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ABSTRAK 

Tercatat oleh BNPB erupsi Gunung Merapi terjadi pada 21 Juni 2020, 

sebelumnya erupsi yang cukup besar terjadi pada tahun 2018 serta erupsi yang 

sangat besar terjadi pada tahun 2010. Aktivitas Gunung Merapi tahun 2018 

sebelum erupsi berstatus level normal dan tanpa diawali dengan aktivitas 

kegempaan pada gejala awal (precursor) (Jane dkk, 2018). Salah satu dampak 

sekunder yang dirasakan setelah terjadi erupsi ialah banjir lahar. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran banjir lahar yang 

ada di Kecamatan Cangkringan, mengetahui kerentanan sosial ekonomi dan 

risiko sosial ekonomi banjir lahar yang ada di Kecamatan Cangkringan serta 

menganalisis kesesuaian risiko banjir lahar terhadap sebaran spasial yang ada 

di daerah aliran banjir lahar. Metode penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif pada hitungan sederhana penentuan tingkat risiko banjir lahar serta 

metode kualitatif untuk melakukan analisis kesesuaian sebaran spasial pada 

hasil peta risiko banjir lahar. 

Hasil penelitian ini berupa sebaran banjir lahar, daerah yang termasuk 

memiliki kerentanan dan risiko terhadap banjir lahar. Risiko sosial banjir lahar 

terdapat pada Dusun Jambu pada Desa Kepuharjo serta Dusun Srunen dan 

Dusun Bendesari pada Desa Glagaharjo. Sedangkan risiko ekonomi tersebar 

pada Dusun Jambu dan Dusun Kepuh di Desa Kepuharjo serta Dusun Srunen 

dan Dusun Bendesari pada Desa Glagaharjo. Kesesuaian sebaran spasial 

dengan peta risiko banjir lahar, secara umum memiliki kesesuaian salah 

satunya karena faktor pendukung keberadaannya pada hulu Kali Gendo. Selain 

itu faktor intensitas penambangan pasir ikut serta mempengaruhi, penyempitan 

Kali Gendol dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat turut mempengaruhi 

kesesuaian terhadap risiko sosial ekonomi bencana banjir lahar. 

Kata Kunci : banjir lahar, bahaya, kerentanan, risiko. 

ABSTRACT 

The BNPB recorded that the eruption of Mount Merapi occurred on 

June 21, 2020, previously a fairly large eruption occurred in 2018 and a very 

large eruption occurred in 2010. The activity of Mount Merapi in 2018 before 

the eruption was at a normal level and without starting with seismic activity 

at the initial symptoms (precursor) (Jane et al, 2018). One of the secondary 

impacts felt after the eruption was lava flood. The purpose of this study was 

to determine the distribution of lahar floods in Cangkringan Sub-district, to 

know the socio-economic vulnerability and socio-economic risk of lahar 

floods in Cangkringan District and to analyze the suitability of lahar flood 

risk to the spatial distribution in the lava flood watershed. This research 

method uses quantitative methods to determine the level of lava flood risk 

and a qualitative method to analyze the suitability of the spatial distribution of 

the results of the lava flood risk map. 

The results of this study are in the form of the distribution of lava 

floods, areas which include vulnerability and risk to lava floods. The social 

risk of lahar flooding is found in Jambu Hamlet in Kepuharjo Village and 



Srunen Hamlet and Bendesari Hamlet in Glagaharjo Village. Meanwhile, the 

economic risks spread to Hamlet Jambu and Hamlet Kepuh in Kepuharjo 

Village and Srunen Hamlet and Bendesari Hamlet in Glagaharjo Village. The 

suitability of the spatial distribution with the lahar flood risk map, in general, 

has a suitability, one of which is because of the supporting factors of its 

existence in the upstream of Kali Gendo. In addition, the intensity factor of 

sand mining also affects the narrowing of the Gendol River and the socio- 

economic activities of the community also affect the suitability of the socio- 

economic risk of the lahar flood disaster. 

Keyword : lahar flood, hazard, vulnerbility, risk 

 

Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Menurut teori, gunung api dapat terbentuk pada 

jarak 125 km sampai 175 km di atas lempeng yang tersubduksi, di Jawa Tengah dan 

Jawa Timur terdapat beberapa aktivitas vulkanik seperti Gunung Merapi, Gunung 

Merbabu, Gunung Slamet, Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Kelud 

(Indriana, 2008). Gunung Merapi merupakan gunungapi yang mengalami erupsi besar 

tahun 2010 kemudian di tahun 2018 dan terakhir yang dicatat adalah tahun 2020. 

Erupsi tahun 2010 memuntahkan sekitar 140 juta m3 lava dengan arah luncuran 

menuju ke Selatan, yaitu salah satunya mengalir ke Kali Gendol dan terjadi 

peni,pukan lahar. 

Akibatnya, banya rumah yang terdampak akibat dari penumpukkan lahar 

yang terkena hujan lebat dan terjadi banjir lahar. Dilansir dari dilansir dari berita lokal 

beberapa rumah rusak di Kecamatan Cangkringan, yaitu 18 rumah di Dusun Jaranan 

dan 3 rumah di Dusun Brongkol. Selian itu disebutkan bahwa di tahun 2016 satu truk 

dan satu mobil terjebak aliran banjir lahar di Kali Gendol akibat hujan yang cukup 

deras. Selain itu, kerugian dari aspek ekonomi salah satunya adalah sumber 

perekonomian di daerah lereng Gunung Merapi, yaitu lahan pertanian. Kerugian 

akibat Erupsi Gunung Merapi dilaporkan meliputi kerugian petani mencapai Rp20,8 

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak jumlah 

kejadian bencana. Dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 dikatakan bahwa 

bencana merupakan rangkaian kejadian yang menyebabkan terganggunya aktivitas 

manusia bahkan mengancam manusia, yang timbul karena faktor alam, non alam dan 

manusia yang mengakibatkan korban jiwa. Salah satu sebab banyaknya jumlah 

kejadian bencana yang ada di Indonesia karena letak Indonesia baik secara geografi 

dan geologi. Aktivitas vulkanik dan tektonik di Indonesia tidak terlepas dari 

pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia 

dan Lempeng Samudera Pasifik (BNPB). 

Aktivitas tersebut menghasilkan banyak terbentuknya gunung api yang ada di 



miliar, kerusakan hutan Rp5,5 triliun rupiah, kerugian PLN Rp55,8 miliar rupiah, 

koperasi Rp32 miliar dan UMKM di DIY Rp3,38 triliun (Saptono, 2011). Dengan 

demikian dibutuhkan adanya suatu penelitian untuk mengetahui daerah dengan risiko 

sosial dan risiko ekonomi terhadap banjir lahar. 

2. METODE

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, 

yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yaitu menyesuaikan pada hasil 

pemetaan sebaran bahaya banjir lahar yang ada di beberapa desa. Populasi dari 

sempel ini adalah segmen Kali Gendol yang dilewati banjir lahar. Pemilihan titik 

sampel juga melihat keterjangkauan atau aksesibilitas, melihat kondisi lapangan yang 

berada pada daerah penambangan pasir dan topografi kelerengan Gunung Merapi. 

Sampling dilakukan dengan survei lapangan berdasarkan data sekunder yang telah 

diolah. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sebaran Banjir Lahar

Sebaran bahaya banjir lahar dibagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas bahaya 

tinggi, bahaya sedang dan bahaya rendah. Data referensi yang digunakan adalah 

penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ramadhan, 2016 tentang pemodelan 

banjir lahar pada Kali Gendol. Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan 

dalam peta bahaya bajir lahar maka dilakukan pengecekkan lapangan sesuai dengan 

kelas bahaya banjir lahar yang ada pada peta. 

Tabel 3.1 Koordinat Sampel Risiko Sosial Ekonomi Banjir Lahar 

SAMPEL X Y Keterangan 

A -7.589927 110.451202 Titik Kali Gendol 

B -7.594679 110.452141 Titik Kali Gendol 

C -7.599390 110.453323 Titik Kali Gendol 

D -7.587385 110.453976 Titik Kali Gendol 

E -7.664017 110.464729 Tanggul Kali Gendol 

F -7.656101 110.463562 Tanggul Kali Gendol 

G -7.616744 110.452042 Wawancara 

H -7.584252 110.456627 Wawancara 

I -7.592639 110.456139 Wawancara 

Bahaya banjir lahar terdapat pada hulu Kali Gendol. Tiga kelas bahaya banjir 

lahar tersebut berada pada Desa Kepuharjo, yaitu Dusun Kaliadem, Dusun Jambu dan 

Dusun Kepuh, sedangkan sebaran yang berada di Desa Glagahrjo, terdiri dari Dusun 

Srunen, Dusun Kali Tengah Kidul, Dusun Kali Tengah Lor dan Dusun Bendesari. 



Penentuan tingkat kerentanan ekonomi dan kerentanan sosial menggunakan

beberapa parameter. Untuk parameter sosial menggunakan parameter berupa 

kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kelompok umur rentan, rasio 

penduduk cacat dan rasio penduduk miskin yang merupaan data acuan dari BNPB. 

Data tersebut menghasilkan kelas paramter per desa. 

Perbedan kondisi Kali Gendol pada tiga kelas bahaya memiliki perbedaan yang 

signifikan. Kondisi kedalaman Kali Gendol yang memiliki kedalaman paling besar 

adalah bagian bahaya tinggi. Bagian Kali Gendol dengan bahaya tinggi memiliki 

kedalaman yang paling besar pada bagian tengah, menuju bagian dengan bahaya 

sedang kedalaman Kali Gendol semakin kecil, begitu juga dengan daerah dengan 

bahaya rendah. 

Kedalaman Kali Gendol berbanding lurus dengan tinggi tebing dan lebar jarak 

antar tepi Kali Gendol yang memisahkan antara Desa Glagaharjo dan Desa Kepuharjo. 

Bagian terdalam dengan tebing tinggi dan jarak antar tebing paling besar ada pada 

bagian tengah Kali Gendol dengan tingkat bahaya tinggi. Hal tersebut disebabkan 

oleh faktor penambangan pasir yang dilakukan sepanjang hulu Kali Gendol. Bagian 

teratas hulu Kali Gendol merupakan bagian yang dilarang karena semakin dekat 

dengan puncak Gunung Merapi dan aksesnya menjadi lebih sulit. Sehingga, bagian 

tengah dari hulu Kali Gendol merupakan tempat strategis untuk melukan 

penambangan pasir. Morfologi Kali Gendol yangs saat ini terlihat adalah bentukkan 

dari proses penambangan pasir, berupa efek semakin dalam, tebing yang tinggi dan 

semakin lebar. 

Sedangkan untuk aktivitas sosial dan ekonomi pada daerah dengan sebaran 

bahaya tinggi banjir lahar memiliki aktivitas penduduk yang sedikit, karena jauh dari 

pusat kota dengan berbagai macam fasilitas dan kemudahannya. Aktivitas penduduk 

yang tinggi ada pada tingkat bahaya rendah, hal tersebut juga didukung dengan 

berkurangnya aktivitas penabambangan, akses menuju tepi Kali Gendol lebih sulit 

dan jauh dari permukiman dan aktivitas penduduk. Sehingga secara keamanan akan 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan permukiman yang dekat dengan tepi Kali 

Gendol. Karena semakin jauh dari pusat aliran lahar, maka aliran lahar yang ada pada 

daerah dengan bahaya banjir rendah akan dialiri dengan volume banjir lahar lebih 

sedikit, sehingga sebarannya akan jauh lebih sedikit sebanding dengan jarak dari pusat 

aliran lahar. 

b. Kerentanan Sosial Ekonomi



Tabel 3.2 Tabel Tingkat Parameter Kerentanan Sosial Per Desa 

Desa 

Tingkat Parameter Kerentanan Sosial 

Kepadatan 
Penduduk 

Rasio Jenis 
Kelamin 

Rasio Kelompok 
Umur Rentan 

Rasio Penduduk 
Cacat 

Rasio Penduduk 
Miskin 

Argomulyo Sedang Rendah Sedang Rendah Rendah 

Wukirsari Sedang Rendah Sedang Rendah Rendah 

Kepuharjo Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

Glagaharjo Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

Umbulharjo Sedang Rendah Rendah Rendah Rendah 

Tabel 3.3 Tabel Tingkat Parameter Kerentanan Sosial Per Desa 

Tingkat Kerentanan Sosial Setiap Desa 

Argomulyo Wukirsari Kepuharjo Glagaharjo Umbulharjo 

Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

Parameter kerentanan ekonomi yang digunakan adalah produktifitas lahan 

pertanian khususnya pada tanaman buah buahan. Jenis tanaman pertanian tersebut 

merupakan jenis tanaman yang ada pada semua desa di Kecamatan Cangkringan 

pasca erupsi tahun 2010. Hasil perhitungan menunjukkkan bahwa kerentanan 

ekonomi tinggi ada pada Desa Wukirsari dan kerentanan rendah ada pada Desa 

Argomulyo sedangkan desa yang lain memiliki kerentanan yang sedang. Tingkat 

kerentanan ekonomi tersebut menunjukkan seberapa rentan suatu mata pencaharian 

jika terkena dampak dari sebuah bencana. 

Tingkat kerentanan tinggi memiliki nilai produktifitas yang tinggi, kerugian 

yang akan semakin besar jika daerah tersebut terkena bencana karena memiliki nilai 

produktivitas tinggi. Hal sebaliknya yang akan terjadi pada kerentanan rendah, dengan 

produktivitas rendah akan mengalami kerugian yang sedikit jika terkana suatu 

bencana karena nilai produktivitasnya rendah. Perhitungan tersebut yang menjadi 

pertimbangan akan hasil dari sebuah risiko bencana, salah satunya dari aspek 

kerentanan dan juga tingkat bahaya sebuah bencana. 

Hasil perhitungan setiap parameter pada setiap desa, dilakukan hitungan equal 

interval yang menghasilkan tingkat kerentanan sosial pada setiap desa. Hasil yang 

cenderung homogen pada tabl diatas dari setiap parameter akan menghasilkan hasil 

akhir yang homogen. Tingkat kerenatanan sosial yang rendah pada sebuh desa, 

sebenarnya merupakan hasil yang baik, karena secara struktur penduduknya 

merupakan kondisi yang baik, terutama jika terjadi sebuah bencana. 



Tabel 3.4 Tabel Kerentanan Ekonomi Per Desa 

No 

Komoditas 
Produksi (kw) 

Glagaharjo Wukirsari Argomulyo Umbulharjo Kepuharjo 

1 Jeruk 275,08 412,63 179,96 368,47 3.46,78 

2 Rambutan 3.063,15 4.594,72 2.003,91 4.103 3.861,54 

3 Durian 1.019,47 1.529,20 666,93 1.365,54 1.285,18 

4 Sawo 1.828,18 2.742,27 1.196 2.448,79 2.304,69 

5 Duku 891,75 1.337,63 583,39 1.194,48 1.124,18 

6 Mangga 274,36 411,53 179,48 367,49 345,86 

7 Pepaya 1.920,14 2.88,20 1.256.15 2.571,97 2.420,61 

8 Nenas 72,07 108,1 47,15 96,53 90,85 

9 Salak 932,03 1.398,04 609,73 1.248,42 1.174,95 

10 Pisang 4.108,81 6.163,21 2.687,98 5.503,63 5.179,74 

11 Alpukat 4.307,15 6.460,73 2.817,74 5.796,30 5.429,79 

12 Nangka 1.997,81 2.996,71 1.360,97 2.67,01 2.518,53 

13 Jambu Biji 1.232,16 1.848,25 606,08 1.650,45 1.553,32 

14 Belimbing 215,62 323,44 141,06 288,82 271,82 

15 Manggis 1.688,86 2.533,29 1.104,85 2.262,18 2.129,05 

16 Sirsak 58,52 87,78 38,29 78,39 73,78 

Total 23.885,16 39.947,53 14.223,52 29.344,46 29.763,89 

Sedang Tinggi Rendah Sedang Sedang 

c. Kesesuaian Risiko Sosial dan Ekonomi 

Kelas risiko sosial dan ekonomi dihasilkan dari pengolahan nilai kerentanan dan 

bahaya menggunakan matriks risiko. Sehingga menghasilkan nilai akhir risiko 

bencana banjir lahar pada masing masing desa. Hasil dari pengolahan data 

menunjukkan tabel atau hasil yang sama antara risiko sosial dan risiko ekonomi. 

Sebaran tingkat risiko sosia dan risiko ekonomi pada masing masing desa memiliki 

tingkat yang sama. Hal tersebut dikarenakan faktor nailai bahaya pada sebuah 

bencana akan sangat mempengaruhi hasil dari nilai risiko, walaupun nilai 

kerentanannya sangat beragam. Dapat diketahui bahwa desa yang terdampak aliran 

lahar dari tingkat bahaya tinggi hingga bahaya rendah hanya Desa Kepuharjo dan 

Desa Glagaharjo, sehingga nilai risiko pada dua desa tersebut yang paling beragam, 

begitpun dengan desa lain yag tidk terdampak aliran lahar, maka memiliki risiko yang 

sangat rendah, yaitu Desa Wukirsari, Desa Umbulharjo dan Desa Argomulyo. 

Nilai kerentaan tidak memiliki pngaruh yang dominan terhadap nilai risiko, 

dikarenakan faktor kerentanan tidak akan sesuai jika dalam suatu daerah yang tidak 



Desa 
Risiko Sosial Banjir Lahar 

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi 

Argomulyo √ 

Kepuharjo √ √ √ √ 

Glagaharjo √ √ √ √ 

Wukirsari √ 

Umbulharjo √ 

Tabel 3.5 Tabel Kerentanan Ekonomi Per Desa 

Tabel 3.6 Tabel Kerentanan Ekonomi Per Desa 

Sebaran risiko sosial ada pada Dusun Jambu, Dusun Srunen dan Dusun Bendesari 

dengan kelas risiko tinggi hingga rendah sedangkan untuk risiko ekonomi terdapat 

pada Dusun Jambu, Dusun Srunen, Dusun Bendesari dan Dusun Kepuh. Sebaran 

spasial pada masing masing tingkat risiko sosial dan risiko ekonomi ada yang 

menunjukkan saling berkesesuaian dan ada pula yang tidak menunjukkan kesesuaian. 

Sebaran spasial pada daerah dengan titik sampel seperti yang sudah disebutkan 

merupakan daerah yang akan dijadikan acuan untuk melihat sebaran spasial dari 

masing masing tingkat risiko banjir lahar. 

Kedalaman Kali Gendol yang begitu besar sebenarnya akan menjadi tanda semakin 

sedikit peluang untuk alliran lahar meluap sampai ke permukiman dan lahan pertanian 

warga. Akan tetapi, jika lokasinya ada pada hulu Kali Gendol dan tidak ada tanggul 

pada bagian hulu, maka peluang untuk terjadi luapan banjir lahar menjadi sangat 

mungkin, walaupun kedalaman Kali Gendol terus bertambah seiring dengan 

penambangan pasir yang dilakukan secara intensif. Tetapi, jumlah permukiman dan 

aktivitas sosial ekonomi warga di darah hulu sungai sangat sedikit dibandingkan 

dengan bagian hilir sungai. Sedangkan volume dan badan Kali Gendol semakin 

berkurang menuju bagian hilir sungai, hal tersebut membuat jalur dari aliran lahar 

Desa 
Risiko Ekonomi Banjir Lahar 

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi 

Argomulyo √ 

Kepuharjo √ √ √ √ 

Glagaharjo √ √ √ √ 

Wukirsari √ 

Umbulharjo √ 

memiliki bahaya terhadap suatu bencana. Faktor risiko sebuah bencaa terletak pada 

tingkat bahaya suatu daerah 



akan berkurang dan lebih memungkinkan terjadinya luapan banjir lahar. Hal tersebut 

di dukung dengan padatnya kativitas penduduk baik secara ekonomi ataupun sosial 

sehingga peluang risikonya akan lebih besar. 

Nilai ketidaksesuaian pada sebaran spasial terhadap peta risiko hasil olah data 

dibandingkan dengan kesesuaiannya. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor data 

yang digunakan sebagai data acuan pada faktor sebaran bahaya banjir lahar. Data 

yang digunakan merupkan data yang memiliki selisih yang besar dari tahun 

penelitiaan saat ini, sehingga dua tanggul yang terletak di hulu Kali Gendol, saat ini 

sudah tidak ada, sehingga akan sangat wajar apabila risiko tinggi terdapat pada hulu 

Kali Gendol dan tidak sampai pada hilir Kali Gendol, karena ada faktor yang 

menghalangi aliran lahar, yaitu tanggul atau bendungan. 

1. Sebaran bahaya banjir lahar terdiri atas dusun yang ada Desa Kepuharjo,

yaitu Dusun Dusun Kaliadem, Dusun Jambu dan Dusun Kepuh, sedangkan

sebaran yang berada di Desa Glagahrjo, terdiri dari Dusun Srunen, Dusun Kali

Tengah Kidul, Dusun Kali Tengah Lor da Dusun Bendesari.

2. Semua desa pada Kecamatan Cangkringn memiliki tingkat kerentanan sosial

yang rendah, sedangkan pada kerentanan ekonomi hanya Desa Wukirsari yang

memilki tingkat kerentanan ekonomi tinggi dan Desa Argomulyo yang

memiliki tingkat kerentanan ekonomi rendah dan untuk desa yang lainnya

memiliki tingkat kerentanan sedang.

3. Risiko sosial banjir lahar ada pada Dusun Jambu, Dusun Srunen dan Dusun

Bendesari dengan kelas risiko tinggi hingga rendah, sedangkan untuk risiko

ekonomi banjir lahar terdapat pada Dusun jambu, Dusun Srunen, Dusun

Bendesari dan Dusun kepuh.

4. Kesesuaian sebaran spasial yang mendukung terjadinya bencana banjir lahar

ialah lokasinya yang berada pada hulu Kali Gendol dan menjadi pusat aliran

lahar, tetapi bekas penambangan membuat kedalaman serta lebar sungai

menjadi lebar sehingga sedikit kemungkinan luapan banjir lahar ditambah

jumlah permukiman dan lahar pertanian yang lebih sedikit dibanding bagian

tengah dan hilir Kali Gendol.

4. PENUTUP

Penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan dari hasil olah data dan 

analisis yang telah dilakukan. 
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