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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. Salah satu bencana yang masih menjadi permasalahan serius 

bagi Indonesia adalah rangkaian bencana gunung berapi. Data dari Kementerian 

ESDM (2011) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 129 gunung berapi yang 

tersebar hampir di semua pulau, salah satunya adalah Gunungapi Merapi yang 

terletak di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. 

Aktivitas letusan Gunungapi Merapi terkini pada akhir tahun 2010 tergolong erupsi 

yang besar dibandingkan erupsi dalam beberapa dekade terakhir dengan total 

volume berkisar antara 100 sampai 150 km3 (Berthommier, 1990 dan Siswowidjoyo 

dkk, 1995 dalam Marliyani, 2010). 

Erupsi Gunungapi Merapi di tahun 2010 menyebabkan kerusakan yang 

sangat besar. Kerusakan tersebut terjadi akibat dari bahaya primer serta bahaya 

sekunder letusan gunungapi. Bahaya primer adalah bahaya langsung yang menimpa 

penduduk ketika letusan berlangsung, sedangkan bahaya sekunder adalah bahaya 

yang terjadi secara tidak langsung dan umumnya berlangsung setelah letusan 

terjadi. Bencana sekunder dari erupsi Gunungapi Merapi di tahun 2010 berupa 

banjir lahar masih terjadi hingga saat ini.  

Menurut Legono (2011), banjir lahar terjadi disebabkan oleh karena 

banyaknya endapan material vulkanik yang berasal dari erupsi gunung berapi. 

Material erupsi yang berupa piroklastik dapat berubah menjadi banjir lahar apabila 

dipicu oleh kejadian hujan dengan intensitas maupun durasi yang tinggi. Durasi dan 

intensitas hujan yang sangat tinggi akan mengakibatkan banjir lahar sangat intensif 
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untuk menimbulkan kerusakan pada infrastruktur sungai, bangunan pengendali 

dasar sungai maupun bangunan Sabo Dam. Daya rusak banjir lahar yang terjadi 

tersebut disebabkan, karena kecepatan aliran dan massa aliran yang terdiri dari 

material sedimen lahar. Material sedimen lahar merupakan campuran dari abu 

vulkan pasir halus, pasir kasar, kerikil, kerakal, serta bongkahan batuan. Sungai 

yang berhulu di Gunungapi Merapi diperkirakan masih menyimpan material hasil 

erupsi dengan jumlah yang cukup besar dengan volume material hasil erupsi 

mencapai 34 juta m3 (BPPTKG, 2016). 

Salah satu sungai yang menjadi jalur banjir lahar pasca erupsi Gunungapi 

Merapi adalah Kali Putih. Kali Putih tercatat menyimpan kandungan material erupsi 

Gunungapi Merapi dengan jumlah total volume material sebesar 18 juta m3, 

sedangkan pada tahun 2012 tercatat memilki volume material sebesar 3,4 juta m3 

(BPPTKG, 2016). Hal ini menyebabkan Kali Putih menjadi sungai dengan 

frekuensi lahar tertinggi. Selain itu, berdasarkan data distribusi spasial dan 

frekuensi kejadian lahar pasca erupsi Gunungapi Merapi 2010 yang dapat dilihat 

pada Gambar 1, Kali Putih merupakan lokasi dimana distribusi spasial lahar tercatat 

paling tinggi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Diketahui bahwa terjadi 

sebanyak 282 jumlah kejadian banjir lahar dengan 55 diantaranya terjadi di Kali 

Putih (De Belizal dkk., 2013).  

 

Gambar 1. Distribusi Spasial dan Frekuensi Kejadian Lahar Pasca Erupsi 2010 di Sungai-

Sungai yang Berhulu di Gunungapi Merapi (De Belizal dkk., 2013) 
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Bencana banjir lahar yang terjadi di sepanjang aliran Kali Putih tidak 

hanya menyebabkan kerusakan pada alur sungai yang dilaluinya saja, akan tetapi 

juga mengakibatkan kerusakan dan kerugian pada infrastruktur dan masyarakat 

yang berada di sekitar alur Kali Putih. Salah satu kejadian bencana banjir lahar 

yang terjadi di Kali Putih pada tahun 2011 menyebabkan banyak kerusakan pada 

wilayah sekitarnya. Kerusakan yang terjadi tersebut menjadi sorotan publik 

karena luapan dari Kali Putih merusak salah satu infrastruktur, yaitu jalur utama 

berupa jalan dan jembatan antar provinsi yang menghubungkan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Jalan Raya Magelang – Yogyakarta 

yang terletak di Kecamatan Salam mengalami kerusakan parah akibat terjangan 

banjir lahar. Dapat dilihat pada Gambar 2 merupakan material banjir lahar di Jalan 

Raya Magelang – Yogyakarta, Jumoyo, Salam, Magelang: (a)  menunjukkan 

adanya batu-batu besar yang merupakan salah satu materi yang terbawa banjir 

lahar hingga ke Jalan Raya Magelang – Yogyakarta dan (b) menunjukkan adanya 

genangan material banjir lahar di sepanjang Jalan Raya Magelang – Yogyakarta. 

          

Gambar 2. Material Banjir Lahar di Jalan Raya Magelang – Yogyakarta, Jumoyo, Salam, Magelang: (a) Batu-

batu besar material banjir lahar  dan (b) Genangan material banjir lahar 

Kerusakan lain yaitu pada kawasan permukiman seluas 125.936,63 m2 dan 

juga rusaknya beberapa bangunan Sabo Dam (Kumalawati dkk., 2013). 

Kerusakan yang terjadi pada kawasan permukiman memiliki intensitas kerusakan 

yang berbeda-beda. Contohnya pada Gambar 3 menunjukkan rumah yang 

terdampak banjir lahar: (a) rumah terdampak nyaris rata dengan tanah akibat 

terjangan banjir lahar, sedangkan pada dan (b) hanya sebagian rumah tersebut 

terdampak terjangan banjir lahar.  

(a) (b) 
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Gambar 3 Rumah terdampak banjir lahar: (a) rumah terdampak nyaris rata dengan tanah dan 

(b) hanya sebagian rumah terdampak. 

Kerusakan bangunan Sabodam yang terjadi di Kali Putih adalah pada 

bangunan Sabodam PU-D3. Perbandingan kerusakan yang terjadi pada Sabodam 

PU-D3 sebelum dan setelah terdampak banjir lahar dapat dilihat pada Gambar 4. 

         

Gambar 4. Perbandingan kerusakan yang terjadi pada Sabodam PU-D3: (a) Bangunan 

Sabodam PU-D3 Sebelum Terdampak Banjir Lahar dan (b) Bangunan Sabodam PU-D3 

Setelah Terdampak Banjir Lahar 

Mengingat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan dari bahaya banjir 

lahar yang melanda daerah sekitar Kali Putih terhadap infrastruktur di wilayah 

tersebut, maka diperlukan kajian mengenai analisis dampak banjir lahar dengan 

batasan wilayah adalah Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Putih yang merupakan 

bagian dari DAS Progo terhadap infrastruktur di sekitarnya. Infrastruktur yang 

dikaji meliputi permukiman, sarana transportasi (jalan dan jembatan), serta 

bangunan Sabo Dam.  

Kajian mengenai analisis dampak bencana banjir lahar tersebut dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini yaitu Sistem 

(a) (b) 

(b) (a) 
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Informasi Geografis (SIG). Penggunaan SIG untuk pemrosesan data spasial 

identik dengan pemanfaatan perangkat keras komputer dan perangkat lunak SIG, 

yang memiliki keunggulan dimana masukan data dapat diproses, diperbaharui, 

dan dipanggil kembali sewaktu-waktu jika dibutuhkan (Ariyanto, 2012). Salah 

satu alat atau tool SIG untuk melakukan pemodelan banjir lahar, yaitu Laharz_py. 

Laharz_py merupakan salah satu tool yang berjalan dalam perangkat lunak 

ArcGIS yang tergabung dalam suatu grup toolbox ArcGIS. Tool ini menghitung 

luas wilayah banjir lahar dari suatu data volume dengan memanfaatkan nilai 

ketinggian dari data Digital Elevation Model (DEM) untuk mengetahui luas 

genangan dari banjir lahar tersebut pada suatu wilayah.  

Data hasil pemodelan bahaya banjir lahar dapat dijadikan sebagai salah 

satu informasi untuk melakukan mitigasi bencana terkait lokasi serta bangunan 

infrastruktur yang terdampak banjir lahar. Nantinya data tersebut dapat digunakan 

sebagai pengambilan keputusan dalam pengurangan dampak akibat terjadinya 

banjir lahar. Selain itu dapat sebagai acuan dalam pemanfaatan lahan yang tepat 

sesuai dengan hasil akhir penelitian. Data tersebut juga diharapkan dapat 

memberikan dampak serta meminimalkan kerusakan dan kerugian akibat banjir 

lahar. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Bencana banjir lahar yang masih menjadi ancaman hingga saat ini di Kali 

Putih dapat menyebabkan kerusakan pada wilayah di sekitarnya, sehingga perlu 

adanya kajian mengenai dampak banjir lahar terhadap infrastruktur. Kurangnya 

informasi mengenai dampak banjir lahar di Kali Putih dapat berpengaruh terhadap 

tingkat kerusakan yang ada. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dapat 

dilakukan analisis yang didasarkan pada data bencana terhadap banjir lahar. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

melatarbelakangi penelitian ini: 

1. Bagaimana pemodelan tingkat bahaya banjir lahar di Sub DAS Putih 

Kabupaten Magelang? 

2. Bagaimana dampak banjir lahar terhadap infrastruktur di Sub DAS Putih 

Kabupaten Magelang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memodelkan tingkat bahaya banjir lahar di Sub DAS Putih Kabupaten 

Magelang; 

2. Menganalisis dampak banjir lahar terhadap infrastruktur di Sub DAS 

Putih Kabupaten Magelang  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini sekiranya dapat memberi manfaat, yaitu: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu informasi 

untuk mengetahui lokasi yang berpotensi banjir lahar; 

2. Sebagai pengambilan keputusan dalam pengurangan dampak akibat 

terjadinya bencana banjir lahar di Sub DAS Putih Kabupaten Magelang; 

3. Sebagai acuan dalam pemanfaatan lahan yang tepat, sesuai dengan hasil 

akhir penelitian; dan 

4. Dapat meminimalisir kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh 

bencana banjir lahar 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Gunungapi Merapi 

Gunungapi Merapi secara geografis terletak pada posisi 7o 32’ 30” LS 

dan 110o 26’ 30” BT serta berada di empat wilayah administratif, yaitu 

Kabupaten Sleman (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Kabupaten Klaten, 

Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Boyolali (Provinsi Jawa Tengah). 

Gunungapi Merapi merupakan gunung yang sangat aktif dengan statistik rata-

rata masa istirahat 4 tahun. Erupsi Gunungapi Merapi yang dimulai pada tanggal 

26 Oktober 2010 hingga 5 November 2010 merupakan erupsi yang besar dengan 

letusan eksplosif mampu mendobrak kubah lava 2006. Hal itu karena volume 

magma yang naik sangat besar, serta kandungan gas dalam gunung tersebut 

memiliki tekanan yang tinggi (Hadmoko, 2014). 

Salah satu keberhasilan dalam mitigasi bencana Gunungapi Merapi 

adalah informasi ancaman bahaya Gunungapi Merapi dapat diterima oleh warga 

masyarakat secara tepat, akurat, dan cepat. Hal itu diperlukan agar masyarakat 

dapat mengetahui dan mengamati langkah-langkah penyelamatan diri, keluarga, 
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dan masyarakat secara tepat, akurat, dan cepat pula. Sebaik apapun teknologi 

yang digunakan untuk memantau kondisi dan situasi Gunungapi Merapi saat itu, 

namun apabila informasi yang didapat tidak terkelola dan tersampaikan dengan 

baik ke masyarakat yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB), maka akan 

sia-sia dan berujung pada jumlah korban yang besar. Peta Kawasan Rawan 

Bencana (KRB) Gunungapi Merapi dapat dilihat pada Gambar 5. menunjukkan 

bahwa kawasan rawan bencana Gunungapi Merapi diklasifikasikan ke dalam 3 

kelas, yaitu KRB III, KRB II, dan KRB I, serta ditampilkan pula area terdampak 

letusan 2010 serta area terdampak langsung letusan 2010. KRB III dan KRB II 

memiliki luasan yang cukup besar karena memiliki kerawanan tinggi pada 

beberapa bencana akibat erupsi tahun 2010, antara lain awan panas, aliran lava, 

guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Bencana pada KRB I 

hanyalah perluasan awan panas dan aliran lahar. Area terdampak letusan 2010 

berada di bagian selatan Gunungapi Merapi, baik area terdampak langsung 

maupun tidak. 

 

Gambar 5. Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi dan Area Terdampak 

Letusan 2010 (Sumber: Kementerian ESDM, 2010) 
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1.5.1.2 Bahaya Gunungapi 

Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai 

potensi untuk mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda, dan 

kerusakan lingkungan. Bahaya gunungapi merupakan kejadian yang berpotensi 

menimbulkan kerugian, baik harta benda maupun nyawa akibat aktivitas 

gunungapi. Secara umum bahaya gunungapi dapat dibagi menjadi dua golongan 

utama, yaitu bahaya langsung atau biasa disebut sebagai bahaya primer dan 

bahaya tidak langsung atau bahaya sekunder. 

Bahaya primer yang terjadi langsung pada letusan gunungapi adalah 

bahaya yang dirasakan secara langsung ketika terjadi proses peletusan. Jenis 

bahaya yang termasuk ke dalam kategori ini, antara lain: 

1. Awan panas (pyroclastic flow), merupakan campuran material letusan 

antara gas dengan piroklastik bergerak secara gravitatif akibat 

densitasnya yang tinggi, 

2. Lontaran material (pijar), terjadi ketika erupsi berlangsung dengan 

jarak lontaran yang bergantung dari besarnya energi erupsi, 

3. Hujan abu lebat, merupakan salah satu bahaya primer yang mana 

semakin dekat dengan kawah, maka endapan abunya akan semakin 

tebal, 

4. Lelehan lava (lava flow), adalah massa magma yang telah keluar ke 

permukaan bumi selama erupsi bersifat cair dan kental serta bersuhu 

tinggi, antara 700-1200oC, dan 

5. Gas beracun, memiliki volume yang meningkat ketika magma 

mendekati permukaan bumi dan saat erupsi gunungapi. 

Bahaya sekunder erupsi gunungapi adalah bahaya yang tidak langsung 

terjadi, namun terjadi setelah erupsi. Erupsi gunungapi akan menghasilkan 

material yang mempunyai berbagai ukuran dan disebut sebagai material 

piroklastik. Akibat erupsi terjadi penumpukan material pada lereng atas dan 

lereng tengah. Piroklastik akan menjadi lahar jika terjadi hujan dengan intensitas 
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lebih dari 40 mm per jam. Aliran lahar tersebut dapat berubah menjadi aliran 

normal, jika terjadi penambahan air dalam jumlah besar. 

 

1.5.1.3 Banjir Lahar 

Dampak tidak langsung atau bahaya sekunder akibat letusan gunungapi 

berupa banjir lahar. Lahar merupakan material yang terdiri dari material 

piroklastik yang bercampur dengan jatuhan abu vulkan dan air, biasanya berada 

di lereng gunungapi atau lembah sungai yang tersedimentasi dan bercampur 

dengan air hujan sehingga membentuk suatu cairan kental yang mempunyai 

berat jenis tinggi (Suparman, dkk., 2011). Banjir lahar dapat berlangsung lama, 

berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung jumlah material piroklastik 

yang terendapkan di lereng dan lembah gunungapi serta intensitas hujan yang 

turun di bagian hulu.  

Banjir lahar yang mengandung lumpur, batu, dan air dapat mengalir 

hingga kecepatan 20 sampai 40 km per jam dan dapat menempuh jarak lebih dari 

50 kilometer. Aliran ini sangat kuat dan mampu menumbangkan dan 

mengangkut pohon, rumah, atau batu-batu besar ke arah hilir sungai. Lahar 

banyak mengandung puing-puing batu dengan proporsi mencapai 60% hingga 

90%. Banjir lahar terjadi saat hujan deras di lereng gunungapi dalam periode 

panjang maupun singkat. Sebagai contoh adalah terjadinya bencana banjir lahar 

di sungai yang berhulu di Gunungapi Merapi pasca erupsi tahun 2010. Kejadian 

banjir lahar tersebut dilakukan pendataan dari  tahun 2010 – 2011 dan diketahui 

bahwa Kali Putih merupakan lokasi dimana distribusi spasial lahar tercatat 

paling tinggi dibandingkan dengan lokasi lainnya. 

Tempat terjadinya bencana banjir lahar dapat dilihat dari sumber 

material lahar yang tersimpan di sekeliling puncak gunungapi serta sifat letusan 

gunungapi. Aliran lahar akan semakin mudah diprediksi apabila sifat letusan 

gunungapi yang meleleh, karena lelehan lava akan terlihat hanya pada satu atau 

dua titik di puncak gunungapi. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat 
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material yang mengarah pada sungai-sungai tertentu. Namun, apabila letusan 

gunungapi yang meledak, maka kemungkinan material lahar akan menyebar dan 

akan melewati seluruh sungai yang mengalir pada tubuh gunungapi dan berhulu 

dari gunungapi. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dahsyatnya banjir lahar di 

kawasan barat Gunungapi Merapi, diantaranya adalah karakteristik endapan 

material vulkanik di sisi barat Gunungapi Merapi yang lebih ringan dan 

tingginya intensitas curah hujan di kawasan Gunungapi Merapi. Kawasan barat 

Gunungapi Merapi banyak menyimpan material yang lebih ringan. Dampak dari 

dominasi aliran hujan abu ke arah barat ini menyebabkan di kawasan barat 

Gunungapi Merapi lebih banyak menyimpan material piroklastik ringan hasil 

letusan yang berarah vertikal seperti material abu, pasir dan kerikil. Berbeda dari 

kondisi endapan material di kawasan barat Gunungapi Merapi, maka 

karakteristik material yang terendapkan di kawasan selatan Gunungapi Merapi 

relatif lebih berat. Ini disebabkan karena endapan material erupsi kawasan 

selatan Gunungapi Merapi lebih banyak dikontrol oleh tumpahan material 

piroklastik panas sehingga karakteristik materialnya berukuran lebih besar 

seperti pasir, kerikil, kerakal, dan bongkahan batu besar. 

 

1.5.1.4 Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Putih 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang 

dibatasi oleh pemisah topografis yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, 

mengalirkan, dan selanjutnya mengalirkan seluruh air hujan yang jatuh di 

atasnya menuju ke sistem sungai terdekat dan pada akhirnya bermuara ke waduk, 

danau atau ke laut.  

Sub DAS Putih merupakan daerah aliran sungai yang berhulu dari 

Gunungapi Merapi. Sub DAS Putih menyuplai aliran sungai melalui outlet 

tunggal menuju sistem DAS Progo. Sub DAS Putih terletak pada zona fisiografi 

kepundan sampai dataran kaki Gunungapi Merapi dengan koordinat lokasi 
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418224 mU hingga 438784 mU dan 9155801 mT hingga 9166593 mT. Sub DAS 

Putih memiliki karakteristik aliran sungai paralel yang merupakan bagian dari 

pola radial sentripetal serta memiliki karakter lahan bertopografi hampir datar 

dengan kemiringan 0-3%, topografi landai dengan kemiringan 3-8%, miring 

dengan kemiringan 8-15%, terjal dengan kemiringan 15-30%, dan sangat terjal 

dengan kemiringan 30-45%. Sub DAS Putih memiliki total luas sebesar 2529,71 

Ha dengan batasan administratif meliputi 15 desa dalam 4 kecamatan dengan 

rincian luas yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Batasan Administratif Desa di Sub DAS Putih   

No Kecamatan Luas (Ha) Desa Luas (Ha) 

1 Dukun 222,51 Ngargomulyo 222,51 

2 
Ngluwar 68,31 

Blongkeng 49,65 

3 Plosogede 18,66 

4 

Salam 734,79 

Gulon 361,59 

5 Jumoyo 208,51 

6 Seloboro 64,24 

7 Sirahan 100,44 

8 

Srumbung 1504,10 

Bringin 221,06 

9 Ngablak 399,54 

10 Kemiren 43,46 

11 Ngargosoko 348,69 

12 Tegalrandu 11,17 

13 Polengan 69,64 

14 Mranggen 340,80 

15 Srumbung 69,73 
Sumber: Hasil Pengolahan Digital Data Spasial dengan ArcGIS, 2020 

 

1.5.1.5 Infrastruktur 

Aliran lahar dapat menyebabkan kerusakan tidak hanya pada alur sungai 

yang dilaluinya saja, namun juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan 

infrastruktur lainnya yang berada di sekitar alur sungai. Infrastruktur adalah 

semua jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mendukung 

berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakseimbangan 

daya tampung sungai dengan debit aliran lahar yang mengalir di lembah sungai 

mengakibatkan terjadinya luapan lahar. Lahar meluap dan merusak bangunan 
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infrastruktur lainnya yang ada di sekitar lembah sungai. Pada penelitian ini 

infrastruktur terbagi ke dalam 3 (tiga) kajian, antara lain: 

a. Permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada 

di dalamnya. Permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, 

lindungan, dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat 

dan berbudaya di dalamnya). Dalam kata lain permukiman merupakan 

bentuk tatanan kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur fisik 

dalam arti permukiman merupakan wadah aktifitas tempat bertemunya 

komunitas untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat. 

b. Sarana Transportasi, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

• Jalan merupakan sarana transportasi yang menghubungkan dua 

tempat atau lebih. Jalan mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam memperlancar perekonomian, mendukung perkembangan 

sosial dan memperlancar pembangunan suatu daerah sehingga taraf 

hidup masyarakat akan meningkat. 

• Jembatan sebagai sarana transportasi mempunyai peranan yang 

sangat penting bagi kelancaran pergerakan lalu lintas. Dimana 

fungsi jembatan adalah menghubungkan rute atau lintasan 

transportasi yang terpisah baik oleh sungai, rawa, danau, selat, 

saluran, jalan raya, jalan kereta api dan perlintasan lainnya. Dari 

segi perkonomian, jembatan dapat mengurangi biaya transportasi. 

Dan dari segi efisiensi waktu, dengan adanya jembatan dapat 

mempersingkat waktu tempuh pada perjalanan darat yang saling 

terpisah. Jembatan juga dapat meningkatkan daerah tertinggal 

untuk dapat lebih berhubungan dengan daerah lain dengan mudah. 

c. Sabo/dam, biasanya terletak di sungai di dekat gunung vulkanik yang 

berfungsi untuk mengendalikan lahar agar masyarakat aman dari bahaya 

banjir lahar. Dengan didirikannya Sabo/dam, yang berasal dari bahasa 

Jepang Sa (pasir) dan Bo (pencegahan), maka manusia dan lingkungan 
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tempat tinggalnya akan aman dari bencana alam akibat lahar dan juga 

kelestarian alam sekitar gunung berapi akan tetap terpelihara. 

 

1.5.1.6 LiDAR 

LiDAR (Light Detection and Ranging) adalah sebuah teknologi sensor 

jarak jauh menggunakan laser cahaya kontinyu yang dipancarkan secara 

menyebar dari sebuah 13 transmitter (pemancar) untuk menemukan jarak suatu 

obyek (Smith, 2008). Airborne LiDAR menggunakan pesawat terbang sebagai 

wahana pengumpulan data dari udara.  

LiDAR merupakan sistem penginderaan jauh aktif menggunakan sinar 

laser yang dapat menghasilkan informasi mengenai karakteristik topografi 

permukaan tanah dalam posisi horizontal dan vertikal. Sinar laser tersebut  

memiliki 14 gelombang tidak tampak (infrared), sehingga dapat menembus 

celah dedaunan untuk mencapai permukaan tanah dan dipantulkan kembali 

untuk ditangkap oleh sensor laser yang dilengkapi oleh pengukur waktu untuk 

mencatat beda waktu ketika gelombang tersebut dipancarkan hingga ketika 

gelombang tersebut diterima kembali setelah dipantulkan. 

 

1.5.1.7 Sistem Informasi Geografi 

Sistem informasi Geografi atau SIG merupakan suatu sistem untuk 

pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan 

penayangan data yang data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan 

muka bumi. Sistem Informasi Geografis tidak dapat dilepaskan dengan 

teknologi, khususnya teknologi digital atau lebih khususnya teknologi komputer. 

Perkembangan SIG sangat berkorelasi dengan perkembangan teknologi, karena 

salah satu komponen yang paling utama dalam SIG adalah perangkat komputer 

sebagai alat untuk pemrosesan SIG. Sistem Informasi Geografis memiliki empat 

kemampuan atau subsistem yang akan diuraikan sebagai berikut. 
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1. Data Input 

Subsistem ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengarsipkan, dan 

menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Selain itu 

mengkonversikan atau mentransformasikan format-format data asli ke 

dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat SIG  

2. Data Output 

Subsistem ini bertujuan untuk menampilkan atau menghasilkan 

keluaran termasuk mengekspornya ke format yang dikehendaki seluruh 

atau sebagian basis data (spasial) misalnya tabel, grafik, laporan, peta, 

dan lain sebagainya 

3. Data Manajemen 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel 

atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah 

dipanggil kembali ataupun diupdate maupun diedit 

4. Data Manipulasi dan Analisis 

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan 

oleh SIG. Selain itu subsistem ini juga melakukan manipulasi (evaluasi 

dan penggunaan fungsi-fungsi dan operator matematis serta logika) dan 

pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

 

1.5.1.8 Pemodelan Spasial 

Model merupakan representasi dari realita. Tujuan dari pembuatan 

model adalah untuk membantu mengerti, menggambarkan, atau memprediksi 

bagaimana suatu fenomena bekerja di dunia nyata melalui penyederhanaan 

bentuk fenomena tersebut. Permodelan keruangan terdiri dari sekumpulan 

proses yang dilakukan pada data spasial untuk menghasilkan suatu informasi 

umumnya dalam bentuk peta.  

Secara umum model keruangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

model yang bersifat statis (statics spatial model) dan yang bersifat dinamis 
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(dynamics spatial model). Dalam pemodelan spasial terutama yang bersifat 

dinamis, selalu menggunakan data raster yang menampilkan, menempatkan dan 

menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-

piksel yang membentuk grid. Setiap piksel atau sel ini memiliki atribut 

tersendiri, termasuk koodinat yang unik. Model spasial dinamis tersebut 

memiliki tiga komponen utama, yaitu dimensi ruang, waktu dan proses 

dinamikanya. Dalam pemodelan spasial dinamis, data yang digunakan sebagai 

input adalah data spasial yang selalu mengalami perkembangan dan berubah-

ubah tergantung pada variabel yang digunakan, bukan variabel yang bersifat 

konstan atau statis. 

 

1.5.1.9 Laharz_py 

Laharz_py ditulis dalam bahasa pemrograman Python ™  dan berjalan 

dalam ArcGIS (versi 10 atau lebih tinggi) sebagai serangkaian skrip 

(selanjutnya disebut sebagai alat/tool) yang dikelompokkan dalam kotak alat 

ArcGIS, yaitu ArcToolbox. Tujuh ini alat adalah: 

1. Create Surface Hydrology Rasters  (membuat set data raster 

tambahan untuk perhitungan), 

2. Generate New Stream Network (membuat jaringan aliran raster baru 

menggunakan yang ditentukan pengguna ambang aliran), 

3. Hazard Zone Proximal (menciptakan zona bahaya proksimal), 

4. Laharz distal zone (menciptakan area genangan potensial dari 

volume yang disediakan pengguna), 

5. Laharz distal zone with Conf Level (menciptakan area yang 

berpotensi tergenang oleh pengguna volume yang disediakan dan 

dua area genangan tambahan menunjukkan kisaran hasil yang 

mungkin berdasarkan pada tingkat kepercayaan yang dipilih 

pengguna), 
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6. Merge Rasters by Volume (menggabungkan area di sepanjang 

drainase terpisah yang berasal dari satu volume), dan 

7. Raster to Shapefile (mengkonversi raster ke vektor dataset). 

Laharz_py menggunakan nilai ketinggian DEM untuk menentukan 

bentuk setiap penampang, biasanya dimulai pada elevasi sel terendah pada data 

tersebut, sel aliran yang mewakili aliran lahar. Laharz_py membangun setiap 

bagian melintang ke atas menggunakan nilai DEM dan melacak peningkatan 

sel secara progresif keluar dari sel. Laharz menyimpan Lokasi X dan Y 

(planimetri) sel yang ditemuinya saat ia membangun penampang. Laharz_py 

berhenti melakukan perhitungan penampang bila luas penampang lebih besar 

atau sama dengan daerah genangan lintas penampang. 

Laharz_py tersebut menggunakan persamaan empiris berbasis statistik 

untuk meramalkan area potensi genangan oleh lahar di masa depan. Sebagai 

tambahan, Laharz_py dapat menghitung area genangan potensial untuk 

beberapa proses gunung berapi. Dengan alat ini, pengguna memilih apakah 

akan menghitung daerah genangan potensial dari aliran banjir lahar atau 

longsoran batuan. Untuk mulai menggunakan perangkat lunak Laharz_py, 

mulai ArcMap dan pastikan jendela ArcToolbox terbuka untuk dapat 

menambahkan tool Laharz_py. Setiap menu dalam Laharz_py memiliki fungsi 

berbeda, yaitu untuk memasukkan atau memilih input yang sesuai. Gambar 3. 

berikut merupakan tampilan tools Laharz_py. 

 

Gambar 6. Tampilan Tool Laharz_Py pada Perangkat Lunak ArcGIS 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Munawaroh dan Widiyanto (2012) melakukan penelitian dengan judul 

“Kajian Persebaran Kerusakan Infrastuktur, Permukiman, dan Lahan Pertanian 

Akibat Banjir Lahar Hujan Tahun 2010 dengan Pendekatan Geomorfologi 

Kasus: Kali Putih, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.” Penelitian ini 

dilakukan di Kali Putih dengan tujuan untuk mempelajari kerusakan bangunan 

infrastruktur, permukiman, dan lahan pertanian akibat banjir lahar di DAS Putih. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Citra IKONOS tahun 2010. 

Penaksiran bahaya banjir lahar dilakukan dengan pengamatan pada faktor 

morfologi sungai, lahar aktual dan penggunaan lahan. Selanjutnya dilakukan 

perhitungan dengan metode skoring pada masing-masing parameter. Hasil yang 

diperoleh untuk persebaran luapan lahar yaitu sebesar 191,85 Ha. Selain itu, 

untuk persebaran kerusakan bangunan dan lahan pertanian mengelompok pada 

bagian hilir DAS, dimana pada lokasi tersebut termasuk ke dalam kategori 

bahaya sangat tinggi. 

Dibyosaputro, Suprapto, Henky Nugraha, Ahmad Cahyadi, dan Danang 

Sri Hadmoko (2016) melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi Lokasi 

Rawan Bencana Banjir Lahar di Daerah Aliran Sungai Pabelan, Magelang, Jawa 

Tengah.” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui titik lokasi di DAS 

Pabelan yang rawan terhadap banjir lahar dan untuk memanfaatkan citra 

penginderaan jauh resolusi tinggi tahun 2011 dalam identifikasi kerusakan 

akibat banjir lahar di DAS Pabelan dengan cara interpretasi dan kemudian 

dilakukan pemetaan. Penelitian dilakukan dengan pengamatan lapangan 

didasarkan pada hasil interpretasi citra dan wawancara di tingkat dusun dan desa 

di DAS Pabelan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terdapat 27 

lokasi di DAS Pabelan yang memiliki kerawanan terhadap banjir lahar. Banjir 

lahar tersebut menyebabkan kerusakan tempat tinggal, bangunan air, jalan, lahan 

pertanian, dan pelebaran sungai. 

Winarni (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pemetaan Lahar di 

Sungai Putih menggunakan Perangkat Lunak Laharz.” Penelitian tersebut 
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bertujuan untuk memanfaatkan data DEM untuk pemetaan daerah aliran lahar, 

memetakan daerah sekitar Sungai Putih yang memiliki potensi terjadi banjir 

lahar serta menggunakan perangkat lunak Laharz untuk melakukan pemetaan 

daerah aliran lahar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Digital 

Elevation Model (DEM) LiDAR tahun 2012 resolusi spasial 0,3 m, foto udara 

Merapi 2012, batas administrasi kabupaten, kecamatan, dan desa Jawa Tengah, 

serta penggunaan lahan (bangunan) Jawa Tengah. Metode yang digunakan yaitu 

melakukan pemodelan menggunakan perangkat lunak Laharz dengan data 

masukan utama DEM LiDAR yang dikonversi ke dalam raster agar dapat 

diketahui nilai setiap cell/gridnya untuk memperoleh daerah aliran lahar, selain 

itu melakukan perbandingan pemodelan dengan data input volume yang 

berbeda-beda, yaitu dengan volume 1.000.000 m3, 100.000 m3, 10.000 m3, dan 

1.000 m3. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar input 

volume yang dimasukkan kedalam perangkat lunak Laharz, maka semakin besar 

pula aliran lahar pada lokasi kajian di Sungai Putih. Aliran lahar yang semakin 

besar tentunya akan berdampak pada wilayah yang berada di sekitar Sungai 

Putih, sehingga dengan beberapa input data volume tersebut dapat dibandingkan 

hasilnya serta mengestimasi seberapa jauh wilayah yang berpotensi terkena 

aliran lahar dengan input data volume terkait. 

Berdasarkan studi penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba 

menerapkan beberapa aspek dari model yang telah dibuat sebelumnya dengan 

adanya perubahan. Pertama, terkait lokasi pada penelitian ini dilakukan dalam 

cakupan Sub DAS Putih, berbeda dengan penelitian lainnya yang hanya terfokus 

pada area di sekitar sungai saja. Kedua, terkait dengan perangkat lunak yang 

digunakan adalah ArcGIS dengan bantuan tool Laharz_py. Tool Laharz yang 

digunakan berbeda dengan Aplikasi Laharz yang digunakan pada penelitian 

Winarni di tahun 2017. Selanjutnya terletak pada objek yang diteliti, yaitu 

infrastruktur yang terdapat di area kajian meliputi permukiman, sarana 

transportasi, dan bangunan sabodam. Hal tersebut dilakukan, karena 

infrastruktur memiliki peran penting dalam kegiatan masyarakat. Apabila terjadi 
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kerusakan akibat bencana banjir lahar akan terjadi kerugian.  Hasil dan 

perbandingan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

Penulis 

 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

 

Metode 

Penelitian 

 

Hasil 

Penelitian 

Munawaroh 

dan 

Widiyanto 

(2012) 

Kajian 

Persebaran 

Kerusakan 

Infrastuktur, 

Permukiman, 

dan Lahan 

Pertanian 

Akibat Banjir 

Lahar Hujan 

Tahun 2010 

dengan 

Pendekatan 

Geomorfologi 

Kasus: Kali 

Putih, 

Kabupaten 

Magelang, 

Provinsi Jawa 

Tengah 

Mempelajari 

kerusakan 

bangunan 

infrastruktur, 

permukiman, 

dan lahan 

pertanian akibat 

banjir lahar di 

DAS Putih 

Pemodelan bahaya 

aliran lahar dengan 

pengamatan pada 

faktor morfologi 

sungai, lahar 

aktual, dan 

penggunaan lahan 

Peta Sebaran 

Luapan Lahar 

Sub DAS 

Putih; Peta 

Sebaran 

Kerusakan 

Bangunan 

dan Lahan 

Pertanian Sub 

DAS Putih 

Dibyosaputro, 

Suprapto, 

Henky 

Nugraha, 

Ahmad 

Cahyadi, dan 

Danang Sri 

Hadmoko 

(2016) 

Identifikasi 

Lokasi Rawan 

Bencana Banjir 

Lahar di 

Daerah Aliran 

Sungai Pabelan, 

Magelang, 

Jawa Tengah. 

Mengetahui titik 

lokasi rawan 

banjir lahar di 

DAS Pabelan; 

Memanfaatkan 

citra 

penginderaan 

dalam 

identifikasi 

kerusakan akibat 

banjir lahar di 

DAS Pabelan 

Pengamatan 

lapangan hasil 

interpretasi citra 

dan wawancara di 

tingkat dusun dan 

desa di DAS 

Pabelan 

Peta Sebaran 

Titik Lokasi 

Rawan Banjir 

Lahar di DAS 

Pabelan; Peta 

Kerusakan 

Akibat Banjir 

Lahar di DAS 

Pabelan 
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Winarni 

(2017) 

Pemetaan 

Lahar di Sungai 

Putih 

menggunakan 

Perangkat 

Lunak Laharz 

Memanfaatkan 

data DEM untuk 

pemetaan daerah 

aliran lahar; 

Memetakan 

daerah sekitar 

Sungai Putih 

yang memiliki 

potensi terjadi 

banjir lahar; 

Menggunakan 

perangkat lunak 

Laharz untuk 

melakukan 

pemetaan daerah 

aliran lahar 

Pemodelan 

menggunakan 

perangkat lunak 

Laharz dengan 

data masukan 

utama DEM 

LiDAR yang 

dikonversi ke 

dalam raster agar 

dapat diketahui 

nilai setiap 

cell/gridnya untuk 

memperoleh 

daerah aliran lahar 

Peta 

Pemodelan 

Aliran Lahar 

Merapi di 

Sungai Putih 

Tahun 2012 

dengan 

Volume 

1.000.000m3, 

100.000m3, 

10.000m3, 

dan 1.000m3 

Vania Intan 

Karina 

(2020)* 

Analisis 

Dampak Banjir 

Lahar Terhadap 

Infrastruktur Di 

Sub Das Putih 

Kabupaten 

Magelang 

Mengetahui 

bahaya banjir 

lahar di Sub 

DAS Putih 

Kabupaten 

Magelang; 

Mengetahui 

dampak banjir 

lahar terhadap 

infrastruktur di 

Sub DAS Putih 

Kabupaten 

Magelang 

 

Pemodelan  banjir 

lahar 

menggunakan 

Laharz_py dan 

ArcGIS untuk 

melakukan 

analisis dari 

dampak adanya 

banjir lahar 

terhadap 

infrastruktur di 

Sub DAS Putih 

Peta 

Pemodelan 

Bahaya 

Banjir Lahar 

di Kali Putih; 

Peta Dampak 

Banjir Lahar 

terhadap 

Infrastruktur 

(Permukiman, 

Sarana 

Transportasi, 

dan 

Sabo/dam) di 

Sub DAS 

Putih; 

*Penelitian sedang berlangsung 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Banjir lahar sebagai bencana sekunder setelah adanya erupsi Gunungapi 

Merapi pada tahun 2010 hingga saat ini masih mengancam di Sub DAS Putih 

Kabupaten Magelang. Hal tersebut dikarenakan Kali Putih masih 

memungkinkan menjadi jalur aliran banjir lahar karena pada daerah hulu masih 

menyimpan material erupsi sebesar 3,4 juta m3. Selain itu, Kali Putih merupakan 

lokasi dimana distribusi spasial lahar tercatat paling tinggi dibandingkan dengan 

sungai lainnya. Diketahui bahwa terjadi sebanyak 282 jumlah kejadian banjir 

lahar dengan 55 diantaranya terjadi di Kali Putih. Adanya ancaman bahaya banjir 

lahar tersebut tentu berpengaruh pada daerah di sekitar alur Kali Putih, yang 

dalam penelitian ini dalam lingkup Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Putih.  

Salah satu permasalahan yang mungkin terjadi akibat adanya bahaya 

banjir lahar adalah rusaknya infrastruktur di Sub DAS Putih. Infrastruktur yang 

dikaji terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu permukiman, sarana transportasi (jalan dan 

jembatan), serta bangunan sabodam. Ketiga infrastruktur tersebut memiliki 

kemungkinan terdampak paling tinggi jika terjadi bencana banjir lahar. 

Permukiman di dalamnya mengandung unsur fisik dalam arti permukiman 

merupakan wadah aktivitas tempat bertemunya komunitas untuk berinteraksi 

sosial dengan masyarakat, sehingga apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan 

banjir lahar tentu akan berpengaruh pada segala kegiatan yang ada serta adanya 

kerugian baik harta benda maupun sosial yang mungkin terjadi.  

Sarana transportasi yang terbagi menjadi jalan dan jembatan. Kedua 

infrastruktur ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua tempat atau lebih. 

Salah satu jalan juga jembatan yang ada di Sub DAS Putih, yaitu Jembatan Kali 

Putih yang menghubungkan antar provinsi yaitu Kabupaten Magelang di Jawa 

Tengah dan Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Tahun 2010, 

jembatan tersebut mengalami kelumpuhan total akibat meluapnya banjir lahar, 

sehingga menyebabkan terputusnya jalur transportasi pada lokasi tersebut. Hal 

itu mendasari kemungkinan terjadinya kerusakan apabila terjadi banjir lahar lagi 

di masa depan, sehingga perlu adanya analisis kajian. Selain menghambat 
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jalannya transportasi antar provinsi, tentu berpengaruh pada perekonomian serta 

sosial bagi masyarakat yang bergantung pada tersedianya jembatan tersebut. 

Bangunan Sabodam yang biasanya terletak di sungai di dekat gunung 

vulkanik yang berfungsi untuk mengendalikan lahar agar masyarakat aman dari 

bahaya banjir lahar. Bangunan sabodam yang awalnya difungsikan untuk 

mengendalikan lahar bagi area sekitar mengalami kerusakan sehingga fungsinya 

tidak maksimal. Apabila terjadi kerusakan pada bangunan sabodam yang 

diakibatkan oleh derasnya aliran banjir lahar, tentu akan berpotensi mengganggu 

kegiatan masyarakat maupun fisik lingkungan di area sekitar bangunan sabodam 

itu berada.  

Dampak yang dapat ditimbulkan dari bahaya banjir lahar yang melanda 

daerah sekitar Kali Putih terhadap infrastruktur cukup besar. Oleh karena itu, 

diperlukan kajian mengenai analisis dampak banjir lahar terhadap infrastruktur. 

Kajian tersebut dilakukan dengan memanfaatkan Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografi. Penginderaan Jauh berperan dalam proses ekstraksi data 

foto udara dengan cara interpretasi. Selanjutnya diperoleh data mengenai 

ketersediaan infrastruktur di Sub DAS Putih. Sistem Informasi Geografi 

berperan dalam proses pemodelan bahaya banjir lahar yang dilakukan dengan 

tool Laharz_py yang diintegrasikan pada ArcGIS. Proses tersebut dilakukan 

dengan memanfaatkan data DEM yang berfungsi sebagai visualisasi 

kenampakan topografi. Kedua data tersebut akan dilakukan overlay atau 

tumpangsusun sehingga diperoleh data baru mengenai dampak banjir lahar 

terhadap infrastruktur di Sub DAS Putih, sehingga dapat dilakukan analisis. 

Data hasil analisis tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu informasi 

untuk melakukan mitigasi bencana terkait lokasi serta bangunan infrastruktur 

yang terdampak banjir lahar serta sebagai acuan dalam pemanfaatan lahan yang 

tepat sesuai dengan hasil akhir penelitian. Selain itu, diharapkan dapat 

meminimalkan kerusakan dan kerugian akibat banjir lahar. Berikut ini adalah 

diagram alir kerangka penelitian Analisis Dampak Banjir Lahar terhadap 

Infrastruktur di Sub DAS Putih Kabupaten Magelang. 
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Gambar 7. Kerangka Penelitian 

 

1.7 Batasan Operasional 

Banjir Lahar adalah sekumpulan lahar yang dimuntahkan oleh gunung berapi 

dan sampai ke permukaan yang lebih rendah dengan bantuan atau dorongan 

dari air hujan yang dapat menimbulkan kerusakan pada area di sekitarnya, 

salah satunya adalah infrastruktur. 

Infrastruktur adalah semua struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun 

sosial yang diperlukan untuk operasional kegiatan masyarakat. Infrastruktur 

yang memiliki kemungkinan mengalami kerusakan akibat terdampak banjir 

lahar yaitu permukiman, jalan, dan bangunan sabodam. 
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Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah wilayah daratan yang dibatasi oleh 

pemisah topografis yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, 

mengalirkan, dan selanjutnya mengalirkan seluruh air hujan yang jatuh di 

atasnya menuju ke sistem sungai terdekat dan pada akhirnya bermuara ke 

waduk, danau atau ke laut. 

Digital Elevation Model (DEM) adalah bentuk penyajian ketinggian 

permukaan bumi secara digital. DEM merepresentasikan kenampakan 

topografi yang berpengaruh dalam penentuan arah aliran banjir lahar pada alur 

sungai. 

Light Detection and Ranging (LiDAR) adalah sistem penginderaan jauh aktif 

menggunakan sinar laser yang dapat menghasilkan informasi mengenai 

karakteristik topografi permukaan tanah suatu wilayah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


