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Analisis Kerawanan Dan Strategi Adaptasi Penambang Pasir 

Terhadap Bencana Lahar Gunung Merapi Di Sungai Woro, 

Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten 
 

 
Abstrak 

 

Wilayah Indonesia berada di cicin api pasifik yang dilalui rangkaian gunung api 

aktif di dunia dan memiliki 129 gunung api dan 80 gunung api masih berstatus 

aktif, Gunung Merapi merupakan bagian dari tersebut (Kusumosubroto, Utomo 

dan Rahmat, 2010). Meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Merapi serta 

tingginya curah hujan yang  melanda  sekitar  kawasan  puncak  Gunung  Merapi  

menimbulkan  resiko bahaya lahar yang mengacam. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis tingkat kerawanan bencana lahar Gunung Merapi di Sungai 

Woro dan menganalisis strategi adaptasi yang dilakukan pekerja penambang 

pasir dalam menghadapi bencana bencana lahar Gunung Merapi di Sungai Woro, 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

metode survey, Metode analis data menggunakan teknik overlay pada aplikasi 

ArcGIS, Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dengan sampel berjumlah 90 penambang pasir yang berada 

di tiga desa Kecamatan Kemalang. Berdasarkan hasil peta klasifikasi dapat 

dilihat bahwa Desa yang memiliki kerentanan tertinggi adalah Desa Kendalsari, 

Panggang, Bawukan, Talun, Dompol, dan Kemalang. Sungai Woro yang 

menjadi lokasi penambang berada di Desa Balerante dan Sidorejo masuk dalam 

kategori rawan terhadap lahar. Pada lokasi titik pertambangan yang terdapat di 

hulu sungai woro memiliki lebar mencapai 217m dengan kemiringan lereng pada 

tebing yaitu 125,1% yang masuk dalam kategori sangat curam, Tingkat 

pengetahuan penambang tentang bencana banjir lahar dingin yang terdiri dari 4 

indikator dan 7 pertanyaan, setelah dilakukan penjumlahan persentase dari tiap-

tiap soal lalu dibagi dengan jumlah soal didapatkan hasil sebesar 100% atau 

dalam interval 3 sehingga masuk dalam kategori Paham, Adaptasi yang 

dilakukan oleh para penambang pasir berdasarkan kondisi morfologi secara 

keseluruhan adalah dengan memperhatikan kondisi alam, jika terjadi guguran 

lava kemudian diikuti dengan hujan maka aktivitas penambangan akan berhenti. 
 

Kata Kunci: Banjir lahar, Adaptasi Bencana, Kecamatan Kemalang 
 

 

Abstract 

The territory of Indonesia is located on the Pacific ring of fire which is traversed 

by a series of active volcanoes in the world and has 129 volcanoes and 80 

volcanoes are still active, Mount Merapi is part of that (Kusumosubroto, Utomo 

and Rahmat, 2010). The increasing activity of the eruption of Mount Merapi and 

the high rainfall that hit the area around the peak of Mount Merapi poses a risk 

of threatening lahars. This study aims to analyze the level of vulnerability to the 

lahar disaster of Mount Merapi on the Woro River and analyze the adaptation 

strategies carried out by sand mining workers in dealing with the lahar disaster 

of Mount Merapi on the Woro River. overlay on the ArcGIS application. 
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Sampling in this study used a purposive sampling technique with a sample of 90 

sand miners located in three villages in Kemalang District. Based on the results 

of the classification map, it can be seen that the villages that have the highest 

vulnerability are Kendalsari, Panggang, Bawukan, Talun, Dompol, and 

Kemalang villages. The Woro River, which is the location of the miners in 

Balerante and Sidorejo villages, is categorized as prone to lahars. At the mining 

point location located upstream of the Woro river, it has a width of 217 m with a 

slope of 125.1% on the cliff which is included in the very steep category. The 

level of knowledge of the miners about the cold lava flood disaster which consists 

of 4 indicators and 7 questions, after being carried out the sum of the percentages 

of each question then divided by the number of questions, the result is 100% or 

in intervals of 3 so that it is included in the Understanding category. Adaptation 

made by sand miners based on overall morphological conditions is to pay 

attention to natural conditions, if there is a lava fall then followed by rain then 

mining activity will stop. 

 

Keywords: Lava flood, Disaster Adaptation, Kemalang District 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan terhadap berbagai 

bencana baik itu gempa bumi, banjir, maupun gunung berapi. Hal ini dikarenakan 

posisi negara Indonesia yang diapit oleh tiga lempeng aktif yaitu Lempeng Indo-

Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik (Syarif dan Mastura, 2015). 

Secara geografis Indonesia terletak pada rangkaian cincin api yang membentang 

sepanjang lempeng pasifik. Zona ini memberikan kontribusi sebesar hampir 90% 

dari kejadian gempa di bumi dan hampir semuanya merupakan gempa besar di 

dunia (Kremer, 1996). Salah satu gunung api aktif di Indonesia adalah Gunung 

Merapi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Gunung Merapi merupakan gunung 

berapi teraktif di Indonesia yang terletak pada ketinggian puncak 2.930 mdpl. 

Gunung Merapi menjadi salah satu gunung yang berbahaya di Jawa, karena 

aktivitas Gunung Merapi yang terus menerus berlangsung selama ratusan tahun 

dengan periode waktu letusan yang tidak dapat dipastikan, namun periode 

pengulangan letusan Merapi akhir- akhir ini bisa empat tahun sekali, bahkan lebih 

lama. Bahaya letusan Gunung Merapi akan mengeluarkan material vulkanik 

seperti awan panas, debu dan material (batu, kerikil dan pasir). Awan panas berupa 

material gas beracun dengan suhu yang sangat panas yaitu sekitar 200-700 derajat 

celcius, awan panas ini sangat berbahaya karena memiliki kemampuan untuk 

membakar apapun yang dilaluinya. Debu vulkanik yang dikelurkan oleh letusan 

Gunung Merapi akan berbahaya bagi kesehatan masyarakat terkait dengan 
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gangguan pernafasan dan iritasi. Banjir lahar merupakan bahaya sekunder karena 

ketika gunungapi meletus, selain mengeluarkan awan juga mengeluarkan material 

yang turun ke lereng. Material gunungapi yang berupa batu, kerikil dan pasir akan 

terdorong oleh run off dengan kemiringannya akan masuk ke sungai, sehingga 

dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir lahar. Salah 

satu penyebab terjadinya banjir lahan yaitu adanya curah hujan tinggi yang turun 

di atas daerah endapan abu gunungapi dan volume endapan gunung api yang 

mengandung abu sebagai sumber material pembentuk lahar (Noor, 2006). 

Meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Merapi serta tingginya curah hujan yang  

melanda  sekitar  kawasan  puncak  Gunung  Merapi  menimbulkan  resiko bahaya 

lahar. Mencermati masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk menganalisis tingkat kerawanan dan strategi adaptasi para pekerja 

penambang pasir di Sungai Woro, Kabupaten Klaten Jawa Tengah terhadap 

bencana lahar Gunung Merapi. 

2. METODE 

Dalam penelitian di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten ini, metode 

penelitian yang digunakan meliputi pengumpulan data primer dan sekunder. 

metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Metode purposive sampling dengan mempertimbangkan 

kriteria tertentu yaitu penambang pasir yang beresiko terhadap bencana lahar di 

Sungai Woro. Teknik pengolahan data menggunakan perangkat lunak Sistem 

Informasi Geografis (SIG) berupa ArcGIS 10.8 dengan Teknik Overlay dan 

Microsoft Office 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tingkat Kerawanan Bencana Lahar Gunung Merapi Di Sungai Woro, 

Kabupaten Klaten Jawa Tengah 

3.1.1 Bentuk Lahan 

Kecamatan Kemalang memiliki 4 jenis bentuk lahan yaitu kerucut gunungapi 

(V2), lereng gunungapi atas (V3), lereng gunungapi tengah (V4) dan lereng 

gunungapi bawah (V5). Bentuk lahan Kecamatan Kemalang berupa bentuk 

lahan volkan, hal tersebut karena wilayah Kecamatan Kemalang yang berada di 

kaki Gunung Merapi yang menjadikan semua bentuklahannya berupa 
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bentuklahan volkan. Bentuklahan volkan yang mendominasi wilayah 

Kecamatan Kemalang membuat wilayah tersebut memiliki tingkat kesuburan 

yang tinggi, sehingga berbagai macam jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik 

 

Gambar 1. Peta Bentuk Lahan Kecamatan Kemalang 

3.1.2 Kemiringan Lereng 

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng, Kecamatan Kemalang memiliki lima 

kelas kemiringan lereng yaitu datar, landai, agak curam hingga sangat curam. 

Kelas kemiringan lereng memiliki prosentase antara 8-15%, agak curam 

prosentasenya 15-25%, curam 25-45% dan sangat curam > 45%. Kemiringan 

lerengnya didominasi dengan kelas kemiringan agak curam dan yang paling 

sedikit adalah kelas kemiringan landau. Desa Balerante, Sidorejo dan 

Tegalmulyo memiliki tigas kelas kemiringan lereng yaitu sangat curam, curam 

dan agak curam. Ketiga desa tersebut (Balerante, Sidorejo dan Tegalmulyo) 

lokasinya tepat di bawah kaki Gunung Merapi yang secara geografis wilayahnya 

cukup tinggi dan berlereng curam. 
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Gambar 2. Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Kemalang 

 

3.1.3 Curah Hujan 

Curah hujan sedang memiliki intensitas antara 2000-3000 mm/th dan curah 

hujan sangat tinggi intensitasnya 4000-5000 mm/th. Curah hujan sedang memi 

liki skor 16,8 dan sangat tinggi skornya 28. Curah hujan sangat tinggi sering 

turun di Desa Balerante, Sidorejo, Tegalmulyo serta sebagian Desa Panggang 

dan Tlogowatu. Desa dengan intensitas hujan sedang berada di Desa Keputran, 

Kemalang, Dompol, Talun, Bawukan, Tangkil, Bumiharjo, Kendalsari serta 

sebagian wilayah Tlogowatu dan Panggang. Hujan dengan intensitas tinggi 

banyak turun di wilayah dengan kemiringan curam. Curah hujan dengan kelas 

sedang dan sangat tinggi hampir sama luas sebarann ya, masing-masing separuh 

dari luas Kecamatan Kemalang. 
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Gambar 3. Peta Curah Hujan Kecamatan Kemalang 

 

3.1.4 Penggunaan Lahan 

Klas klasiifikasi penggunan lahan Kecamatan Kemalang sangat rendah, rendah, 

sedang, tinggi dan sangat tinggi. Klasifikasi sangat rendah merupakan hutan 

semak dengan skor 2,4. Permukiman dengan skor 4,8 memiliki kelas rendah dan 

skor 7,2 dengan penggunaan lahan sawah memiliki klasifikasi sedang. 

Penggunaan lahan tegalan memiliki skor 9,6 dengan klasifikasi tinggi 

sedangkan klasifikasi sangat tinggi dengan skor 12 adalah kebun. Kebun 

memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap longsorlahan, kemudian disusul 

dengan tegalan, sawah, permukiman dan yang paling rendah adalah hutan 

semak. Kebun cakupan wilayahn ya paling luas yang tersebar hampir merata di 

semua desa, sedangkan sawah paling sedikit yang hanya terdapat di Desa 

Keputran bagian selatan. 
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Gambar 4. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kemalang 

3.1.5 Kerawanan Lahar 

Peta bahaya banjir lahar adalah sebaran kejadian banjir lahar yang terjadi di 

wilayah penelitian berdasarkan data rekap kejadian. Dalam pembuatan peta 

kerawanan di butuhkan adanya perhitungan dari beberapa parameter yang 

mempengaruhi. Masing-masing parameter tersebut nantinya akan dilakukan 

skoring dan di overlay untuk menghasilkan peta kerawanan banjir lahar. Hasil 

perhitungan tersebut dilakukan untuk mengetahui kelas kerawanan lahar. 

Pemilihan kelas berjumlah tiga didasarkan oleh Pembuatan Peta Kerawanan 

Bahaya Gunung Api yang dikeluarkan oleh BNPB, yaitu terdiri dari 3 kelas, 

kelas Kerawanan rendah, Kerawanan sedang dan Kerawanan tinggi. 
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Gambar 5. Peta Kerawanan Banjir Lahar Dingin Kecamatan Kemalang 

Pengolahan peta kerentanana dilakukan dengan cara skoring tiap parameter 

kerentanan. Skoring dilakukan tiap parameter karena pengaruh parameter tersebut 

berbeda-beda. Dari perhitungan skor total di dapatkan skor paling rendah adalah 7 

dan tertinggi adalah 13, maka hasil klasifikasi interval kelas kerentanannya adalah: 

Tabel 1. Kelas Kerawanan Lahar 

Skor Kriteria Kelas 

>21 Sangat rawan terhadap lahar I 

17-20 Rawan terhadap lahar II 

13-16 Kerawanan sedang III 

9-12 Tidak rawan/aman IV 

5-8 Sangat tidak rawan/sangat 

aman 

V 

Sumber: BNPB 
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Gambar 6. Peta Area Rawan Bencana dan Sungai Woro 

 

Dari hasil skoring menunjukan semakin jauh dari puncak maka potensi resiko 

terkena banjir lahar dingin mempunyai resiko semakin besar, hal ini diakibatkan 

volume material yang dibawa oleh aliran air mengalami akumulasi sehingga 

volume ke arah hilir semakin banyak. Selain itu adanya dominasi material endapan 

di masing-masing area pengendapan memengaruhi material yang akan terbawa 

oleh aliran. Aliran lahar yang mengalir di sepanjang sungai berpotensi untuk 

meluap keluar dari lembah sungai. Lokasi yang berpotensi untuk terjadi luapan 

aliran lahar dialisis berdasarkan morfologi sungai. Morfologi sungai dapat 

dibedakan menjadi dua, sungai dengan bentuk lembah U dan sungai dengan bentuk 
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lembah V. Bentuk lembah U menandakan bahwa erosi horizontal lebih besar 

dibandingkan erosi vertikal. Sebaliknya bentuk lembah V menandakan erosi 

vertikal lebih besar dibandingkan erosi horisontal.  

3.2 Strategi Adaptasi Pekerja Penambang Pasir Dalam Menghadapi 

Bencana Banjir Lahar di Sungai Woro, Kabupaten Klaten Jawa Tengah 

3.2.1 Karakteristik Pendidikan 

Sumberdaya manusia yang berkualitas memerlukan pendidikan yang lebih 

tinggi. Pemerintah berperan dalam membangun sumberdaya manusia yang 

cerdas dan bermartabat. Kondisi tingkat Pendidikan di desa yang dikaji 

mayoritas masih berpendidikan rendah. Dengan ditandai tingkat tamatan 

penduduk yaitu SD. Desa Balerante jumlah penduduk yang tamat SD yaitu 933 

jiwa (77,04 %), sedangkan tingkat tamatan SD terkeil di Desa Sidorejo yaitu 

294 jiwa (31,89 %) dan yang terakhir Desa Kendalsari berada pada 876 jiwa 

(43,47%). Pada jenjang pendidikan setara D1 sampai S3 masih sedikit 

jumlahnya antara 2 sampai 9 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Sumber : RPJM Desa Tahun 2020 

3.2.2 Karateristik Umur Penambang 

Umur usia produktif dan usia tidak produktif mempengaruhi tingkat 

ketenagakerjaan di masing-masing desa. Rasio ketergantungan (DR) adalah 

suatu perbandingan antara penduduk tidak produktif dengan penduduk yang 

produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka tingkat ketenagakerjaan 
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semakin buruk. Sebaliknya apabila rasio ketergantungan rendah, maka tingkat 

ketenagakerjaan semakin baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Karakteristik Umur Penambang 

Sumber : Peneliti 2021 

3.2.3 Karakteristik Jenis Kelamin 

Enarson menggarisbawahi bahwa terdapat kelompok masyarakat yang memiliki 

derajat kerentanan sangat tinggi, yaitu kelompok perempuan dan anak (Earson, 

2000; Fatimah, 2008). Argumen Enarson di atas turut didukung oleh data dari UN 

Office of the Special Envoy for Tsunami Recovery (UNSETR) tentang bencana 

tsunami tahun 2004, yang menunjukkan bahwa korban meninggal dengan jumlah 

terbesar berasal dari kelompok perempuan, dan anak perempuan (UNSETR, 2005). 

Oleh karena itu karakteristik gender berpengaruh dalam proses adaptasi bencana di 

kawasan penelitian. 

Tabel 2. Karakteristik Penambang Berdasarkan Jenis Kelamin Di Daerah 

Penelitian Tahun 2022 

Jenis Kelamin Desa Balerante Desa Sidorejo Desa Kendalsari 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Laki-Laki 26 86 24 80 21 70 

Perempuan 4 14 6 20 9 30 

Sumber : Peneliti, 2021 
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3.2.4 Strategi Adaptasi 

A. Adaptasi Aktif dan Pasif 

Aktivitas masyarakat dalam mempengaruhi atau merubah lingkungan 

merupakan bentuk adaptasi manusia secara aktif. Seperti yang diungkapkan oleh 

Sapoetra (1987:50) mengenai adaptasi secara aktif yang berarti pribadi 

mempengaruhi lingkungan. 

➢ Aktivitas penambangan ketika terjadi hujan meskipun tidak 

disertai erupsi Merapi akan langsung berhenti. Hal ini sesuai 

dengan informan sebagai berikut : 

“ Nek wes udan ngono kabeh podo mudeng mas, podo kuwater, 

dadi langsung podo minggir, golek tempat sing aman” 

Terjemahan 

Jika terjadi hujan semua (penambang) akan berhenti, semua pada 

khawatir, jadi langsung menepi mencari tempat aman 

➢ “nek onok suoro soko Merapi bar iku udan wes cetho bakale 

onok banjir mas” 

Terjemahan 

Jika ada suara gemuruh dari gunung Merapi setelah itu hujan deras 

itu  

sudah pasti ada banjir lahar dingin 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Peta Lokasi Penambang di Sungai Woro 

 

B.  Adaptasi Para Penambang Berdasarkan Morfologi Kawasan 

 Zona Lereng Merapi Atas 

Pada zona ini hanya terdapat 2 ( Dua ) titik lokasi penambang, zona ini 

masuk dalam kategori sangat aman, karena zona ini merupakan titik 

tertinggi dan termasuk kawasan hulu dari sungai woro, karena masuk 

dalam titik tertinggi sehingga para penambang dikawasan ini sangat 

dekat dengan puncak Merapi, strategi yang dilakukan para penambang 

dikawasan ini adalah dengan melakukan pemantauan secara rutin 

berkala, mereka juga sudah menyiapkan jalur evakuasi darurat jika 

terjadi banjir lahar, mayoritas para penambang dikawasan ini sudah 

paham tanda tanda alam seperti apa saja yang berpotensi menyebabkan 
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banjir lahar dingin terjadi. 

Zona Vulkanik Lereng Bawah 

Pada zona ini terdapat 7 (tujuh) titik lokasi penambangan galian pasir 

C, secara administrasi zona ini masuk dalam Desa Sidorejo dan 

Balerante, berdasarkan kawasan rawan bencana lahar gunung Merapi 

wilayah ini masuk dalam kategori sangat tidak rawan, kawasan ini 

termasuk hulu dari sungai woro, strategi adaptasi yang dilakukan oleh 

para penambang pasir dikawasan ini adalah dengan memanfaatkan 

teknologi berupa HT dan megaphone, jika tanda tanda alam berupa 

hujan dan gemuruh aktivitas vulaknisme berbunyi maka salah satu dari 

para penambang memberikan sinyal berupa tanda untuk segera 

menjauh dari lokasi sungai karena berpotensi terkena banjir lahar 

dingin. 

Zona Kaki Lereng Merapi Bawah 

Mayoritas penambang berada di zona kaki lereng Merapi bawah, pada 

penelitian ini terdapat 8 ( delapan ) titik lokasi penambangan galian C, 

secara morfologis zona ini berada di kawasan lembah yang membuat 

pasir sangat banyak terkumpul ketika terjadi banjir lahar dingin, 

berdasarkan peta rawan bencana rawan bencana banjir lahara dingin, 

kawasan zona kaki lereng Merapi bawah termasuk dalam ketegori 

kerawanan sedang hingga sangat rawan terhadap banjir lahar dingin, 

karena masuk dalam kategori sangat rawan model adaptasi yang 

dilakukan oleh para penambang dikawasan ini adalah dengan membuat 

pos pos pemantauan, pada pos tersebut terdapat petugas pemantau 

yang bertugas memberikan informasi kepada  pengawas lapangan 

dengan menggunakan HT, petugas ini berasal dari kelompok 

penambang sendiri atau kadang berasal dari Babinsa setempat, pada 

kawasan ini pemerintah juga sudah menyiapkan jalur evakuasi serta 

menentukan lokasi titik kumpul ketika terjadi bencana erupsi dari 

gunung Merapi. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil peta klasifikasi dapat dilihat bahwa Desa yang memiliki 

kerentanan tertinggi adalah Desa Kendalsari, Panggang, Bawukan, Talun, 

Dompol, dan Kemalang. Sungai Woro yang menjadi lokasi penambang berada 

di Desa Balerante dan Sidorejo masuk dalam kategori rawan terhadap lahar. 

Pada lokasi titik pertambangan yang terdapat di hulu sungai woro memiliki lebar 

mencapai 217m dengan kemiringan lereng pada tebing yaitu 125,1% yang 

masuk dalam kategori sangat curam. Di Sungai Woro dapat dijumpai deposit 

Gunung Merapi hasil dari beberapa kali periode erupsi. Material hasil erupsi 

yang berada di Sungai Woro bervarias mulai dari bongkah, kerikil, kerakal, pasir 

dan abu. Namun material yang paling mendominasi adalah material pasir sekitar 

50%, pumice berukuran kerikil-kerakal 35%, bongkah 10% dan abu 5%. 

Tingkat pengetahuan penambang tentang bencana banjir lahar dingin yang 

terdiri dari 4 indikator dan 7 pertanyaan, setelah dilakukan penjumlahan 

persentase dari tiap-tiap soal lalu dibagi dengan jumlah soal didapatkan hasil 

sebesar 100% atau dalam interval 3 kategori pengetahuan menurut Arikunto 

(2006), maka dinyatakan pada kategori paham. Bentuk-bentuk adaptasi yang 

dilakukan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir lahar dingin mencakup 

beragam Tindakan atau perubahan, dibeberapa aspek kehidupan, yang meliputi 

adaptasi aktif, adaptasi pasif, adaptasi sosial meliputi sistem kekerabatan dan 

kemasyarakatan, adaptasi ekonomi, dan adaptasi budaya meliputi adat-istiadat. 

Adaptasi yang dilakukan oleh para penambang pasir adalah dengan 

memperhatikan kondisi alam, jika terjadi guguran lava kemudian diikuti dengan 

hujan maka aktivitas penambangan akan berhenti. 
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