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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kajian Geografi membatasi pokok-pokok studi dalam dua aspek utama

yakni aspek fisik yang menyangkut keadaan lingkungan alam dan aspek manusia

yang menyangkut kehidupan manusia sebagai mahluk di muka bumi (Minshull,

1970 dalam Suharyono, 2000). Aspek fisik mencakup beberapa unsur salah

satunya adalah hidrosfer. Dinamika hidrosfer merupakan salah satu fenomena

yang menjadi perhatian tersendiri khususnya yang berkaitan dengan kebencanaan

terlebih di Negara tropis dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia yang

terlewati garis katulistiwa, disisi lain Indonesia memiliki banyak sungai induk

yang tersebar diseluruh wilayah yang membuatnya memiliki banyak wilayah

dataran banjir sehingga secara alami Indonesia sangat rawan terjadi banjir.

Sementara Kota Surakarta terletak diantara 3 gunung api yaitu sebelah

Timur Gunung Lawu dan sebelah Barat Gunung Merapi dan Merbabu, dan

dibagian timur dilalui oleh Sungai Bengawan Solo (Suharjo, 2006 dalam Anna,

dkk 2012) mengakibatkan Wilayah Kota Surakarta berada pada cekungan di

tambah berdasarkan hasil interpretasi citra diperoleh sungai purba Bengawan Solo

yang sudah menjadi lembah berkelok-kelok secara alamiah berpotensi rawan

banjir (Anna, dkk, 2012).

Berdasarkan sejarah peristiwa Kota Surakarta sering mengalami bencana

banjir rutin tiap tahunnya yang menimbulkan kerugian besar. Dari masa yang lalu

telah tercatat berkali-kali banjir yang pernah terjadi di Kota Surakarta. Sejarah

mencatat banjir besar yang cukup berarti pada masa yang lalu sampai sekarang,

yaitu yang terjadi pada bulan Maret 1966, Maret 1968, Maret 1973, Februari

1974, Maret 1975, Januari 1982, Desember 2007, Pebruari 2009 (Prasetyo, 2009)

. Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta telah membagi kawasan banjir

Kota Surakarta menjadi tiga kawasan diantaranya:

1. Kawasan Banjir Surakarta Utara
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Pola genangan terletak pada dataran rendah Kelurahan Sumber, Nusukan, dan

Bantaran Kali Anyar disebabkan elevasi rendah dan outlet saluran kurang baik.

2. Kawasan Banjir Surakarta Barat Daya

Pola genangan terletak pada pinggiran dan bantaran sungai Kelurahan

Sondakan, Pajang, Laweyan, Bumi, Panularan, Tipes, dan Joyontakan

disebabkan tambahan debit dari Kartasura dan bottleneek akibat permukiman

liar dan badan sungai.

3. Kawasan Banjir Daerah Kali Pepe-Jenes dan antara Tanggul Lama-Baru

Bengawan Solo

Pola genangan terletak di bekas kali Pepe-Jenes dan bantaran Bengawan Solo

Kelurahan Joyosuran, Semanggi, Pasarkliwon, Sangkrah, Kedung Lumbu,

Gandekan, Sewu, Jagalan, Pucangsawit, dan gilingan disebabkan elevasi

rendah, pendangkalan, dan adanya back water Bengawan Solo.

Dengan demikian dapat kita pahami karakteristik banjir di Kota Surakarta

berdasarkan jenisnya termasuk banjir sungai yang disebabkan oleh curah hujan

yang terjadi dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) secara luas dan

berlangsung lama akibatnya sungai tidak mampu menampung aliran air sehingga

meluap dan menggenangi daerah disekitarnya.

Sedangkan berdasarkan penyebabnya sebagian wilayah termasuk banjir

kiriman dan sebagian termasuk banjir lokal, karena banjir lokal terjadi akibat

hujan yang jatuh di daerah itu sendiri yang disebabkan air hujan tidak tertampung

oleh saluran drainase karena melebihi kapasitas sistem drainase yang ada. Banjir

kiriman terjadi akibat di daerah lain terjadi hujan yang airnya mengalir menuju

Sungai Bengawan Solo, kemudian Sungai Bengawan Solo volume airnya naik

hingga meluap.

Berikut adalah data banjir yang terjadi di tahun-tahun terakhir berdasarkan

data dari Balai Besar Wilayah Sungai Kota Surakarta.

Tabel 1.1 Kejadian Banjir selama tahun 2009 di Kota Surakarta

Bulan Kecamatan Desa Asal Luapan Genangan
Januari Pasar Kliwon Semanggi

Sangkrah 893 KK
Joyotakan
Pajang
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Bulan Kecamatan Desa Asal Luapan Genangan
Baron
Gandekan
Pucangsawit

Jebres Jagalan K. Jenes 795 KK
Kampung Sewu Bengawan Solo 1215 KK
Sumber K. Gajahputih
Nusukan
Kadipiro
Kentingan
Banyuanyar

Sumber: Laporan Kejadian Banjir Tanggal 30-31 Januari 2009, Balai Besar Wilayah
Sungai Kota Surakarta.

Tabel 1.2 Kejadian Banjir Tahun 2012 di Kota Surakarta

Bulan Kecamatan Desa Asal Luapan Genangan
Januari Jebres Pucangsawit Bengawan Solo 150 Rumah

Kampungsewu
Gandean Tengen

Serengan Joyotakan
Jebres Jebres 405 Rumah

Pucangsawit 1.019 Rumah
Sewu 271 Rumah
Gandekan 54 Rumah
Mojosongo 81 Rumah

Pasar Kliwon Sangkrah 491 Rumah
Kedung lumbu 120 Rumah
Pasar Kliwon 451 Rumah
Semanggi 714 Rumah
Joyosuran 54 Rumah

Serengan Joyotakan 24 Rumah
Februari Pasar Kliwon Pasar Kliwon

Jebres Jebres 59 Rumah
Sewu 55 Rumah

Serengan Serengan
Sumber: Rekapitulasi Data Kejadian Banjir 2011/2012 Balai Besar Wilayah Sungai Kota

Surakarta.

Melihat data tersebut wilayah yang paling banyak tergenang selama tahun

2009 adalah Kampung Sewu kecamatan Jebres yaitu 1215 KK tergenang banjir.

Sementara selama tahun 2012 yang paling banyak tergenangi adalah Pucangsawit

Kecamatan Jebres yaitu 1019 rumah tergenang banjir.

Dampak lain yang dirasa sederhana namun pada hakekatnya juga sangat

dirasakan merugikan bagi masyarakat, yaitu hambatan dalam bertransportasi.

Banjir yang menggenangi jalan-jalan akan menghambat pengguna jalan, kondisi

seperti ini akan berakibat semakin tinggi pula biaya perjalanan (Argo Mulyanto,

2008).
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Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir jumlah korban

jiwa pada saat terjadi banjir adalah dengan perencanaan jalur evakuasi yang

efektif. Berdasarkan informasi dari SAR UNS jalur evakuasi bencana banjir yang

ada di Kota Surakarta masih berupa rute deskriptif untuk itu perlu adanya

pemetaan jalur evakuasi bencana banjir yang efektif, setidaknya penduduk yang

menjadi korban banjir akan terbantu dalam menemukan rute jalan untuk menuju

ke tempat yang aman paling dekat dan cepat. Sedangkan bagi pengguna jalan,

jalur  pengalih akan membantu mereka dalam menemukan rute-rute jalan yang

semestinya dilewati agar terhindar dari hambatan akibat banjir dan lebih cepat

sampai ke tujuan. Untuk itu diharapkan penelitian tentang Aplikasi Sistem

Informasi Geografis untuk Penentuan Jalur Evakuasi Bencana Banjir

Luapan Sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta dapat memberikan

sumbangan dalam rangka meminimalisir jumlah korban jiwa pada saat terjadinya

banjir.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat penulis rumuskan

permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Informasi Geografis

untuk membuat jalur evakuasi paling efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Aanalisis jaringan jalan untuk alternatif jalur evakuasi bencana banjir luapan

Sungai Bengawan Solo di Kota Surakarta.

2. Analisis titik potensial evakuasi bencana banjir luapan Sungai Bengawan Solo

di Kota Surakarta.

3. Membuat model jalur evakuasi banjir yang paling efektif dengan sistem

informasi geografis.
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1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Informasi pemilihan alternatif jalur evakuasi evektif dan tempat evakuasi bagi

korban banjir.

2. Mengetahui jalur alternatif untuk menghindari banjir bagi pengguna jalan.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1. Telaah Pustaka

1.5.1.1. Banjir

Banjir dibagi menjadi dua yaitu: pertama, peristiwa tergenangnya

daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat, dan kedua

yakni peristiwa meluapnya air dipermukaan yang terjadi akibat limpasan air

dari sungai karena debit banjir tidak mampu dialirkan oleh alur sungai atau

debit banjir lebih besar daripada kapasitas pengaliran sungai yang ada

(Kodoatie dan Sugiyanto, 2001).

Banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas

tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah

yang lebih rendah disekitarnya (Yulaelawati dan Syihab, 2008 dalam

Triwidiyanto, 2013).

Beberapa jenis banjir menurut (Yulaelawati dan Syihab, 2008 dalam

Triwidiyanto, 2013):

1. Banjir bandang adalah banjir  besar yang terjadi secara tiba-tiba dan

berlangsung hanya sesaat. Banjir bandang umumnya terjadi hasil dari curah

hujan berintensitas tinggi dengan durasi pendek yang menyebabkan debit

sungai naik secara cepat.

2. Banjir sungai adalah banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang terjadi

di daerah aliran sungai (DAS) secara luas dan berlangsung lama.

Selanjutnya air sungai yang ada meluap dan meminimbulkan banjir dan

menggenangi daerah sekitarnya.
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3. Banjir pantai adalah banjir yang berkaitan dengan adanya badai siklon

tropis dan pasang air laut. banjir besar yang terjadi dari hujan sering

diperburuk oleh gelombang badai yang diakibatkan oleh angin yang terjadi

disepanjang pantai. Pada banjir ini air laut membanjiri daratan karena satu

atau kombinasi pengaruh-pengaruh dari air pasang yang tinggi atau

gelombang badai.

Beberapa karakteristik banjir menurut (Kodoatie, 2006):

1. Lamanya banjir bergantung pada besarnya banjir, ada yang dalam hitungan

menit, ada juga yang dalam hitungan hari/minggu. Menurut datangnya, ada

banjir yang datang tiba-tiba dan ada yang perlahan.

2. Genangan banjir bisa sesaat, berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu.

3. Banjir yang datang perlahan-lahan atau langsung merupakan banjir

bandang.

4. Pola banjir umumnya musiman.

5. Akibat yang ditimbulkan berupa: genangan, erosi, dan sedimentasi. Akibat

lainnya menyebabkan terisolasinya suatu wilayah permukiman yang

menyebabkan perlu adanya evakuasi penduduk.

Menurut Suripin (2004: 339) berdasarkan penyebabnya membedakan

banjir menjadi 3 macam:

1. Banjir kiriman

Aliran banjir yang datangnya dari daerah hulu di luar kawasan yang

tergenang. Hal ini terjadi jika hujan yang terjadi di daerah hulu

menimbulkan aliran banjir yang melebihi kapasitas sungainya atau banjir

kanal yang ada, sehingga terjadi limpasan.

2. Banjir lokal

Genangan air yang timbul akibat hujan yang jatuh di daerah itu sendiri. Hal

ini dapat terjadi kalau hujan yang terjadi melebihi kapasitas sistem drainase

yang ada. Pada banjir lokal, ketinggian genangan air antara 0,2 – 0,7 m dan

lama genangan 1–8 jam. Terdapat pada daerah yang rendah.
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3. Banjir rob

Banjir yang terjadi baik akibat aliran langsung air pasang dan/atau air balik

dari saluran drainase akibat terhambat oleh air pasang.

Menurut Anna, dkk (2012) secara rinci menguraikan faktor-faktor

penyebab banjir surakarta pada tahun 2008 sebagai berikut:

1. Curah hujan; penggolongan kondisi hidrologi didasarkan atas jumlah curah

hujan di daerah Sukoharjo dan sekitarnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu

(a) wilayah dengan curah hujan antara 1000-1500 mm/th 3-4 bulan kering

meliputi daerah Kecamatan Grogol, Bendosari, Nguter dan Bulu; (b)

wilayah dengan curah hujan 1500-2000 mm/th, 3-4 bulan kering meliputi

Kecamatan Gatak, Tawangsari, Weru dan Polokarto; (c) wilayah dengan

curah hujan 2000-2500 mm/th meliputi Kecamatan Kartasura.

2. Morfogenesa; Daerah Surakarta dan Sukoharjo merupakan daerah depresi

berada di antara Pegunungan Plateau (Wonogiri), Pegunungan Kendeng

(Kedung Ombo), Gunungapi Lawu dan Merapi. Selain itu, daerah ini pada

zaman meocin merupakan daerah hilir. Adapun bagian hilir; dahulu aliran

Sungai Bengawan Solo mengalir ke Selatan dan sekarang mengalir ke

Utara. Perubahan aliran Sungai Bengawan Solo ini diperkirakan terjadi

sekitar 2 atau paling tidak sejuta tahun lalu. Hasil interpretasi Citra

diperoleh sungai purba Bengawan Solo yang sudah menjadi sebuah lembah

yang berkelok-kelok secara alamiah berpotensi menjadi daerah yang rawan

banjir. Aspek Morfogenesa Sungai Bengawan Solo Purba juga ditunjukkan

dengan arah aliran sungai yang awalnya mengalir ke Selatan bermuara ke

Samudra Indonesia, berubah arah ke Utara. Hal ini diakibatkan tenaga

paleo tektonik dari Australia yang menunjam ke Pulau Jawa maka bagian

pinggir (bagian Selatan Pulau Jawa) berangsur-angsur terangkat, maka air

tidak dapat mengalir ke Selatan, tetapi berbalik ke Utara. Selain itu,

ditunjukkan juga dengan endapan sungai purba yang membuktikan endapan

marin dan fluvial dengan nilai kemencengan negatif dan positif.

3. Perubahan alih fungsi lahan; alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi

lahan terbangun akan berpengaruh terhadap aliran permukaan. Manusia
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memang banyak membutuhkan karunia dari alam, namun manusia masih

selalu ingin lebih dari sekedar yang disediakan alam. Bukan karena nafsu

saja, namun karena keterbatasan penyediaan alam, sedangkan jumlah

manusia terus bertambah. Salah satunya adalah pemanfaatan dataran untuk

permukiman, pertanian dan kebutuhan lain (rekreasi dll). Salah satu cara

yang telah dilakukan di Sungai Bengawan Solo adalah dengan modifikasi

aliran sungai yang berkelok-kelok menjadi lurus. Hal ini dilakukan untuk

mempermudah mengontrol aliran sungai menjadi “sederhana”. Secara

alami diketahui aliran sungai itu akan selalu berkelok-kelok karena

terjadinya proses pengendapan. Pengendapan ini memerlukan tempat baru,

sehingga proses pengendapan akan selalu terjadi ketika aliran sungai

menjadi perlahan, salah satunya saat berkelok. Adapun sungai yang

diluruskan ini secara sepintas memang menjadikan alirannya sederhana,

namun kalau dilihat dari perilaku sungai dan perilaku aliran air, maka kita

tahu bahwa yang lurus seperti ini belum tentu lebih mudah dikontrol. Hal

ini karena, dalam waktu tertentu sungai tersebut aliran lurus ini akan

berkembang dan berubah menjadi aliran alami yang berkelok. Dengan

demikian tetap terjadi pengendapan-pengendapan juga pada bagian-bagian

tertentu dari sungai. Pendangkalan alur sungai inilah yang mengurangi

kemampuan badan sungai dalam menampung aliran air, yang

dimungkinkan berakibat terjadinya banjir.

4. Potensi air sungai berdasarkan situasi meteorologi dan klimatologi Daerah

Aliran Sungai Bengawan Solo bagian hulu terdapat Waduk Gajah Mungkur

berada 3 Km di sebelah selatan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa

Tengah. Bendungan atau waduk ini dibangun mulai tahun 1970-an dan

mulai beroperasi pada tahun 1978. Waduk dengan wilayah luas genangan

kurang lebih 8800 ha. Waduk yang didesain berusia 100 tahun ini ternyata

mengalami pendangkalan yang sangat cepat. Sehingga usia waduk ini

menjadi lebih pendek dari yang diperkirakan sebelumnya. Pendangkalan ini

sangat mungkin akibat kesalahan dari pemeliharaan.
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1.5.1.2. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan

peninggkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (pasal 1 ayat 6 PP

No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Mitigasi bencana adalah segala upaya yang dilakukan untuk

mengurangi dampak dari bencana baik yang dilakukan sebelum terjadinya

bencana, termasuk upaya kesiapsiagaan, dan tindakan jangka panjang untuk

mengurangi risiko bencana (Coburn et.al, 1994 dalam Triwidiyanto, 2013).

Mitigasi (mitigation) adalah langkah-langkah struktural dan non

struktural yang diambil untuk membatasi dampak merugikan yang

ditimbulkan bahaya alam, kerusakan lingkungan dan bahaya teknologi.

Mitigasi dapat dilakukan secara struktural yaitu pembangunan infrastruktur

sabo, tanggul, alat pendeteksi atau peringatan dini, dan dapat dilakukan secara

non struktural seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas di masyarakat

(ISDR, 2004 dalam Triwidiyanto 2013).

1.5.1.3. Kesiapsiagaan Banjir

Kesiapsiagaan (preparedness) adalah aktivitas-aktivitas dan langkah-

langkah yang diambil sebelumnya untuk memastikan respons yang efektif

terhadap dampak bahaya, termasuk dengan mengeluarkan peringatan dini

yang tepat dan efektif dan dengan memindahkan penduduk dan harta benda

untuk sementara dari lokasi yang terancam dalam hal ini bisa

diimplementasikan dengan adanya tim siaga, standar operasional tetap yang

berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan rencana aksi komunitas

yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana (ISDR,

2004 dalam Triwidiyanto 2013).

Menurut Draft Final Sekretariat TKPSDA 2003 kesiapsiagaan banjir

meliputi:

a. Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir

1) Tahap sebelum terjadi banjir
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Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan

menghadapi ancaman bahaya banjir meliputi:

a) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan/informasi-informasi

baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah berkaitan

dengan masalah banjir;

b) Pemantauan lokasi-lokasi rawan (kritis) secara terus menerus;

c) Optimasi pengoperasian prasarana dan sarana pengendali banjir;

d) Penyebarluasan informasi Daerah Rawan Banjir, ancaman bahaya dan

tindakan yang harus diambil oleh masyarakat yang tinggal di daerah

rawan bencana;

e) Peningkatan kesiapsiagaan organisasi dan menejemen pengendalian

banjir dengan menyiapkan dukungan sumberdaya yang diperlukan

dan berorientasi kepada pemotivasian individu dalam masyarakat

setempat agar selalu siap sedia mengendalikan ancaman bahaya;

f) Persiapan evakuasi ke lokasi yang lebih aman;

g) Penyediaan bahan-bahan banjiran untuk keadaan darurat seperti

karung plastik, bronjong kawat, dan material-material pengisinya

seperti pasir, batu dan lain-lain, dan disediakan pada lokasi-lokasi

yang diperkirakan rawan/kritis;

h) Penyediaan peralatan berat (backhoe/excarator, truk, buldozer, dan

lain-lain) dan disiapsiagakan pada lokasi yang strategis, sehingga

sewaktu-waktu mudah dimobilisasi;

i) Penyiapan peralatan dan kelengkapan evakuasi seperti speed boat,

perahu, pelampung dan lain-lain.

2) Saat terjadi banjir

Kegiatan yang dilakukan dititikberatkan pada:

a) Penyelenggaraan piket banjir disetiap POSKO;

b) Pengoperasian Flood Warning System: 1). Pemantauan tinggi muka

air dan debit air pada setiap titik pantau, 2). Melaporkan hasil

pemantauan pada saat mencapai tingkat siaga kepada Dinas/Instasi
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terkait, untuk diinformasikan pada masyarakat sesuai dengan

Prosedur Operasi Standar Banjir;

c) Peramalan

Peramalan banjir dapat dilakukan dengan cara: 1) Analisis hubungan

hujan dengan banjir (Rainfall–Runoff relationshi), 2) Metode

perambatan banjir (Flood routing) 3), Metode Lain.

d) Komunikasi

Sistem komunikasi digunakan untuk kelancaran penyampaian

informasi dan pelaporan, dapat menggunakan radio komunikasi,

telepon, faximile dan sarana lainnya;

e) Gawar/Pemberitaan Banjir (Pemberitaan)

Gawar/pemberitaan banjir dilakukan dengan sirine, kentongan atau

sarana sejenis lainnya dari masing-masing Pos Pengamatan

berdasarkan informasi dari Posko Banjir.

b. Penanggulangan bencana banjir

1) Penjinakan (mitigasi)

Penjinakan ancaman bahaya banjir dilakukan agar keadaan darurat yang

ditimbulkan oleh bahaya banjir dapat diringankan atau dijinakan efeknya

melalui antara lain:

a) Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian

banjir.

b) Perlindungan sumberdaya air dan lingkungan.

2) Tanggap Darurat

Tanggap darurat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mengatasi

keadaan darurat akibat banjir, dilakukan dengan cara :

a) mengerahkan sumberdaya seperti: personil, bahan banjiran, peralatan,

dana, dan bantuan darurat;

b) menggerakkan masyarakat dan petugas satuan tugas penanggulangan

bencana banjir (Satlak dan Satkorlak);

c) mengamankan secara darurat sarana dan prasarana pengendali banjir

yang berada dalam kondisi kritis;
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d) mengevakuasi penduduk dan harta benda.

1.5.1.4. Evakuasi

Konsep evakuasi secara sederhana adalah memindahkan penduduk

dari daerah berbahaya ke daerah yang aman (Southworth, 1991, Zelinksy dan

Konsinsky, 1991 dalam Mei, 2013).

Jalur evakuasi bencana merupakan informasi fundamental yang

dibutuhkan di daerah rawan bencana. Skenario evakuasi perlu didukung

kesiapan pemerintah dan masyarakat di daerah rawan banjir sebagaimana

tercatat dalam UU No. 24 Tentang penanggulangan bencana.

Perencanaan jalur evakuasi termasuk ke dalam tahap kesiapsiagaan

sebelum terjadinya bencana banjir. Jalur evakuasi perlu direncanakan agar

pada saat terjadinya banjir evakuasi korban akan lebih efektif untuk

meminimalisir jumlah korban.

Beberapa prinsip untuk menentukan jalur evakuasi bencana banjir

(Slamet dan Susanto, 2007 dalam Santoso, 2013 dengan modifikasi):

1. Jalur evakuasi dirancang menjauhi aliran sungai.

2. Jalur evakuasi disarankan tidak melintasi sungai/jembatan.

3. Di daerah berpenduduk padat, dirancang jalur evakuasi berupa sistem blok

yang dibatasi oleh aliran sungai, dimana pergerakan masa setiap blok tidak

tercampur dengan blok lainnya untuk menghindari kemacetan.

4. Dalam setiap jalur evakuasi diperlukan rambu-rambu evakuasi untuk

pengungsi menuju tempat aman.

Beberapa karakteristik desain bangunan yang diperlukan agar

bangunan dapat diperuntukkan sebagai bangunan evakuasi. Pada umumnya,

karakteristik-karakteristik tersebut berhubungan dengan peforma bangunan

terhadap proses evakuasi (Muhajir, 2013 dengan modifikasi):

1. Fungsi desain

Alternatif bangunan yang dapat dijadikan sebagai bangunan evakuasi

umumnya adalah fasilitas publik atau bangunan berorientasi pelayanan

publik, memiliki ruang atau tempat yang cukup luas, terencana dengan baik

dan memiliki kualitas kontruksi yang baik. Bangunan tersebut bisa berupa
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masjid, kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan, hotel, gedung aula, dan

gedung parkir.

2. Desain dan kapasitas

Untuk dapat menampung banyak pengungsi, maka dibutuhkan ruang yang

cukup pada sebuah bangunan evakuasi. FEMA (2008 dalam Muhajir, 2013)

menyatakan bahwa ruang minimal yang dibutuhkan oleh seorang pengungsi

adalah 10 kaki persegi atau setara dengan 0,93 meter persegi. Rekomendasi

BAPPENAS ruang minimal yang dibutuhkan oleh seorang pengungsi

adalah 1 meter persegi (BAPPENAS, 2005 dalam Muhajir 2013).

3. Akses horizontal

Bangunan evakuasi harus terletak dekat dengan penduduk sehingga pada

saat terjadi banjir, seluruh penduduk dapat dievakuasi secara cepat.

4. Jumlah Fasilitas MCK

Fasilitas MCK akan mempengaruhi kenyamanan pengungsi sehingga

jumlah fasilitas MCK perlu dipertimbangkan dengan jumlah pengungsi

pada tempat evakuasi tertentu.

1.5.1.5. Sitem Informasi Geografis (SIG)

Merupakan kumpulan yang terorganisasi dari perangkat keras

komputer, perangkat lunak, data geografi dan personil yang dirancang secara

efisien untuk memperoleh, menyimpan, meng-update, memanipulasi,

menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi

geografis (Esri, 1990 dalam Prahasta, 2009).

Fungsi Analisis Spasial

Kemampuan SIG juga dapat dikenali dari fungsi-fungsi analisis yang

dapat dilakukan. Kemampuan analisis spasial menggunakan SIG dapat

diklasifikasikan sebagai berikut (Prahasta, 2009):

a. Query

Query terhadap basis data digunakan untuk memanggil kembali (retrieve)

data atau tabel atribut tanpa mengubah atau mengedit/meng-update data

yang bersangkutan.
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b. Pengukuran

Dapat digunakan untuk menentukan jarak antara dua titik yang dipilih

secara interaktif dengan menggunakan mouse atau dipilih melalui Query.

Digunakan untuk menghitung luas (area) unsur-unsur spasial yang bertipe

polygon (Vektor) maupun Raster. Digunakan untuk menghitung keliling

perimeter unsur-unsur spasial yang bertipe polygon (vektor). Centroid

digunakan untuk menghitung koordinat (x, y) titik pusat milik unsur-unsur

spasial yang bertipe polygon (vektor). Point In Polygon digunakan untuk

menentukan (mengevaluasi) apakah suatu titik terdapatdi dalam atau diluar

suatu unsur spasial yang bertipe polygon. Line of Sight digunakan untuk

mengetahui apakah dua lokasi yang terdapat diatas suatu permukaan digital

dapat saling terlihat satu sama lainnya. Cut and Fill digunakan untuk

menghitung volume galian atau timbunan dengan cara membandingkan

suatu data permukaan dengan data permukaan lainnya atau dengan

permukaan datar.

c. Fungsi kedekatan Unsur (Proximity)

Analisis spasial berkenaan dengan hubungan atau kedekatan suatu unsur

spasial dengan unsur-unsur spasial lainnya. Find Distance fungsi analisis

ini akan menerima masukan sebuah layer vektor yang berisi unsur-unsur

spasial tipe titik,garis, atau polygon untuk menghasilkan suatu layer raster

(grid) yang piksel-pikselnya berisi nilai-nilai bertipe bilangan (real) jarak

sebagai pengganti intensitas dari semua atau (hanya yang dipilih saja unsur

spasial yang terdapat di dalam (layer) masukan. Cost and Pathway fungsi

yang akan menghasilkan permukaan raster atau grid yang setiap pikselnya

menyatakan besaran biaya, bobot, kesulitan relatif, atau hambatan

perjalanan dari suatu lokasi awal berdasarkan masukan lokasi awalnya.

Tampilan dari fungsi ini mirip dengan buffer, raster, hasil analisis find

distance atau calculate density membentuk pola konsentris untuk nilai-nilai

piksel yang sama. Pathway adalah fungsi yang akan menghasilkan rute

termurah, (biaya terkecil, hambatan kecil) dengan tujuan target agar dapat

bekerja.
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d. Model Permukaan Digital

Fungsi analisis spasial pada umumnya berkaitan dengan data tematik

permukaan digital, diantaranya adalah:

- Gridding: fungsi ini akan mentransformasikan (menginterpolasikan) data

permukaan (ketinggian/kedalaman) digital format acak (termasuk TIN) ke

dalam format grid hingga siap diproses selanjutnya.

- Spasial Filtering: fungsi yang sering diterapkan pada pengolahan citra

digital dan permukaan digital, dilakukan untuk meningkatkan kualitas,

menyederhanakan, detail spasial yang dianggap terlalu kompleks, atau

bahkan mempertahankan detail spasial tertentu yang terdapat di dalam

datanya (format raster/grid).

- Countouring: fungsi ini digunakan untuk mentransformasikan

(menginterpolasikan) data ketinggian (digital) yang dituliskan dalam

format grid ke dalam bentuk unsur-unsur spasial bertipe garis (vector)

yang masing-masing merepresentasikan ketinggian yang sama (dengan

interval tetentu).

- Gradient/slope: fungsi ini pada umumnya menerima masukan data

ketinggian dalam format raster/grid/TIN untuk menghasilkan layer raster

baru sebagai wujud dari nilai-nilai kemiringan (yang siap diklasifikasikan

kembali).

- Aspect: berdasarkan data masukan ketinggian (raster/grid), fungsi ini

akan menghasilkan layer raster/grid yang menyatakan arah gradient di

setiap pikselnya.

- Hillshading: fungsi ini akan menghasilkan iluminasi hipotetikal (dalam

format digital raster/grid) dari sebuah permukaan digital

(raster/grid/TIN).

- Steepest path: fungsi ini digunakan untuk menghasilkan path polyline

yang menyatakan jalur tercuram ke arah bawah dari suatu lokasi yang

ditentukan di atas model permukaan digital. Analisis spasial ini dapat

digunakan untuk memprediksi aliran run-off.
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- Profile: fungsi ini akan menghasilkan tampilan penampang (profil)

permukaan berdasarkan garis/path (polyline) yang ditentukan di atas

permukaan digital.

- Viewshed: fungsi ini akan mengidentifikasi unsur-unsur spasial (area)

mana saja yang dapat terlihat secara langsung tanpa terhalang dari suatu

ketinggian di lokasi yang posisinya ditentukan di atas permukaan digital.

- Watershed (basin, catcment area, contributing area): fungsi analisis

spasial ini akan mengidentifikasi area-area dimana tempat berkumpulnya

air (batas air atau draenase yang terkonsentrasi) yang berasal dari

berbagai sumber (saluran).

e. Buffer

Buffer adalah analisis spasial yang akan menghasilkan unsur-unsur spasial

(di dalam layer lain) yang bertipe polygon. Unsur-unsur ini merupakan area

atau buffer yang berjarak (yang ditentukan) dari unsur-unsur spasial yang

menjadi masukannya (ditentukan atau terpilih sebelumnya melalui salah

satu mekanisme Query).

f. Klasifikasi (Reclassify)

Klasifikasi pada dasarnya merupakan pemetaan suatu besaran yang

memiliki interval-interval (domain) tertentu ke dalam interval-interval yang

lain berdasarkan batas-batas atau kategori yang ditentukan.

- Reclassify: fungsi ini akan melakukan pengklasifikasian suatu data raster

(yang pada umumnya berdomain bilangan real) ke dalam data raster

lainnya (berdomain bilangan bulat sederhana) berdasarkan batas-batas

kelas yang ditentukan secara interaktif oleh pengguna.

- Reclassify: fungsi ini melakukan klasifikasi unsur-unsur spasial tipe

polygon (vector) berdasarkan nilai-nilai salah satu field (terutama yang

bertipe numeric sebagaimana halnya “populasi”) yang terdapat di dalam

table atributnya.

g. Pengolahan Citra Digital

Analisis ini merupakan suatu proses penyusunan, pengurutan, atau

pengelompokan setiap piksel citra digital multi-spektral (multi-band) ke
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dalam beberapa kelas berdasarkan kriteria atau kategori objek hingga dapat

menghasilkan sebuah “peta tematik” dalam bentuk raster. Pada analis ini

setiap piksel yang terdapat pada suatu kelas diasumsikan berkarateristik

homogen. Tujuan analisis ini adalah untuk mengekstrak pola-pola respon

spectral (terutama yang dominan) yang terdapat di dalam citra itu sendiri

pada umumnya berupa kelas-kelas penutup lahan (Landcover).

- Clustering (unsupervised classification): proses klasifikasi digunakan

untuk mengelompokan (clustering) piksel-piksel citra berdasarkan aspek-

aspek statistic (matematis) semata.

- Classification (supervised classification): proses klasifikasi yang sama

dengan clustering, tetapi dengan tambahan pendefinisian beberapa

sampel kelas atau tambahan (training sites/areas) oleh pengguna untuk

mengakomodasikan aspek-aspek variabilitas anggota-anggota kelasnya.

h. Fungsi Editing Unsur-unsur Spasial

- Union, Merge, atau Combine: fungsi analisis spasial ini pada umumnya

digunakan untuk menggabungkan (agregasi) beberapa unsur spasial (yang

terdapat di dalam sebuah tematik) yang dipilih (biasanya dengan cara

meng-klik-nya pada mode editing) hingga menjadi sebuah unsur saja.

- Delete, Erase, atau Cut: fungsi analis spasial ini akan menghapus unsur

spasial yang terpilih.

- Split atau Clip: fungsi analisis spasial ini akan memisahkan sebuah unsur

menjadi lebih dari satu unsur spasial.

- Subtract: fungsi analisis spasial ini akan secara otomatis area yang ber-

overlab diantara dua unsur spasial tipe polygon.

- Intersect: fungsi analisis ini akan menghasilkan unsur spasial baru yang

merupakan irisan dari unsur-unsur spasial masukannya.

i. Analisis terhadap Layer Tematik

Analisis ini hampir sama dengan proses Geoprocessing hanya saja analisis

spasial ini dilakukan dengan masukan satu atau dua layer tematik (bukan

per-unsur spasial) untuk menghasilkan sebuah tematik baru yang terpisah,
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lebih sitematik dan cenderung melibatkan atribut milik tematik yang

bersangkutan.

- Disslope (Agregate): analisis spasial ini akan melakukan agregasi unsur-

unsur spasial yang memiliki kesamaan nilai atribut yang ditentukan oleh

pengguna.

- Merge: analisis ini akan menggabungkan dua atau lebih tematik yang

sejenis ke dalam tematik yang terpisah. Jika nama-namanya sama, atribut-

atribut yang bersangkutan akan dipertahankan di dalam tematik yang

baru.

- Clip: analisis ini akan menggunakan sebuah tematik untuk meng-clip atau

membatasi (memotong) tematik lainnya.

- Spasial Join: analisis spasial ini akan menganalisis unsur-unsur spasial

tipe titik (tematik 2) mana saja yang masuk ke dalam unsur-unsur spasial

tipe polygon (tematik 1) yang ada.

j. Geocoding

Geocoding adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan (menemukan)

suatu lokasi unsur (misalkan suatu rumah) berdasarkan layer referensi

(berikut table atribut/basis data alamat lengkapnya) dan masukan string

alamat yang akan dicari.

k. Overlay

Overlay adalah analisis spasial esensial yang mengombinasikan dua

layer/tematik yang menjadi masukannya.

- Vektor: pada format ini, beberapa perangkat lunak GIS membaginya

dalam dua kelompok; intersect dan union. Pada intersect, layer 2 akan

memotong layer 1 untuk menghasilkan layer output yang berisi atribut-

atribut baik dari tabel atribut milik layer 1 maupun tabel atribut milik

layer 2. Sementara pada union, analisis spasial akan mengombinasikan

unsur-unsur spasial baik yang terdapat pada layer 1 maupun layer 2 untuk

menghasilkan layer baru (yang berdomain spasial terluas) layer baru yang

dihasilkan (output) akan berisi atribut yang berasal dari kedua tabel

atribut yang menjadi masukkannya.
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- Raster: secara umum, di dalam terminologi data raster, analisis spasial

overlay diwujutkan dalam bentuk pemberlakuan beberapa operator

aritmatika yang mencakup kebanyakan kasus dimana dua masukan citra

digital digunakan untuk menghasilkan sebuah citra digital lainnya

(output). Dengan demikian, pada analisis spasial ini, nilai-nilai piksel-

piksel citra akan dikombinasikan dengan menggunakan operator

aritmatika dan bolean (biner) untuk menghasilkan nilai-nilai piksel-piksel

baru (composite). Pada raster/grid (layers) peta dapat dinyatakan sebagai

variabel-variabel aritmatika yang bisa dikenakan oleh fungsi-fungsi

aljabar.

l. Network

Analisis spasial yang terkait dengan suatu sistem jaringan (network

analysis) adalah analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan

suatu sumber daya (resource) dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya

melalui unsur-unsur (terutama) buatan manusia (man-made) yang

membentuk jaringan (arc/garis dan node/titik) yang saling terhubung satu

sama lainnya (seperti halnya sungai, jalan, pipa, kabel, perangkat

komunikasi, dan lain sejenisnya).

- Pemodelan jaringan (aturan lalu lintas searah atau dua arah, boleh belok

kiri-kanan-terus, jalan buntu, jalan yang tidak dibuka/tidak boleh

digunakan, under/overpass).

- Penentuan jalur terpendek (shortest path/distance)

- Penentuan jalur optimum atau terbaik (jarak tempuh dengan biaya atau

hambatan yang minimum).

- Penentuan rute alternatif beserta waktu-waktu tempuhhya.

1.5.1.6. Aplikasi SIG untuk Pembuatan Jalur Evakuasi

Penggunaan teknologi SIG dalam bidang kebencanaan paling umum

adalah untuk memetakan kawasan-kawasan rawan atau berisiko bencana, peta

jalur evakuasi, peta rencana kontigensi. Aplikasi SIG untuk pembuatan jalur

evakuasi yang berfungsi untuk mencari rute optimum adalah Least Cost Path.

Analisis Least Cost Path merupakan analisa tiap sel raster dimana segmen
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berpindah dari sel ke sel dengan nilai akumulasi terkecil (AL Samari, 2009).

Sedangkan menurut (ESRI, 2008 dalam Ardana, 2013), penentuan jaringan

dengan melihat atribut medan terdiri atas beberapa tahap diantaranya cost

surface, cost distance, cost backlink/cost direction, dan cost path. Menurut

(chang, 2000 dalam Ardana, 2013), analisis leas cost path dapat digunakan

untuk aplikasi analisis dengan tipe pergerakan seperti perancangan perjalanan,

aktifitas militer, konstruksi jalan, sistem irigasi, jalur pipa, serta aplikasi lain.

Dalam least cost path ini rute dibuat diatas background data raster

yang sudah merupakan biaya permukaan (cost surface). Dalam analisis least

cost path ini secara garis besar memiliki dua aspek atau langkah yang harus

ditempuh secara berurutan (Wiharja dan Purwanto, 2012).

Langkah yang pertama adalah pembuatan biaya permukaan (cost

surface) yang merupakan akumulasi dari bobot tiap piksel yang sudah

ditentukan. Cost surface Merupakan fungsi identifikasi harga/impedansi dari

perjalanan pada tiap sel. Teknisnya adalah dengan mengidentifikasi harga dari

parameter-parameter yang berpengaruh untuk tujuan yang diinginkan dengan

analisis sel (Purwanti, 2011, dalam Ardana 2013). Secara umum cost raster

menggambarkan suitable area dari tiap sel untuk menemukan aliran atau

perjalanan efektif dari sumber menuju tujuan.

Penelitian menggunakan metode weighted sum dalam menghasilkan

cost surface pada contoh kasus yang diambil dari ArcGis 9.3 Deskstop Help,

tiap nilai piksel pada InRas 1, dikalikan dengan weight 0,75 kemudian

dijumlahkan dengan hasil perkalian dari weight parameter lain yakni InRas 2

dengan nilai piksel pada InRas 2 tersebut ((2,2*0,75)+(3*0,25)=2,4).

Penggunaan cost distance dalam analisis ini didasarkan pada

representasi sel berupa node dan link node mempresentasikan pusat sel,

sedang line dapat terdiri dari dua yaitu lateral link yang menghubungkan node

dengan node empat tetangga terdekat secara horizontal, sedang diagonal link

menghubungkan dengan empat tetangga yang ada pada posisi diagonal nilai

jaraknya 1,0 sel untuk lateral link dan 1,414 sel untuk diagonal link.
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Langkah yang kedua Cost distance secara umum menganalisis

akumulasi terkecil setiap sel untuk lokasi sumber spesifik sepanjang cost

surface. Merupakan input untuk menemukan segmen terpendek menuju lokasi

tujuan yaitu dengan menghubungkan node dari satu sel ke sel sebelumnya

dengan memperhatikan nilai yang dihitung. Setiap sel diberi satu nilai sebagai

fungsi akumulasi cost terkecil untuk dapat dikembalikan lagi ke titik awal

(Purwanti, 2011, dalam Ardana, 2013). Total cost yang melintasi tiap sel akan

dikalikan dengan resolusi (jarak antar titik tengah sel raster).

Selanjutnya adalah cost backlink merupakan analisis yang

mengidentifikasi sel tetangga yang merupakan sel akumulasi cost terkecil dari

cost path untuk dapat kembali ke sumber asal terdekat. Dapat diidentifikasi

sebagai arah yang menggambarkan rute yang melintasi tiap sel pada segmen

harga terkecil menuju ke sumber terdekat. Algoritma yang digunakan untuk

mengkomputasi arah raster dengan memberikan kode pada tiap sel untuk

mengidentifikasi sel mana yang bertetangga yang ada pada segmen terpendek

kembali ke sumber terdekat. Secara teknis digunakan untuk menganalis sel

sebelumnya yang digunakan untuk mengkalkulasi akumulasi cost dari sel

yang dihitung.

Eksekusi  terakhir adalah Cost path analisis ini mengkalkulasikan

segmen terpendek dari sumber ke tujuan dengan mendefinisikan akumulasi

cost surface pada cost distance dan cost backlink/cost direction. Segmen

berjalan dari titik tujuan menuju titik sumber dan ini meminjam rute relatif

yang paling murah pada yang didefinisikan dari cost raster yang merupakan

input dari fungsi pembobotan jarak. Dalam menggunakan analisis cost path

sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana membobotkan raster

untuk membuat cost raster. Cara pembobotan raster bergantung dari aplikasi

yang akan dilakukan dan hasil yang akan dicapai (Purwanti, 2011 dalam

Ardana, 2013).

1.5.1.7. Citra Quickbird

Citra Quickbird diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2001 dengan

roket Boeing Delta-II dari Vandenberg Air Force, California Oleh Digital
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Globe. Digital Globe mendapat lisensi dari NOAA untuk mengoperasikan

sistem satelit ini dengan resolusi spasial mencapai 0,50-an meter. Digital

Globe juga melakukan modifikasi resolusi spasial citra yang awalnya 1 meter

menjadi 0,61 meter. Sehingga ketelitian spasial untuk band pankromatik bisa

ditingakatkan dari 1 meter menjadi 0,61 meter dan dari 4 meter menjadi 2,44

meter untuk band multispektral.

Quickbird didesain agar bisa dioperasikan pada ketinggian rendah dan

satelit dapat mengangkut cukup bahan bakar sehingga operasinya tidak

berkurang artinya Quickbird merupakan satelit komersial dengan resolusi

paling teliti.

Tabel 1.3 Karakteristik Quickbird

Tanggal peluncuran 18 Oktober 2001
Peluncuran kendaraan Boeing Delta-II
Tempat peluncuran Vandenberg Air Force, California
Orbit Altitude 450 km
Orbit Inklinasi 980, Sun-synchronous
Waktu melewati Equator 10.30 pagi
Waktu Orbit 93,4 menit
Daerah Cakupan Area : 16,5 km x 16,5 km

Strip : 16,5 km x 166 km
Digitasi 11 Bit
Resolusi Pan : 0,6 m (nadir)

MS : 2,4 m (nadir)
Band Multispektral Biru : 450-520 mm

Hijau : 520-600 mm
Merah : 630-690 mm
Near IR : 760-900 mm

Sumber: Santoso, 2010

1.5.1.8. Interpretasi Citra

Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya

obyek tersebut (Estes dan Simonet, 1975 dalam Yustifitroni, 2013). Dalam

melakukan identifikasi ada 3 ciri utama yang dapat dikenali (Sutanto, 1987

dalam Yustifitroni, 2013):

a. Ciri Spektral

Ciri spektral adalah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga

elektromagnetik dengan obyek. Ciri spektral dinyatakan dengan rona dan
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warna. Rona atau tone adalah tingkat kegelapan atau kecerahan obyek pada

citra. Adapun yang mempengaruhi rona adalah:

- Karakteristik obyek (permukaan kasar atau halus)

- Bahan yang digunakan (jenis film yang digunakan)

- Pemrosesan emulsi (diproses dengan hasil redup , setengah redup, dan

gelap)

- Keadaan cuaca (cerah atau mendung)

- Letak obyek (pada lintang rendah atau tinggi)

- Waktu pemotretan (penyinaran pada bulan juni atau desember)

b. Ciri Spasial

Ciri spasial adalah ciri yang terkait dengan ruang yang meliputi:

- Tekstur: adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Biasanya dinyatakan

kasar, sedang, dan halus. Misalnya hutan bertekstur kasar, belukar

bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus.

- Bentuk: adalah gambar yang mudah dikenali, contoh gedung sekolah

pada umumnya berbentuk huruf I,L dan U atau persegi panjang, gunung

api misalnya berbentuk kerucut.

- Ukuran: adalah ciri obyek berupa jarak, luas, tinggi lereng dan volume.

Ukuran obyek pada citra berupa skala. Contoh: lapangan olahraga sepak

bola dicirikan oleh bentuk (segi empat) dan ukurannya yang tetap, yakni

(80-100 m).

- Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai banyak

obyek bentukkan manusia dan beberapa obyek alamiah. Contoh; pola

aliran sungai menandai struktur biologis. Pola aliran trellis menandai

struktur lipatan. Permukiman transmigrasi dikenali dengan polanya yang

teratur, yaitu ukuran rumah yang jaraknya seragam, dan selalu

menghadap ke jalan. Kebun karet, kebun kelapa, kebun kopi mudah

dibedakan dengan hutan atau vegetasi lainnya dengan polanya yang

teratur, yaitu dari pola jarak tanamnya.

- Situs: adalah letak suatu obyek terhadap obyek lainnya di sekitarnya.

Contoh; permukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting
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pantai, tanggul alam, atau sepanjang tepi jalan. Persawahan banyak

terdapat di daerah dataran rendah , dan sebagainya.

- Bayangan: bersifat menyembunyikan detail atau obyek yang berada di

daerah gelap. Bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang

penting dari beberapa obyek yang justru dengan adanya banyangan

menjadi lebih jelas. Contoh; lereng terjal tampak lebih jelas dengan

adanya bayangan, begitu juga cerobong asap dan menara, tampak lebih

jelas dengan adanya banyangan. Foto-foto yang sangat condong biasanya

memperlihatkan banyangan obyek yang tergambar dengan jelas.

- Asosiasi: adalah keterkaitan antara obyek yang satu dengan obyek yang

lainnya. Contoh; stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api

yang jumlahnya lebih dari satu (bercabang).

c. Ciri Temporal

Ciri temporal adalah ciri yang terkait dengan benda pada saat perekaman,

misalnya rekaman sungai musim hujan tampak cerah, sedang pada musim

kemarau tampak gelap.

Penilaian atas fungsi obyek dan kaitan antar obyek dengan cara

menginterpretasi dan menganalisis citra yang hasilnya klasifikasi yang

menuju kearah teorisasi dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari

penilaian tersebut hasilnya sangat bergantung pada kemampuan menafsir

citra.

Menurut Sutanto (1987 dalam Yustifitroni, 2013) pada dasarnya

interpretasi citra terdiri dari dua kegiatan utama yaitu perekaman data dari

citra dan penggunaan data tersebut untuk tujuan tertentu. Perekaman citra

berupa pengenalan obyek dan unsur yang tergambar pada citra serta

penyajiannya ke dalam bentuk tabel, grafik, atau peta tematik. Urutan

kegiatan tersebut adalah:

- Menguraikan atau memisahkan obyek yang rona atau warnanya berbeda.

- Ditarik garis batas/deliniasi bagi obyek yang rona dan warnanya sama.

- Setiap obyek dikenali berdasarkan karakteristik spasial dan unsur

temporalnya.
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- Obyek yang sudah dikenali, diklasifikasikan sesuai dengan tujuan

interpretasinya.

- Digambarkan ke dalam peta kerja atau peta sementara.

- Untuk menjaga ketelitian dan kebenanrannya dilakukan pengecekan

medan (lapangan).

- Interpretasi akhir adalah pengkajian atas pola atau susunan keruangan

(obyek).

- Digunakan sesuai tujuannya.

1.5.2. Penelitian Sebelumnya

Ardana dan Purwanto (2012), dalam penelitiannya yang berjudul

“Penentuan Jalur Evakuasi Dan Dampak Banjir Lahar Dingin Gunung Merapi

Magelang, Jawa Tengah” bertujuan untuk membuat peta jalur evakuasi dan

dampak bencana banjir lahar dingin, dan menyadap informasi dari citra

IKONOS yang berupa penggunaan lahan. Peneliti mempertimbangkan 8

parameter untuk membuat jalur evakuasinya yakni: parameter Kawasan Rawan

Bencana, kemiringan lereng, panjang jalan, lebar jalan, kondisi jalan, bahan

jalan, ada tidaknya jembatan, serta arah jalan. Dalam analisisnya peneliti

menggunakan metode least cost path sehingga dapat menghasilkan jalur

evakuasi yang sesuai berdasarkan kondisi di daerah penelitian dimana daerah

penelitian berada di enam kecamatan Kabupaten Magelang, yakni Kecamatan

Dukun, Salam, Srumbung, Sawangan, Mungkid, dan Muntilan. Rute jalur

evakuasi akan dieksekusi secara otomatis oleh komputer dengan

memperhitungkan nilai piksel terendah dari Cost Surface, Cost Distance, serta

Cost Backlink. Hasil penelitiannya berupa jalur evakuasi yang berjumlah 16

buah dan analisis dampak banjir lahar dingin dalam faktor fisik mengenai sarana

dan prasarana pemerintah.

Iskandar dan Hartati (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem

Informasi Geografis Untuk Pemetaan Daerah Rawan Gempa Tektonik Dan Jalur

Evakuasi Di Yogyakarta” bertujuan mencarikan rute terpendek untuk evakuasi

korban gempa dengan algoritma Dijkstra. Peneliti  merekayasa Sistem

Informasi Geografis diawali dari pengumpulan data yaitu mengumpulkan data
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daerah rawan gempa tektonik khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang

dibagi dalam tiga zona (zona merah, zona kuning dan zona hijau), data jalur

evakuasi bagi korban gempa kemudian melakukan digitasi peta ke dalam layer–

layer yang dibutuhkan untuk pemetaan daerah rawan gempa dan jalur evakuasi

bagi korban gempa.

Hasil penelitiannya adalah: 1) Sistem Informasi Geografis Pemetaan

Daerah Rawan Gempa Tektonik di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Jalur

Evakuasi Korban Gempa mampu menyajikan peta daerah rawan gempa (sesuai

zona), juga mampu meng-update status zona dan menambahkan kriteria zona

sesuai dengan kejadian gempa terakhir. 2) Sistem Informasi Geografis Pemetaan

Daerah Rawan Gempa Tektonik di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Jalur

Evakuasi Korban Gempa memiliki kemampuan mencarikan rute terpendek dari

jalur yang akan dilalui, sehingga dapat membantu mengambil keputusan untuk

penentuan jalur evakuasi korban gempa dengan menggunakan algoritma

Dijkstra. 3) Sistem Informasi Geografis Daerah Rawan Gempa Tektonik

memiliki kelemahan yaitu pada analisis rute terpendek, pada sistem ini belum

mampu mempertimbangkan faktor kemacetan suatu jalan, faktor kecepatan

kendaraan dan belum mampu mendeteksi GPS dan BTS Seluler untuk

menentukan posisi lokasi akses.

Santoso dan Taufik (2009), dalam penelitiannya yang berjudul “Studi

Alternatif Jalur Evakuasi Bencana Banjir Dengan Menggunakan Teknologi SIG

di Kabupaten Situbondo” bertujuan  untuk membuat sistem informasi jalur

evakuasi bencana banjir, sehingga dapat diperoleh informasi jalur evakuasi yang

tercepat menuju daerah aman. Metode yang digunakan adalah analisa overlay

peta tutupan lahan, peta jaringan jalan, data ketinggian (DEM), dan daerah

genangan. Selain juga dilakukan analisa 3D dan analisa network untuk

mendapatkan jalur terpendek menuju tempat evakuasi.

Hasil penelitiannya adalah: 1) Identifikasi penutup lahan untuk

menentukan jaringan jalan dan informasi lainnya yang diperoleh dari citra

SPOT 5 dapat diintegrasikan dengan data histori banjir, sehingga dihasilkan

informasi hazard. Serta dapat digunakan dalam pembuatan peta jalur evakuasi
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banjir. 2) Titik rawan yang dipilih merupakan titik yang terdekat dengan Sungai

Sampean dan Sungai Pagedungan yaitu, titik yang berjarak 0-750 meter tegak

lurus dari kedua sungai tersebut. Kebanyakan titik rawan berada di Kecamatan

Panarukan dan Kecamatan Situbondo. 3) Terdapat 14 titik evakuasi yang

tersebar di empat kecamatan sepanjang sungai yang mengalirkan air bah

(Sungai Sampean dan Sungai Pagedungan).

Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian

Peneliti Ardana dan
Purwanto

(2012)

Iskandar dan Hartati
(2012)

Santoso dan Taufik
(2009)

Sri Harsini (2014)

Judul Penentuan
Jalur Evakuasi
Dan Dampak
Banjir Lahar
Dingin
Gunung
Merapi
Magelang,
Jawa Tengah

Sistem Informasi Geografis
Untuk Pemetaan Daerah
Rawan Gempa Tektonik
Dan Jalur Evakuasi Di
Yogyakarta

Studi Alternatif
Jalur Evakuasi
Bencana Banjir
Dengan
Menggunakan
Teknologi SIG Di
Kabupaten
Situbondo

Aplikasi Sistem
Informasi
Geografis untuk
Penentuan Jalur
Evakuasi Bencana
Banjir Luapan
Sungai Bengawan
Solo di Kota
Surakarta.

Tujuan Membuat peta
jalur evakuasi
dan dampak
bencana banjir
lahar dingin,
dan menyadap
informasi dari
citra IKONOS
yang berupa
penggunaan
lahan

Mencarikan rute terpendek
untuk evakuasi korban
gempa dengan algoritma
Dijkstra

Membuat sistem
informasi jalur
evakuasi bencana
banjir, sehingga
dapat diperoleh
informasi jalur
evakuasi yang
tercepat menuju
daerah aman.

1. Aanalisis jaringan
jalan untuk
alternative jalur
evakuasi bencana
banjir luapan
Sungai Bengawan
Solo di Kota
Surakarta.

2. Analisis titik
potensial evakuasi
bencana banjir
luapan Sungai
Bengawan Solo di
Kota Surakarta.

3. Membuat model
jalur evakuasi
banjir yang paling
efektif dengan
sistem informasi
geografis.

Metode menggunakan
metode least
cost path

algoritma Dijkstra Metode yang
digunakan adalah
analisa overlay peta
tutupan lahan, peta
jaringan jalan, data
ketinggian (DEM),
dan daerah
genangan. Selain
juga dilakukan
analisa 3D dan
analisa network

Metode yang
digunakan adalah
deskriptif
kualitatif, dengan
metode analisis
jaringan jalan
dengan Least Cost
Paht
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Peneliti Ardana dan
Purwanto

(2012)

Iskandar dan Hartati
(2012)

Santoso dan Taufik
(2009)

Sri Harsini (2014)

Hasil Penelitiannya
berupa jalur
evakuasi yang
berjumlah 16
buah dan
analisis
dampak banjir
lahar dingin
dalam faktor
fisik
mengenai
sarana dan
prasarana
pemerintah.

1) Mampu menyajikan
peta daerah rawan
gempa (sesuai zona),
juga mampu
mengupadate status
zona,

2) Memiliki kemampuan
mencarikan rute
terpendek dari jalur
yang akan dilalui,
sehingga dapat
membantu mengambil
keputusan untuk
penentuan jalur
evakuasi korban gempa
dengan menggunakan
algoritma Dijkstra.

3) Sistem Informasi
Geografis memiliki
kelemahan yaitu pada
analisis rute terpendek,
pada sistem ini belum
mampu
mempertimbangkan
faktor kemacetan suatu
jalan, faktor kecepatan
kendaraan dan belum
mampu mendeteksi
GPS dan BTS Seluler
untuk menentukan
posisi lokasi akses.

1) informasi
hazard.

2) Titik rawan
yang dipilih
merupakan titik
yang terdekat
dekat Sungai
Sampean dan
Sungai
Pagedungan

3) Terdapat 14 titik
evakuasi

4) Sebagian besar
titik evakuasi
berupa area
persawahaan
dan tegalan.

5) Jalur evakuasi
yang dapat
ditempuh
menuju tempat
titik evakuasi
sebanyak 20
jalur.

-

Sumber: Analisa Penulis
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1.6. Kerangka Penelitian

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian

Sumber: Penulis

Interpretasi Lokasi
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Digitasi
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Kondisi Jalan
Arah Jalan
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lapangan dan
data Sekunder
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awal
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akhir

Rasterisasi
feature to raster

Peta Jalur Evakuasi

Least Coas Path

Skoring

Kawasan
Banjir

Data
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Simulasi
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Banjir
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Tempat

Evakuasi
sesuai kriteria
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Quickbird

Keterangan:
: Hasil
: Proses
: Overlay
: Hasil

Lebar
jalan
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Data Jaringan
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DIY dari BIG

Weightedsum
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1.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif. Metode ini memberikan penjelasan, deskripsi dan gambaran mengenai

wilayah studi secara detail dan lengkap. Sedangkan dalam melakukan analisis,

metode yang digunakan berupa metode analisis jaringan jalan. Analisis jaringan

jalan dilakukan di dalam software ArcGIS dengan metode Least Cost Path untuk

menemukan rute evakuasi efektif dengan cara menganalisis atribut-atribut jalan.

1.7.1. Pemilihan Daerah Penelitian

Wilayah Surakarta dipilih sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan

antara lain:

1. Kota Surakarta ini terletak diantara 3 gunung api yaitu sebelah Timur gunung

Lawu dan sebelah Barat Gunung Merapi dan Merbabu, dan dibagian timur

dilalui oleh Sungai Bengawan Solo mengakibatkan Wilayah Kota Surakarta

berada pada cekungan.

2. Hasil interpretasi citra diperoleh sungai purba   Bengawan Solo yang sudah

menjadi lembah yang berkelok-kelok secara alamiah berpotensi rawan banjir.

3. Berdasarkan sejarah peristiwa Kota Surakarta sering mengalami bencana

banjir yang menimbulkan kerugian besar.

Wilayah studi adalah Kota Surakarta yang lokasinya terkena pemodelan

simulasi luapan Sungai Bengawan Solo.

Gambar 1.2 Wilayah Penelitian

Sumber: Administrasi Kota Surakarta dan Priyana, dkk, 2014
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1.7.2. Instrumen Penelitian

a. Alat yang digunakan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa alat untuk memperoleh,

mengolah, dan menganalisa data antara lain:

1) Perangkat Hardware dengan spesifikasi Processor Intel Core i3,

Memory 2 Gb, Operating System Windows 7.

2) Perangkat lunak  (software SIG) untuk mengolah data spasial ArcGIS

10.

3) Global Positioning System (GPS) tipe Oregon 550

4) Camera Digital

5) Alat Tulis

b. Jenis dan Sumber Data

Disamping diperoleh dari literatur terkait, data yang diperlukan dalam

penelitian ini diperoleh dari sumber instansi yang menyediakan data

terkait antara lain sebagai berikut:

1) Data luas genangan diperoleh dari digitasi hasil pemodelan simulasi

luapan banjir Bengawan Solo oleh (Yuli Priyana, dkk, 2014).

2) Data persebaran permukiman yang perlu di evakuasi diperoleh dari

interpretasi citra resolusi tinggi Quickbird tahun 2010 dan hasil

pemodelan simulasi banjir luapan.

3) Kawasan banjir diperoleh dari digitasi Peta Kawasan Banjir dari Dinas

Pekerjaan Umum Kota Surakarta.

4) Data tempat evakuasi diperoleh dari interpretasi citra resolusi tinggi

Quickbird tahun 2010 dan kawasan banjir kota Surakarta sedang

informasi tempat evakuasi yang memenuhi kriteria diperoleh dari cek

lapangan.

5) Data kondisi jalan diperoleh dari instansi yang menyediakan yaitu

Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta untuk jalan kota dan survey

lapangan untuk jalan lokal.

6) Bahan permukaan jalan, dan arah jalan diperoleh dari survei lapangan.
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7) Data lokasi jembatan diperoleh dari data Jaringan Jalan Jateng DIY

yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

8) Data lebar jalan dan panjang jalan diperoleh dari interpretasi citra

Quickbird Kota Surakarta tahun 2010.

1.7.3. Tahap Penelitian

a. Tahap Persiapan

Dalam tahapan persiapan penelitian hal yang harus dilakukan adalah

sebagai berikut: 1) mempersiapkan alat yang digunakan baik perangkat

keras maupun perangkat lunak; 2) mempersiapkan data-data yang

digunakan dalam penelitian meliputi peta administrasi Kota Surakarta, dan

jaringan sungai.

b. Tahap Pengumpulan

1) Observasi

Observasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data dengan

melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematik

terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan. Hal ini

bertujuan untuk mengetahui daerah-daerah yang sering terjadi banjir.

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait karakteristik

fasilitas umum di Kota Surakarta.

c. Tahap Pengolahan

1) Interpretasi Citra Quickbird 2010

Dilakukan untuk memperoleh persebaran permukiman yang perlu

evakuasi, panjang jalan, dan lebar jalan.

2) Digitasi Kawasan Banjir Kota Surakarta

Dilakukan untuk memperoleh informasi distribusi wilayah kawasan

banjir yang kemudian dijadikan dasar dalam pemilihan tempat

evakuasi.

3) Kemudian memplot persebaran fasilitas umum (rumah sakit,

puskesmas, masjid, gedung pemerintahan, tanah lapang, dll) di Kota

Surakarta di luar kawasan banjir dan diluar model simulasi banjir
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luapan Sungai Bengawan Solo. Baru kemudian dipilih yang memenuhi

kriteria sebagai tempat evakuasi dengan melakukan survey lapangan.

4) Skoring tiap parameter kemudian dilakukan Rasterisasi seluruh

parameter untuk penentuan jalur evakuasi dengan cara feature to Raster

yang selanjutnya dilakukan analisis weighted sum untuk memperoleh

total skor baru kemudian dilakukan analisis Least Cost Path untuk

pemilihan jalur evakuasi efektif bencana banjir di Kota Surakarta.

d. Tahap Pelaksanaan

1) Penentuan Tempat Evakuasi

Tempat evakuasi yang dipilih adalah lokasi yang aman dari banjir.

Wilayah tersebut memenuhi kriteria untuk tempat evakuasi. Pemilihan

titik evakuasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya

(Hanif Santoso, 2009 dengan modifikasi):

a) Titik evakuasi bukan termasuk kawasan banjir.

b) Titik evakuasi yang dipilih merupakan bangunan yang berorientasi

fasilitas publik.

c) Penempatan titik evakuasi disesuaikan dengan sebaran area

permukiman.

2) Pembuatan Jalur Evakuasi

Untuk melakukan proses pembuatan jalur evakuasi diperlukan informasi

pemodelan simulasi banjir luapan, sejumlah tempat evakuasi, data

jaringan jalan, persebaran permukiman. Penentuan jalur evakuasi yang

menggunakan metode least cost path itu memerlukan beberapa tahap

untuk dapat menghasilkan suatu jalur, dimana tahap tersebut berupa

rasterisasi, penentuan titik awal dan titik akhir, cost distance, cost

backlink, dan cost path yang merupakan tahap akhir penentuan suatu

jalur.

Jalur evakuasi ini harus menghindari zona bahaya serta melalui jalan

sehingga faktor aksesbilitas sangat berpengaruh terhadap pembuatan

jalur evakuasi ini. Berdasarkan syarat penentuan jalur tersebut, maka

parameter pemodelan simulasi banjir luapan, dan data jaringan jalan
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yang penting adalah data panjang jalan, dan lebar yang merupakan faktor

utama untuk menghindari zona bahaya. Kedua data jaringan jalan

tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kecepatan agar para pengungsi

dapat tiba di lokasi pengungsian dengan cepat.

Titik awal jalur evakuasi adalah suatu titik yang dapat dengan mudah

dijangkau oleh para pengungsi sehingga warga di daerah sekitar

permukiman tersebut berkumpul. Penetuan jalur evakuasi dalam

penelitian ini menggunakan bantuan SIG dengan metode least cost path.

Pemilihan metode least cost path dibandingkan metode network analyst

ini lebih disebabkan data parameter yang kemudian akan diproses

melalui berbagai tahap, termasuk least cost path untuk mengasilkan jalur

evakuasi diantaranya parameter pemodelan simulasi banjir luapan,

panjang jalan, lebar jalan, jenis permukaan jalan , kondisi jalan, lokasi

jembatan dan arah jalan. Least cost path merupakan metode yang

inputnya berupa data raster sehingga dapat menggunakan parameter

dalam berbagai jenis dengan syarat data tersebut diberi skor dan di ubah

menjadi raster. sedangakan network analyst merupakan metode yang

menggunakan data jaringan jalan sehingga tidak bisa menggunakan data

lain misalnya kontur. Karena meskipun data kontur tersebut berupa

polyline yakni data yang sama dengan data jaringan jalan, hasil dari

network analyst akan mengikuti jalur dari data polyline yang digunakan,

baik berupa data kontur ataupun data jaringan jalan sehingga bila

penelitian ini menggunakan metode network analyst, maka jalur yang

didapat berupa jalur yang mengikuti data polyline. Selain itu bila

menggunakan data polyline yang digunakan berbeda, misalnya data

jaringan jalan, dan data kontur maka network analyst hanya dapat

memilih jalur salah satu antara kedua data tersebut. Dibalik kekurangan

metode network analyst tersebut, ada pula kelebihan dimana keuntungan

menggunakan metode itu adalah dapat menggunakan tanda stop.

Meskipun pemberian stop dilakukan secara manual, yakni operator itu

sendiri, namun pemberian stop dapat ditujukan agar network analyst
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tidak memilih jalur yang diberi tanda stop. Misal jalan yang berada di

zona bahaya, jalan tersebut dapat diberi tanda stop sehingga network

analyst tidak akan memilih jalan tersebut.

Jalur evakuasi yang dibuat hendaknya memperhatikan berbagai aspek,

seperti keamanan serta waktu tempuh/kecepatan untuk tiba di lokasi

barak pengungsian dalam hal keamanan, jalur evakuasi harus menjauhi

zona bahaya menuju lokasi yang aman. Berikut parameter yang telah

diberi skor untuk menentukan jalur evakuasi:

a) Parameter Pemodelan Simulasi Banjir Luapan

Pemodelan simulasi banjir luapan dipilih menjadi parameter utama

dalam penelitian ini karena jalur evakuasi pada dasarnya merupakan

jalur yang telah disiapkan dan direncanakan untuk menjauhi daerah

bahaya menuju lokasi pengungsian yang aman melalui jalan yang

telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut untuk menjauhi daerah

bahaya diperlukan acuan sebagai dasar untuk memenuhi kriteria

tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi acuan adalah Peta

Pemodelan Simulasi Banjir Luapan Sungai Bengawan Solo di Kota

Surakarta diperoleh dari digitasi hasil Pemodelan Simulasi Banjir

Luapan Sungai Bengawan Solo yang dilakukan oleh Priyana, dkk,

(2014).

Dalam penelitian ini tidak semua wilayah Kota Surakarta dibuat jalur

evakuasi hanya wilayah yang terlewati Sungai Bengawan Solo karena

banjir akibat luapan Bengawan Solo dilihat dari karakteristiknya

memiliki pola genangan musiman, lama genangan berlangsung lama,

desebabkan banjir kiriman dari hulu, dan akibat yang ditimbulkan

dapat menyebabkan wilayah yang tergenang terisolasi sehingga perlu

adanya evakuasi penduduk.

Setelah diperoleh Peta Pemodelan Simulasi Banjir Luapan Sungai

Bengawan Solo di Kota Surakarta kemudian dilakukan skoring seperti

tabel di bawah ini:
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Tabel 1.5 Skoring Klasifikasi Pemodelan Simulasi Banjir Luapan

Kelas Skor
Zona bahaya 10.000

Diluar zona bahaya 20
Sumber: Yuli Priyana, dkk (2014) dan pertimbangan penulis

Zona bahaya diberikan skor besar dimaksudkan agar komputer tidak

memilih zona tersebut menjadi jalur evakuasi. Karena pada dasarnya

dalam penentuan jalur evakuasi yang aman harus menjauhi zona

bahaya.

Hasil pengolahan parameter pemodelan simulasi banjir luapan ini

kemudian diubah menjadi raster sehingga dapat diproses

menggunakan metode Least Cost Path.

b) Parameter Panjang Jalan

Parameter panjang jalan perlu dipertimbangkan dalam penentuan jalur

evakuasi karena parameter tersebut berkaitan dengan faktor waktu

tempuh. Semakin pendek jalan yang dipilih Least Cost Path sebagai

jalur evakuasi, maka waktu tempuh untuk melalui jalan tersebut akan

semakin singkat.

Panjang jalan sebagai parameter penelitian ini dihitung per segmen

jalan dimana, segmen jalan merupakan jalan yang dibatasi oleh

persimpangan jalan yang diperoleh dari digitasi Citra Quickbird Kota

Surakarta tahun 2010.

Setelah diperoleh panjang jalan per segmen kemudian dilakukan

skoring parameter panjang jalan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6 Skoring Klasifikasi Panjang Jalan
Kelas (meter) Skor

<100 20
>=100 - <200 30
>=200 - <300 40
>=300 - <400 50

>=400 60
Bukan jalan 10000

Sumber: Arif (2002, dalam Ardana, 2013) dengan modifikasi penulis

Pada parameter panjang jalan terdapat kelas “bukan jalan”

dimaksudkan agar komputer tidak memilih daerah yang tidak

memiliki jalan. Supaya hal tersebut terjadi, kelas “bukan jalan” di tiap
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parameter jalan yang lain diberi skor terbesar dibanding skor kelas

jalan yang lain, sehingga koputer akan menjadikan daerah tersebut

sebagai prioritas utama untuk tidak dijadikan sebagai jalur evakuasi.

Tiap data jaringan jalan (kondisi jalan, arah jalan, lokasi jembatan,

jenis permukaan jalan, termasuk panjang jalan), semua diberi kelas

“bukan jalan” dimaksudkan agar komputer tidak memilih jalur

evakuasi di daerah yang tidak memiliki jalan dikarenakan pada

prinsipnya, jalur evakuasi harus melewati jalan untuk menjauhi zona

berbahaya. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis union antara

tiap 6 data jaringan jalan. Hal tersebut agar dapat memunculkan kelas

“bukan jalan”, analisis union ini hanya bisa dilakukan pada tipe

polygon, maka data parameter jaringan jalan harus berbentuk polygon.

Data jaringan jalan, termasuk parameter panjang jalan dapat di

ekstrak melalui metode calculate geometry. Metode tersebut

merupakan metode instan dalam menghitung informasi yang

diinginkan, dalam hal ini adalah menghitung data panjang jalan.

Selain panjang jalan, metode calculate geometry dapat memberikan

informasi luas area, keliling, dan lokasi x dan y.

Hasil pengolahan parameter panjang jalan ini kemudian diubah

menjadi raster sehingga dapat di proses dengan analisis Least Cost

Path.

c) Parameter Lebar jalan

Parameter selanjutnya adalah lebar jalan. Lebar jalan memegang

peranan penting dalam penentuan jalur evakuasi dikarenakan lebar

jalan berkaitan dengan jumlah dan jenis kendaraan yang dipakai oleh

para pengungsi untuk menuju lokasi pengungsian.

Proses evakuasi akan melibatkan pengungsi baik yang menggunakan

kendaraan ataupun tidak dalam jumlah yang tidak biasa, sehingga

membutuhkan ruang jalan yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut

parameter lebar jalan dipertimbangkan karena semakin lebar jalan

yang akan dipilih Least Cost Path untuk jalur evakuasi, maka akan
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semakin lapang para pengungsi dalam melewati jalur tersebut.

Informasi lebar jalan daerah penelitian diperoleh dari digitasi Citra

Quickbird Kota Surakarta tahun 2010.

Lebar jalan dalam penelitian ini dikelaskan menjadi 6 kelas, termasuk

kelas bukan jalan. Setelah diperoleh lebar jalan per segmen kemudian

dilakukan skoring parameter lebar jalan seperti pada table dibawah

ini:

Tabel 1.7 Skoring Klasifikasi Lebar Jalan

Kelas Skor
<2meter 100

>2 meter - < 5 meter 50
>= 5 meter – <7 meter 40
>=7 meter - <12 meter 30

>=12 meter 20
Bukan jalan 10000

Sumber: Ardana, 2013 dengan modifikasi penulis

Dalam 6 kelas  tersebut, terdapat 2 kelas yang memiliki skor lebih

besar dibandingkan kelas lebar yang lain, yakni kelas (<2 meter), dan

kelas bukan jalan. pada kelas (<2 meter), diberikan skor 100 untuk

memberi harapan bahwa komputer tidak memilih jalan yang memiliki

lebar jalan (<2 meter).

Hal tersebut disebabkan adanya pertimbangan bila terjadi evakuasi

dan melewati jalur evakuasi dengan lebar (<2 meter) maka akan

terjadi kemacetan, sehingga akan menghambat laju evakuasi, dan

akan menambah kepanikan para pengungsi.

Hasil pengolahan parameter lebar jalan ini kemudian diubah menjadi

raster sehingga dapat di proses dengan analisis Least Cost Path.

d) Parameter Kondisi jalan

Parameter dari data jaringan jalan selanjutnya adalah kondisi jalan.

Parameter kondisi jalan merupakan salah satu parameter untuk

menetukan kualitas dari jalur evakuasi. Parameter kondisi jalan

mempunyai ikatan dengan parameter jenis permukaan jalan

dikarenakan kedua parameter tersebut saling mendukung satu sama

lain. Misalnya bila jalur evakuasi melewati jalan dengan bahan
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permukaan aspal namun kondisinya jelek, maka tidak disarankan

jalan tersebut dipilih sebagai jalur evakuasi. Namun berbeda halnya

bila jalan tersebut dalam kondisi baik meskipun bahan permukaan

berupa tanah. Jalur evakuasi akan diprioritaskan melewati jalan dalam

kondisi baik daripada bahan permukaan aspal namun dalam kondisi

jelek dikarenakan dapat membahayakan para pengungsi saat proses

evakuasi. Kondisi jalan yang buruk juga dapat mempengaruhi faktor

waktu tempuh dalam proses evakuasi. Data informasi kondisi jalan

diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta tahun 2013

untuk jalan kota dan survey lapangan untuk jalan lokal.

Setelah diperoleh kondisi jalan per segmen kemudian dilakukan

skoring parameter kondisi jalan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8 Skoring Klasifikasi Kondisi Jalan

Kelas Skore
Baik 20

Sedang 30
Buruk 40

Bukan jalan 10.000
Sumber: Ardana, 2013 dengan modifikasi penulis

Parameter kondisi jalan juga diberikan  kelas “bukan jalan”

dimaksudkan agar komputer tidak memilih daerah yang tidak

memiliki jalan. Supaya hal tersebut terjadi, kelas “bukan jalan” di

diberi skor terbesar dibanding skor kelas yang lain, agar komputer

menjadikan faktor utama untuk tidak memilih kelas tersebut sebagai

jalur evakuasi. Hasil pengolahan parameter kondisi jalan ini kemudian

diubah menjadi raster sehingga dapat di proses dengan analisis Least

Cost Path.

e) Parameter Bahan permukaan jalan

Parameter selanjutnya adalah bahan permukaan jalan. Bahan

permukaan jalan yang dikelaskan yakni berupa tanah, batu, semen,

konblok, dan aspal. Parameter bahan permukaan jalan

dipertimbangkan dalam penentuan jalur evakuasi karena dianggap

akan mempengaruhi proses evakuasi itu sendiri. Semakin bagus bahan
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pembuat jalan, maka dalam proses evakuasi akan semakin lancar dan

aman. Misalkan tanah merupakan bahan permukaan jalan yang paling

tidak sesuai untuk dijadikan jalur evakuasi. Hal tersebut akan

memperparah bila daerah tersebut terjadi hujan sehingga jalannya

akan tergenang air yang akan membahayakan proses evakuasi.

Sementara bahan batu merupakan material keras sehingga meskipun

ukuran batu kecil, namun dalam jumlah yang banyak dapat merusak

roda kendaraan dan akan menghambat laju proses evakuasi.

Tanah merupakan bahan permukaan jalan yang paling tidak sesuai

untuk dijadikan jalur evakuasi. Hal tersebut akan memperparah bila

daerah tersebut terjadi hujan sehingga jalannya akan tergenang air.

Sedangkan permukaan jalan aspal merupakan bahan terbaik untuk

dijadikan jalur evakuasi.

Data Informasi bahan permukaan jalan diperoleh dari survey

lapangan. Setelah diperoleh informasi bahan permukaan jalan per

segmen kemudian dilakukan skoring parameter bahan permukaan

jalan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.9 Skoring Klasifikasi Bahan Permukaan Jalan

Kelas Skore
Aspal 20

Konblok 30
Batu 60

Tanah 80
Bukan jalan 10000

Sumber: Ardana, 2013 dengan modifikasi penulis

Pada parameter bahan permukaan jalan juga diberikan  kelas “bukan

jalan” dimaksudkan agar komputer tidak memilih daerah yang tidak

memiliki jalan. Supaya hal tersebut terjadi, kelas “bukan jalan” di

diberi skor terbesar dibanding skor kelas yang lain sehingga koputer

akan menjadikan daerah tersebut sebagai prioritas utama untuk tidak

dijadikan sebagai jalur evakuasi.
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Hasil pengolahan parameter bahan permukaan jalan ini kemudian

diubah menjadi raster sehingga dapat di proses dengan analisis Least

Cost Path.

f) Parameter Lokasi Jembatan

Parameter terakhir dari data jaringan jalan adalah lokasi jembatan.

Sebisa mungkin jalur evakuasi tidak melewati jembatan disebabkan

jalur evakuasi mempertimbangkan jumlah pengungsi yang begitu

banyak sedangkan jembatan mempunyai kapasitas tertentu sehingga

tidak dapat menampung warga dalam jumlah besar. Hal tersebut

diperparah bila jembatan tersebut berukuran kecil, dan dalam keadaan

buruk. Sehingga dalam hal tersebut, peneliti mengkelaskan menjadi

dua kelas yakni ada jembatan, dan tidak ada jembatan. Data informasi

lokasi jembatan diperoleh dari overlay data jaringan jalan Jateng-DIY

dari BIG dengan hasil digitasi jaringan jalan dari Citra Quickbird

Kota Surakarta tahun 2010.

Setelah diperoleh lokasi jembatan per segmen kemudian dilakukan

skoring parameter lokasi jembatan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.10 Skoring Klasifikasi Lokasi Jembatan

Kelas Skor
Tidak ada jembatan 20

Ada jembatan 30
Bukan jalan 10000

Sumber: Ardana, 2013 dengan modifikasi penulis

Parameter lokasi jembatan juga diberikan  kelas “bukan jalan”

dimaksudkan agar komputer tidak memilih daerah yang tidak

memiliki jalan. Supaya hal tersebut terjadi, kelas “bukan jalan” di

diberi skor terbesar dibanding skor kelas yang lain, agar komputer

menjadikan faktor utama untuk tidak memilih kelas tersebut sebagai

jalur evakuasi. Hasil pengolahan parameter lokasi jembatan ini

kemudian diubah menjadi raster sehingga dapat di proses dengan

analisis Least Cost Path.
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g) Parameter Arah Jalan

Parameter arah jalan merupakan parameter yang mempunyai tingkat

pengaruh terhadap penentuan jalur evakuasi paling rendah. Hal

tersebut dikarenakan saat proses evakuasi semua kendaraan akan

menuju satu arah, yaitu menuju tempat aman. Kendaraan yang datang

dari arah berlawanan akan berbalik menuju lokasi yang aman

bersamaan dengan pengungsi untuk menjauhi daerah bahaya sehingga

parameter arah jalan tidak begitu berpengaruh, namun tetap

diperlukan untuk penentuan jalur evakuasi. Informasi arah jalan

diperoleh dari survey lapangan.

Setelah diperoleh arah jalan per segmen kemudian dilakukan skoring

parameter arah jalan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.11 Skoring Klasifikasi Arah Jalan

Kelas Skor
Dua arah 20

searah 30
Bukan jalan 10000

Sumber: Ardana, 2013 dengan modifikasi penulis

Parameter arah jalan juga diberikan  kelas “bukan jalan” dimaksudkan

agar komputer tidak memilih daerah yang tidak memiliki jalan.

Supaya hal tersebut terjadi, kelas “bukan jalan” di diberi skor terbesar

dibanding skor kelas yang lain, agar komputer menjadikan faktor

utama untuk tidak memilih kelas tersebut sebagai jalur evakuasi.

Hasil pengolahan parameter arah jalan ini kemudian diubah menjadi

raster sehingga dapat di proses dengan analisis Least Cost Path.

Data jaringan jalan yang berupa panjang jalan, lebar jalan, kondisi jalan,

bahan permukaan jalan, lokasi jembatan, dan arah jalan kemudian

dilakukan pengolahan dengan metode union dengan hasil digitasi

parameter pemodelan simulasi banjir luapan. Hasil union data-data

parameter berikut dengan skor-skornya kemudian dilakukan

penjumlahan total skor dari tiap parameter tersebut.
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e. Tahap Analisa Data

Pada tahap pasca lapangan akan dibuat jalur evakuasi dengan metode Least

Cost Path yang didukung oleh data-data primer dan sekunder. Karena

semua data parameter masih berbentuk feature maka untuk dapat

menjalankan metode least cost path, semua data parameter diubah menjadi

raster dengan menggunakan feature to raster.

Pengolahan data feature to raster tersebut biasa dinamakan dengan

rasterisasi yang merupakan tahap pengubahan format dari format data

feature menjadi raster. Proses rasterisasi perlu memperhatikan kapasitas

disk untuk menyimpan, ukuran piksel yang diinginkan, visualisasi, input

data, serta analisis data. Ukuran piksel yang dihasilkan perlu

memperhatikan input data yang ada.

Setelah semua data menjadi raster dan diberi skor, maka langkah

selanjutnya adalah menggunakan metode WeightedSum. Metode ini

menjumlahkan skor–skor yang telah ditentukan di tiap data parameter yang

telah di ubah menjadi raster kemudian akan dihasilkan cost surface dimana

cakupan daerah cost surface tersebut merupakan hasil perpotongan dari

data-data parameter. Penelitian ini memberikan bobot yang berbeda di tiap

parameter, tergantung dari pengaruh parameter tersebut terhadap kedua

faktor jalur evakuasi, yakni keselamatan, dan kecepatan.

Tabel 1.12 Bobot Parameter Jalur Evakuasi

Parameter Bobot %
Pemodelan simulasi banjir luapan 30

Panjang jalan 25
Lebar jalan 15

Kondisi jalan 10
Jenis permukaan jalan 9

Lokasi jembatan 7
Arah jalan 4

Total 100
Sumber: Ardana, 2013 dengan modifikasi penulis
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1.8. Batasan Operasional

Banjir : Secara umum banjir dibagi menjadi dua yaitu: pertama, peristiwa

tergenangnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air

yang meningkat, dan kedua yakni peristiwa meluapnya air

dipermukaan yang terjadi akibat limpasan air dari sungai karena

debit banjir tidak mampu dialirkan oleh alur sungai atau debit

banjir lebih besar daripada kapasitas pengaliran sungai yang ada

(Kodoatie dan Sugiyanto, 2001).

Evakuasi : Konsep evakuasi secara sederhana adalah memindahhkan

penduduk dari daerah berbahaya ke daerah yang aman

(Southworth, 1991, Zelinksy dan Konsinsky, 1991 dalam Mei,

2013).

Mitigasi Bencana: mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk

mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik

maupun penyadaran dan peninggkatan kemampuan menghadapi

ancaman bencana (pasal 1 ayat 6 PP No. 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Kesiapsiagaan: Kesiapsiagaan (preparedness) adalah aktivitas-aktivitas dan

langkah-langkah yang diambil sebelumnya untuk memastikan

respon yang efektif terhadap dampak bahaya, termasuk dengan

mengeluarkan peringatan dini yang tepat dan efektif dan dengan

memindahkan penduduk dan harta benda untuk sementara dari

lokasi yang terancam dalam hal ini bisa diimplementasikan dengan

adanya tim siaga, standar operasional tetap yang berkaitan dengan

pengurangan risiko bencana dan rencana aksi komunitas yang

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana

(ISDR, 2004 dalam Triwidiyanto 2013).


