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ANALISIS POTENSI BANJIR LAHAR DINGIN DI SEKITAR SUNGAI 

PUTIH KABUPATEN MAGELANG BERDASARKAN PERANGKAT 

LUNAK LAHARZ 

Abstrak 

 Dampak aliran lahar merupakan salah satu bencana sekunder yang menjadi 

perhatian karena menimbulkan kerugian yang serius. Pemetaan lahar merupakan 

gambaran yang mewakili kejadian luapan yang disebabkan oleh tingginya volume 

lahar yang tidak sebanding dengan kapasitas sungai untuk dapat menampung 

material sebelum dialirkan. Daerah kajian yaitu sekitar Sungai Putih digunakan 

sebagai lahan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian. 

Analisis aliran lahar ini penting dilakukan karena dampak aliran lahar dapat 

mempengaruhi kondisi lingkungan dan akhirnya berdampak pada aktifitas 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar daerah yang 

berpotensi terkena lahar dengan menggunakan Perangkat Lunak Laharz. Selain itu 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sekitar Sungai Putih yang 

berpotensi terkena aliran lahar hasil erupsi Gunung Merapi. Proses ekstraksi data 

pada penelitian ini berasal dari Perangkat Lunak Laharz yang merupakan Perangkat 

Lunak berbasis ArcInfo Macro Language yang terintegrasi dengan softwareArcInfo 

Workstation. Laharz adalah Perangkat Lunak yang didesain untuk mencari potensi 

luapan terdekat dari sumber aliran sungai yang berdasarkan nilai cell pada data 

DEM (Digital Elevation Model) sehingga dapat menetukan daerah yang terkena 

aliran lahar dengan mudah. Data DEM tidak dapat langsung digunakan sehingga 

harus terkonversi ke dalam format Raster. Hasil dari penelitian ini adalah sebaran 

daerah yang berpotensi dilalui material piroklastik khususnya di daerah Sungai 

Putih. Persebaran desa yang terdampak aliran disajikan dalam bentuk peta. Analisis 

hasil penelitian dengan membandingkan hasil laharZ dengan kondisi lapangan 

kondisi lapangan yang dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar wilayah studi 

Kata kunci: Lahar, DEM, LaharZ,Sungai Putih 

 

Abstract 

The impact of volcanic mud flow is one of the secondary disasters that is 

concerned as it causes serious problems. Volcanic mud flow mapping is a 

representation of the overflow caused by the high volume of volcanic mud which is 

not proportional to the capacity of the river to be able accomodate the material 

before it is flowed. The study area that is around the Putih River used as land by 

the community as source of livehood. This volcanic mud analysist is important 

because the impact of volcanic mud flows can affect environmental conditions and 

ultimately impact on community activities. This study aims to know the potential 

areas by eruption of merapi with different volume input in laharz software.The data 

extraction process in this research comes from lahar software which is arcinfo 

based macro language intergrated with arcinfo worksation. Laharz is software 

which designed to find the nearest potential outflow from a stream source based on 

cell values in DEM data so as to determine the area affected by the volcanic mud 

flow easily. DEM data can not be directly used so it be converted into raster format. 
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The result of this study is the distribution of areas that potentially passed by 

pyroclastic material expecially in the Putih River’s area. The distribution of 

affected places will be presented as a map. Final results are distributions of mud 

flows based from LaharZ software and field condition which afected by peoples 

around study area. 

Keywords : Volcano Mud Flow, DEM, Laharz Software, Putih River 

1 PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai 127 gunung api aktif dan berlokasi 

di daerah lempeng benua yang selalu bergerak (BPPTKG,2017). Gunung Merapi 

memiliki ketinggian puncak 2.968 mdpl per 2006 terus aktif selama waktu holosen 

(Newhall,2000). Gunungapi yang masih aktif terlebih yang berada dekat dengan 

penduduk patut diwaspadai potensinya terhadap bencana yang ditimbulkan. 

Wilayah di sekitar merapi memiliki tingkat potensi sangat tinggi dan tidak disertai 

dengan kesiapsiagaan penduduk yang tinggi pula oleh karena itu risiko terkena 

dampak erupsi atau banjir lahar semakin tinggi (Brotopuro dkk., 2011 dalam Marfai 

dkk.,2012) 

Bencana banjir lahar merupakan bencana sekunder yang berbahaya. Banjir 

lahar berbahaya karena memuat material piroklastik yang tidak jarang dijumpai 

bongkahan batuan yang besar yang mampu merusak infrastruktur misalnya jalan 

dan jembatan. Bencana mengakibatkan kerugian yang ditimbulkan berbagai macam 

baik kerugian material maupun korban jiwa dan tentu sudah mengancam aktivitas 

hingga keselamatan penduduk sekitar. Dampak tersebut juga mempengaruhi 

kondisi ekonomi hingga perkembangan daerah. Perangkat Lunak Laharz 

merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan 

Pemodelan Lahar. Akses terhadap Perangkat lunak ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daerah sekitar Sungai Putih yang 

memiliki potensi terjadi banjir lahar, menampilkan prinsip rekayasa volume 

pemodelan lahar pada Perangkat Lunak Laharz dan menganalisis daerah-daerah 

yang memiliki potensi bencana banjir berdasarkan kondisi lapangan sekitar Sungai 

Putih. Perangkat lunak Laharz mudah didapatkan akan tetapi belum banyak 

digunakan dalam penelitian-penelitian yang serupa. Pilihan baru bagi penelitian 
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serupa yang tidak memerlukan parameter yang banyak dan memperoleh hasil yang 

cepat. 

Harapan dari penelitian ini adalah dapat diketahui daerah yang memiliki 

potensi terkena banjr lahar di daerah Sungai Putih agar dapat dijadikan bahan 

rujukan masyarakat setempat agar tidak terkena bahaya, hal kecil yang dapat 

diaplikasikan ialah dalam menentukan lokasi tempat tinggal yang akan dibangun di 

sekitar sungai. Hasil yang didapat di penelitian ini diantaranya data wilayah yang 

terdampak, hasil pemodelan dengan Laharz dan analisis lapangan yang terjadi saat 

penelitian. Data DEM merupakan data yang memiliki karakteristik skala besar 

sehingga dapat digunakan untuk pemetaan akurasi tinggi. Kelebihan teknologi 

LiDAR diantaranya mampu menggunakan gelombang aktif sehingga akuisisi 

sensor tidak hanya dapat dilakukan siang hari tetapi saat malam pun sangat 

memungkinkan untuk menggunakannya. Akuisisi data lokasi juga dapat dilakukan 

pada jutaan data x, y dan z sebagai data elevasi hanya dalam beberapa jam, tentu 

lebih cepat daripada dilakukan dengan metode konvensional (survey ground) yang 

membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Sensor LiDAR dapat 

menghasilkan data Digital Terrain Model (DTM) karena dapat menembus vegetasi. 

Hal itu disebebkan karena data DEM menggunakan gelombang lebih pendek yaitu 

sekitar 1064 nm. Keunggulan yang lain ialah biaya yang dikeluarkan sebanding 

dengan hasil yang didapatkan karena lebih efektif dan efisien. Kelebihan tersebut 

dapat mendukung penelitian dalam menentukan daerah berpotensi terkena aliran 

banjir lahar. Hal itu akan menambah variasi dalam pengaplikasian data DEM di 

bidang kebencanaan. 

2 METODE 

Penelitian dengan tema potensi suatu daerah terhadap suatu hal tentu memerlukan 

banyak data yang dijadika parameter penelitian. Data yang banyak tersebut harus 

memiliki berbagai macam kriteria yang seragam seperti lokasi, tahun rilis, skala 

yang sama. Penelitian ini menggunakan metode yang terbagi menjadi 2 (dua) 

bagian yaitu lapangan dan nonlapangan. Kegiatan lapangan atau survey 

menggunakan metode purposive sampling yang ditentukan berbagai pertimbangan 

diantaranya aksesibilitas dan situs dengan permukiman. Aksesibilitas terkait 
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dengan kemudahan menjangkau suatu daerah yang akan ditentukan dengan 

keberadaan jalan dan kualitas jalan. Situs yang diperhatikan dari jarak dengan 

permukiman berkaitan dengan wilayah potensi bahayaa. Metode-metode tersebut 

digunakan untuk data berupa data lokasi, data fisik dan aktivitas masyarakat di 

sekitar Sungai Putih. 

Penelitian yang dilakukan secara nonlapangan ialah menggunakann 

Perangkat Lunak LaharZ. Perangkat Lunak Laharz menentukan daerah yang 

berpotensi lahar dengan data DEM. Perangkat lunak yang tidak memerlukan 

banyak parameter dan prosesnya relatif cepat. Laharz dapat diunduh dan digunakan 

dengan mengintegrasikan dengan aplikasi ArcInfo WorkStation dan menggunakan 

ArcGIS versi 9.3. Penentuan aliran lahar dilakukan secara otomatis oleh Perangkat 

Lunak Laharz. Prinsip dari Laharz ialah menentukan aliran dengan mengisi daerah 

yang memiliki ketinggian rendah pada grid DEM yang digunakan. Berikut 

merupakan prinsip kerja Laharz dalam menentukan aliran lahar dengan data DEM. 

 

Gambar 1 Prinsip Kerja Laharz 

Proses penentuan stream flow atau arah aliran yang menggunakan DEM 

memerlukan ketelitian khusus. Hal itu dikarenakan pada data DEM yang tertampil 

setiap lembah yang bukan sungai dapat teridentifikasi menjadi sungai sehingga 

asosiasi dan spatial knowledge perlu dijadikan ‘bekal’ dalam menentukan sebuah 

sungai yang akan dimodelkan. Proses zooming pada stream flow juga harus 

menggunakan skala yang tepat, skala yang terlalu kecil akan mengakibatkan proses 
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ganda atau justru kesalahan sungai, sedangkan skala yang terlalu besar akan 

memakan waktu yang lebih lama. 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi daerah yang berpotensi terkena 

banjir lahar, mengetahui hasil dari pemodelan laharZ dan mengetahui 

kegiatan/aktivitas masyarakat di sekitar Sungai Putih. Daerah yang terkena dampak 

aliran lahar ialah Kecamatan Dukun, Kecamatan Srumbung dan Kecamatan Salam. 

Daerah yang terkena dampak merupakan daerah yang dekat dengan permukiman. 

Daerah yang berada di sekitar Sungai Putih memanfaatkan keadaan di sekitarnya 

untuk dijadikan mata pencaharian. Berikut merupakan foto yang diperoleh saat 

melakukan kegiatan lapangan, dapat terlihat aktivitas masyarakat yang melakukan 

pertambangan di sekitar Sungai Putih. Banjir yang kerap terjadi tidak menyebabkan 

kerugian secara langsung karena masyarakat telah menyadari dan mulai berhasil 

dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Salah satu bentuk adaptasi masyarakat 

ialah dengan membangun tanggul dis ekitar tebing sungai. Selain itu pembangunan 

jembatan-jembatan yang meghubungkan anatar desa digunakan metode sabo yang 

diadaptasi dari teknologi Jepang agar memisahkan material besar seperti bongkahan 

batu agar tidak terbawa lebih jauh. 

 

 

Gambar 2 Pertambangan Pasir 
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Pertambangan yang dilakukan masyarakat memberi dampak terhadap 

kondisi fisik Sungai Putih. Pertambangan tersebut mengubah morfologi dasar 

sungai. Morfologi dasar sungai berubah menjadi lebih dalam sehingga kapasitas 

atau daya tampung sungai lebih besar dari sebelumya. Volume yang mampun 

ditampung sungai lebih besar akan mengurangi potensi banjir lahar.Berikut 

merupakan hasil rekaman foto kondisi sungai yang terlihat dangkal. 

 

Gambar 3 Dasar Sungai Putih 

 Pemodelan hasil Perangkat Lunak Laharz menunjukkan daerah yang 

terkena banjir lahar. Akurasi data yang dihasilkan lemah karena parameter yang 

digunakan hanya berupa data ketinggian yang berasal dari DEM. Banjir lahar erat 

kaitannya dengan Curah Hujan akan tetapi pada pemodelan dengan Perangkat 

Lunak Laharz ini data curah hujan tidak digunakan. Aliran lahar ditentukan dari 

satu titik yang menjadi awal aliran bermula. 

Parameter yang digunakan hanya berupa pemodelan volume yang 

dihasilkan dari konversi data Raster. Output yang dihasilkan Perangkat Lunak 

Laharz beupa data biner yaitu 0 dan 1. Angka 0 mewakili daerah yang terkena aliran 

lahar sedangkan angka 1 menjelaskan darah yang tidak terkena lahar. Daerah yang 

terkena lahar atau data raster yang memiliki angka 0 selanjutnya dikonversi ke 

dalam vektor dengan menggunakan fitur yang tersedia di ArcGIS.  

Distribusi material lahar yang dihasilkan oleh Perangkat Lunak Laharz 

menunjukkan daerah yang terkena dampak aliran lahar. Daerah yang terkena 
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dampak sesuai dengan koordinat yang di-input yang meliputi daerah hulu dan hilir. 

Daerah yang terkena dampak aliran lahar meliputi Kecamatan Dukun, Kecamatan 

Srumbung, dan Kecamatan SalamBerikut ini merupakan peta hasil pemodelan 

laharz di Sungai Putih. 

 

Gambar 4 Hasil Pemodelan Laharz 

4 PENUTUP 

Data DEM dapat digunakan untuk memetakan daerah aliran lahar menghasilkan 

variasi distribusi banjir lahar dengan memodelkan volume 4.700.000 m3 dengan 

daerah yang terdampak meliputi Desa Dukun, Desa Srumbung dan Desa Salam. 

Berikut ini merupakan peta hasil pemodelan Laharz 

  Hasil pemodelan Laharz memiliki hasil yang relevan akan tetapi akurasinya 

lemah hal itu disebabkan karena penggunaan data yang lama dan juga parameter 

yang digunakan kurang lengkap diantaranya parameter curah hujan yang menjadi 

salah satu syarat terjadinya banjir lahar. Kondisi di lapangan menjabarkan berbagai 

macam aktivitas masyarakat yang mengurangi potensi terjadinya banjir lahar 

diantaranya penambangan material yang dapat menambah volume air sungai dan 

dibangunnya tanggul yang menghalangi luapan lahar.  

  Hasil pengolahan memerlukan cek lapangan untuk mengetahui  akurasi 

hasil pemetaan dengan menggunakan Perangkat Lunak Laharz sehingga hasil yang 
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dicapai lebih maksimal. Sebaiknya dilakukan penelitian serupa untuk data DEM 

yang terbaru untuk mendukung variasi data yang maksimal karena data yang update 

akan lebih meningkatkan sejarah mengenai informasi banjir lahar sehingga dapat 

dijadikan referensi penelitian maupun ilmu pegetahuan di masa yang akan datang 

  Bencana banjir lahar hebat yang terjadi di Sungai Putih pada tahun 2012 dan 

tahun-tahun yang lainnya, menjadi peristiwa yang meninggalkan trauma kepada 

masyarakat sekitar. Berbagai upaya mulai dilakukan untuk mengurangi dampak 

banjir lahar yang berakibat pada kerugian fisik maupun ekonomi. Salah satu upaya 

tersebut yang terealisasi ialah pembangunan dinding bendungan di bagian kanan 

kiri Sungai Putih. Pembangunan jembatan dengan prinsip sabo juga dijumpai di 

beberapa jembatan yang menghubungkan dua daerah yang terpisah oleh sungai 

putih. Sabo adalah metode penyaringan batu agar tidak terbawa arus aliran sungai. 

Batu-batu tersebut akan terhalang dan tidak mampu melewati lubang-lubang 

jembatan sehingga tidka menjadi ancaman bagi masyarakat. 
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