.5158

0.5161

0.5115

0.5235

0.5048

0.4905

0.5042

0.5075

0.5101

54.1617

54.1617

61.5176

61.5176

61.5176

0.028382704

0.032583675

0.033672451

0.034537015

306416.3

601139.9

601139.9

919034.5

919034.5

919034.5

919034.5

1634887

1634887

1634887

0.036498177

0.036598306

0.035017473

0.039301042

0.032786052

Apu 1.27176 0.19845

23.955675

23.012108

22.806793

22.209484

24.093763

28.597832

30.459043

25.432061

28.543512

31.077092

Senowo 1.0158 0.18713

Tlising 1.13635 0.17522

Bedog 1.01621 0.0786

Putih 1.00517 0.14066

Kuning 0.92343 0.14571

Boyong 1.08943 0.14252

Woro 0.974 0.1341

Gendol 0.9656 0.13091

S^ 0,2 V

Krasak 0.98229 0.15618 0.034484939 44.248 47.3848

Nama Sungai Elevasi Puncak Elevasi Bawah Panjang Aliran Kemiringan Q (debit) Q^ 0,3
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Setelah diketahui debit dan kecepatan aliran lahar seperti tabel diatas,

maka kita dapat mencari estimasi waktu tiba aliran lahar seperti tabel

dibawah ini :

Tabel 3.3 Estimasi waktu tempuh aliran lahar

14

14.6

16.7

20.1

T (Menit)

16.84

14.32

12.06

13.26

13.31

14.72

13.26

11.31

12.86

15.4

14

11.8

14.6

15

16

Putih

Senowo

Tlising

Apu

47.3848

58.6633

58.6954

66.0809

67.6238

65.2164

63.3621

77.4222

77.9329

78.329

Woro

Gendol

Kuning

Boyong

Bedog

Krasak

Nama Sungai V S

13.3
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian mengenai Pemodelan Dampak

Bencana Aliran Lahar Dingin Gunungapi Merapi Terhadap Tata Guna Lahan

Disekitarnya diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak sebaran aliran lahar dingin terhadap tata guna lahan dengan

volume 135 Juta m3 sebesar 42.815,783 Ha, sedangkan sebaran terbesar

untuk tata guna lahan area sawah berada pada Kabupaten Magelang

sebesar 9.969,592 Ha, area pemukiman berada pada Kabupaten Sleman

sebesar 3.701,475 Ha, ladang berada pada Kabupaten Sleman sebesar

1.359,638 Ha dan kebun berada pada Kabupaten Sleman sebesar

1.995,602 Ha. Dan yang perlu perhatian lainnya adalah bahwa estimasi

waktu tiba aliran lahar tercepat terhadap area pemukiman yaitu 10 – 11

menit, sehinnga hanya dalam waktu tersebut penduduk dapat

menyelamatkan diri dari bahaya lahar dingin.

2. Dari hasil kajian antara model aliran lahar dan Peta KRB yang dibuat oleh

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, terdapat perbedaan luas cakupan

aliran lahar, perbedaan sebaran dikarenakan model aliran lahar dalam

kajian ini dilakukan dengan skenario volume dan arah aliran lahar

sedangkan pada Peta KRB hanya berdasarkan arah aliran lahar.
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3. Modelan aliran lahar dingin ini dapat diterapkan pada gunungapi lain yang

memiliki karakter hampir serupa dengan melakukan beberapa perubahan

parameter yang disesuaikan dengan gunungapi tersebut.

B. Saran

Dalam hasil penelitian pemodelan aliran lahar penulis menyarankan :

1. Untuk meningkatkan ketelitian model bahaya Gunungapi Merapi perlukan

meningkatkan ketelitian data DEM dengan resolusi spasial yang lebih

tinggi (penelitian ini menggunakan DEM dengan resolusi 8 meter disetiap

pixel nya).

2. Perbedaan dari hasil verifikasi antara model aliran lahar dan Peta KRB

dapat dijadikan rujukan evaluasi dalam revisi Peta KRB ( revisi luas

cakupan dan sebaran aliran lahar dingin).

3. Untuk meningkatkan hasil simulasi perlu adanya pengembangan model

dengan penambahan beberapa parameter dan atau mengembangkan

konstanta menjadi beberapa parameter.

4. Sebaiknya juga dilakukan penelitian terkait analisis kecepatan aliran lahar

dengan menambah data curah hujan dan menambah parameter – parameter

yang lebih kompleks agar mendapatkan estimasi waktu tiba aliran lahar

yang lebih akurat untuk mendukung upaya sistem mitigasi bencana lahar

dingin.

5. Daerah dengan zona bahaya aliran lahar dingin, sebaiknya tidak

diperuntukan bagi area pemukiman, melainkan di rekomendasikan sebagai

area hutan lindung.



DAFTAR PUSTAKA

Alzwar. M. Dkk. 1998. Pengantar Dasar Ilmu Gunungapi, Bandung.

BAPPENAS dan BNPB. 2011. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Jawa Tengah Tahun 2011 – 2013. Jakarta : BAPPENAS
dan BNPB.

Bakorsurtanal (1999), Peta Rupabumi Digital Indonesia Lembar Jateng, Skala 1 :
25,000, Bakorsurtanal, Bogor.

BBSDLP, 2011. Quick Assesment Dampak Erupsi Gunung Merapi di Sektor
Pertanian. Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian. Badan Litbang
Pertanian. Bogor.

Bronto, S., Hamidi, S. & Martono. A. 1996. Peta Kawasan Rawan Bencana
G.Semeru. Bandung, Direktorat Vulkanologi.

Campbell J.B, Wynne R.H. 2011. Introduction to Remote Sensing (5th Ed.). New
York. The Guilford Press.

Cholid, S., & Martin, M. (2009). Sistem Informasi Geografis: Suatu
Pengantar. Bogor: Staff Akademik Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial
FISIP UI.

Cahyono Joko, 2012. Penanggulangan Daya Rusak Debris. Yogyakarta.

Dewi, C., Armijon., & Fadly, R. (2015). Analisis Pembuatan Peta Zona Rawan
Bencana Tsunami pada Daerah Pesisir (Studi Lokasi: Pesisir Kota Bandar
Lampung). Prosiding Sembistek 2014, 1(02), 740-753.

Fajriyanto, A., Armijon & Rahmadi, E. (2013). POTENSI BAHAYA GEMPA
DAN ANALISIS REGANGAN DI SELAT SUNDA BERBASIS GPS
(GLOBAL POSITIONING SYSTEM). Jurnal Rekayasa, 16(3), 141-150.



Kementerian ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). 2016.
Diseminasi Informasi. Bandung. Diakses pada tanggal 25 April 2018
melalui http://www.vsi.esdm.go.id/publikasi/booklet_gunungapi/
bookletgunungapi.html

Kementerian ESDM [Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral]. 2011. Data
Dasar Gunungapi Merapi. Bandung : PVMBG. Diakses pada 10 April 2018
melalui http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/ gunungapi/data-dasar-
gunungapi/538-g-merapi?start=1

Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. 2014. Desa
Gunung Merapi. Yogyakarta. Diakses pada tanggal 10 April 2018 melalui
https://belajar.kemdikbud.go .id/PetaBudaya/Repositorys/merapi.

Kushendratno.2015. Perbandingan Model Aliran Lahar Menggunakan Perangkat
Lunak LaharZ denga Peta Kawasan Rawan Bencana Konvensional di
Gunung Semeru, Jawa Timur. Bnadung, Direktorat Vulkanologi.

Lavigne, F. (1999). Lahar hazard micro-zonation and risk assessment in
Yogyakarta city, Indonesia. GeoJournal, 49(2), 173-183.

Lavigne, F., Thouret, J. C., Voight, B., Suwa, H., & Sumaryono, A. (2000).
Lahars at Merapi volcano, Central Java: an overview. Journal of
Volcanology and Geothermal Research, 100(1-4), 423-456.

Prahasta, E. (2009). Sistem Informasi Geografis Konsep-Konsep Dasar. Bandung:
Informatika.

Rasyid, A., & Harun, M. A. (2012). Analisis Tingkat Kerusakan Penggunaan
Lahan Akibat Banjir Lahar Pasca Erupsi Gunungapi Merapi Tahun 2010
Di Sub Das Kali Putih (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah
Surakarta).

Suharyadi, 1984, Diktat Kuliah Geohidrologi (ilmu air tanah), Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutikno,  dkk.  2007. Kerajaan  merapi  Sumber  Daya  Alam  &  Daya
Dukungnya. Yogyakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Geografi  (BPFG)
Universitas Gadjah Mada.

Sumarti, 2013. Aktivitas Gunung Merapi Periode Mei – Agustus, Buletin Berkala
Merapi, vol 12/02/ Edisi Agustus 2013, 1- 16.

Sumintaredja, P. 2000. Vulkanolgi. Bandung : ITB.

Schilling, S.P., 1998, LAHARZ : GIS Programs for Automated Mapping of Kahar
Inundation Hazards Zone. U.S. Departemen of the Interior, U.S. Geological
Survey Open File Report 98 – 638, Vancouver, Washington, 1998.



Tarboton, D. G. (1989). The analysis of river basins and channel networks using
digital terrain data (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of
Technology).

Thornbury, W.D. (1969), Principles of Geomorphology, John Wiley and Sons
Inc., New York, U.S.A.

Tridawati, A., Darmawan, S., & Armijon (2018, June). Estimation the oil palm
age based on optical remote sensing image in Landak Regency, West
Kalimantan Indonesia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental
Science (Vol. 169, No. 1, p. 012063). IOP Publishing.

Universitas Lampung. 2017. Format Penulisan Karya Ilmiah. Bandar Lampung :
Universitas Lampung.

Van Padang, M. N., 1951, History of the volcanology in the former Netherlands
East Indies, Scripta Geol, 71, 1 – 76.

Van Westen, C., Kingma, N., dan Montoya, L., 2009, Multi Hazard Risk
Assessment, Educational Guide Book Session 4 : Elements at risk, diedit
oleh Cees van westen, ITC, Enschede, The Netherlands.

Zaenudin, A., Darmawan, I. G. B., Minardi, S., & Haerudin, N. (2018, August).
Land subsidence analysis in Bandar Lampung City based on InSAR.
In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1080, No. 1, p. 012043).
IOP Publishing.

.


