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Abstrak
Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang terkena dampak 
terburuk erupsi Merapi tahun 2010. Rekonstruksi pasca tanggap bencana erupsi Merapi 
mempunyai dimensi yang beraneka ragam, tentang hubungan masyarakat dengan 
lingkungan alamnya, interpretasi tentang hubungan-hubungan tersebut, kohesi dan 
kedekatan ikatan hubungan dengan sesama anggota komunitas, di samping pertimbangan-
pertimbangan sosial ekonomi lainnya. Perbedaan rujukan, cara pandang  dan tanggapan 
baik antar anggota komunitas dan antar komunitas dengan organisasi eksternal yang 
terlibat terhadap program pemukiman kembali pasca Bencana membuahkan hasil yang 
berbeda pula dalam menyikapi cara dan wujud kinerja upaya tanggap bencana tersebut. 
Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keragaman tanggapan komunitas 
terhadap rencana relokasi pemukiman pasca erupsi Merapi 2010 dengan mengambil 
kasus di tiga desa Kecamatan Cangkringan Kab. Sleman, Yogyakarta. Tanggapan warga 
terhadap kebijakan tersebut terbagi menjadi empat kelompok yaitu kelompok satu (1) 
yang menerima relokasi secara mandiri, kelompok dua (2) yaitu warga yang menerima 
relokasi secara kolektif (dukuh Pelemsari), kelompok tiga (3) yang menerima relokasi 
dengan berbagai persyaratan, dan kelompok empat (4) yang menolak relokasi. Kelompok 
yang menolak relokasi, adalah kelompok yang sudah menempati kembali rumahnya 
dan telah melakukan aktivitasnya kembali seperti sebelum erupsi, dengan berdasarkan 
alasan kultural, sosial dan ekonomi. Dalam rangka mendukung ketahanan masyarakat 
dalam menghadapi bencana peran pemerintah atau organisasi eksternal komunitas 
perlu memahami sistem kepercayaan, pola organisasi sosial dan pola komunikasi dan 
pemecahan masalah masyarakat, sehingga melalui program yang dikembangkan mampu 
meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di waktu yang akan 
datang.

Kata Kunci: Kapital sosial, relokasi pemukiman, pasca erupsi, studi kasus.

Abstract
Sub District Cangkringan Sleman was the worst affected region of the Merapi eruption 
in 2010. Reconstruction after the post Merapi eruption had diversed dimensions: the 
relationship with the natural environment, the interpretation of these relationships, the 
cohesion and closeness of ties with other members of the community, and in addition 
to other socio-economic considerations. Differences reference, perspectives and 
good response among community members and between communities with external 
organizations involved in the post-disaster resettlement program, produced different 
results in addressing the manner and form of the performance of the disaster response 
efforts. This paper aims to get an idea of the diversity of the community response to the 
relocation plan after the eruption of Merapi in 2010 to take the case in the three villages 
Cangkringan district. Sleman, Yogyakarta. Citizens group response against these 
policies were divided into four groups: (1) who received relocation independently, (2) 
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1.   PENDAHULUAN 

Bencana mengakibatkan terguncangnya 
kemapanan kehidupan suatu komunitas. 
Semakin besar bencana yang terjadi, semakin 
parah pula keguncangan terhadap kemapanan 
yang semula mengikat suatu komunitas untuk 
hidup bersama dalam berbagai hubungan yang 
relative harmonis, baik dengan lingkungan 
alamnya maupun lingkungan sesamanya sebagai 
anggota suatu komunitas. Sesuai dengan skala 
dan keseriusan guncangan-guncangan yang 
ditimbulkan oleh bencana tersebut, dan daya 
tangkal (coping capacity) komunitas, tindak 
pertama yang dilakukan baik oleh komunitas 
yang terkena bencana maupun komunitas dari 
luar, mencakup individu, paguyuban, organisasi 
bahkan pemerintah dalam dan luar negeri, 
adalah upaya penyelamatan korban (rescue) 
yang diikuti dengan tahap tanggap darurat. 
Tahap selanjutnya adalah merehabilitasi dan 
membangun kembali (rekonstruksi) yang 
pada dasarnya adalah membangun kembali 
kemapanan dan keseimbangan kehidupan 
serta keharmonisan dalam berbagai hubungan 
yang ada di masa sebelum bencana terjadi. 
Kemapanan baru ini dapat relatif  sama dengan 
keadaan sebelum bencana terjadi, atau sedikit 
berbeda dari sebelumnya, bahkan berbeda 
sama sekali.

Pada umumnya yang segera disadari 
dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi adalah 
pembangunan kembali sarana dan prasarana 
untuk berfungsinya kembali dan normalisasi 
berbagai kegiatan masyarakat dan tersedianya 
berbagai jasa layanan timbal balik yang 
diperlukan untuk pulihnya kehidupan seperti 
sediakala. Oleh karena itu, kecenderungan 
prioritas  yang dipertimbangkan adalah yang 
bersifat fisik, seperti dibangunnya kembali 
gedung sekolah, fasilitas kesehatan seperti 
Puskemas, pasar, kantor-kantor layanan 
publik dan rumah-rumah warga yang terkena 
dampak bencana. Dalam studi kasus di desa 

Kecamatan Cangkringan Sleman Yogyakarta 
menunjukkan bahwa rekonstruksi pasca 
tanggap bencana erupsi Merapi mempunyai 
dimensi yang beraneka ragam, termasuk konsep 
(cara pandangan) tentang hubungan dengan 
lingkungan alam, interpretasi tentang hubungan-
hubungan tersebut, kohesi dan kedekatan ikatan 
hubungan dengan sesama anggota komunitas, 
di samping pertimbangan-pertimbangan sosial 
ekonomi lainnya. Kadang, aspek cara pandang 
dan interpretasi tentang berbagai hubungan yang 
kompleks di suatu komunitas, lebih didominasi 
pertimbangan-pertimbangan rasional komunitas 
dari luar yang kurang memahami cara berfikir 
masyarakat setempat yang terkena bencana.

Perbedaan rujukan, cara pandang dan 
tanggapan baik antar anggota komunitas dan 
antar komunitas dengan organisasi eksternal 
yang terlibat terhadap program pemukiman 
kembali pasca Bencana membuahkan hasil yang 
berbeda pula dalam menyikapi cara dan wujud 
kinerja upaya tanggap bencana tersebut. Tulisan 
ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran keragaman tanggapan komunitas 
terhadap rencana relokasi pemukiman pasca 
erupsi Merapi 2010 dengan mengambil kasus di 
tiga desa Kecamatan Cangkringan Kabupaten 
Sleman, Yogyakarta. Dengan tujuan khusus untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mendorong warga 
untuk menerima atau menolak program relokasi 
pemukiman pasca bencana erupsi Merapi 2010.

2.   METODE 

Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan disain studi kasus. Studi kasus 
adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha 
menemukan makna, menyelidiki proses, dan 
memperoleh pengertian dan pemahaman yang 
mendalam dari individu, kelompok, atau situasi 
(Emzir, 2010:20). Studi kasus dalam penelitian 
ini menggunakan tipe studi kasus instrinsik. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara 
utuh suatu kasus yang akan di teliti dan tidak 

who received relocation collectively (hamlet Pelemsari), (3) who received relocation with 
a variety of requirements, and (4) who refused relocation. Group who refused relocation, 
was a group that had been occupying their house and had been conducting its activities 
back as before the eruption, based on the reasons of cultural, social and economic. 
In order to support community resilience in the face of disaster role of government or 
external organizations need to understand the community's belief system, patterns of 
social organization and patterns of communication and problem-solving society, so that 
through a program developed is able to increase community resilience in the face of 
disaster in the future.

Keywords: Social Capital, relocation, after the eruption, case studies.
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ada maksud untuk membangun suatu teori 
baru atau menghasilkan suatu rekomendasi 
kebijakan (Yin, 2000). Kasus yang diangkat 
dalam penelitian ini adalah bagaimana warga 
di desa Kepuharjo, Glagaharjo dan Umbulharjo 
di Kec. Cangkringan, Kabupaten Sleman dalam 
memberikan tanggapan atas program relokasi 
pemukiman pasca erupsi Merapi tahun 2010.

Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara semi-
terstruktur pada narasumber kunci. Pedoman 
wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan 
yang mengungkap lima hal pokok, yaitu data 
demografis, kegiatan sehari-hari, diri dalam 
interaksi sosial, dampak dari interaksi sosial, 
dan respon atas relokasi pemukiman. Selain 
itu data juga diperoleh dari data sekunder 
berupa laporan, dan publikasi terkait lainnya. 
Data dianalisis menggunakan Thematic 
Analysis (Braun dan Clarke, 2006). Langkah 
pertama yakni dengan cara mentranskrip data 
hasil wawancara berupa verbatim. Kemudian 
peneliti melakukan pengkodean berupa kata-
kata atau frase pada setiap transkrip. Kode-
kode itu kemudian dikategorikan berdasarkan 
kemiripan maknanya dan diberi nama tema 
dengan dukungan data sekunder. Tema-tema 
ini terus diulas seiring dengan tambahan kode-
kode dari seluruh transkrip. Tema-tema ini 
kemudian dikategorikan kembali berdasarkan 
kemiripan cakupan topiknya dan setiap kategori 
kemudian di beri label tema besar. Beberapa 
tema besar yang berhasil ditemukan beserta 
seluruh subtema, koding dan semua ekstrak dari 
transkrip wawancara kemudian disusun menjadi 
sebuah tabel tema. Berdasarkan tabel tema 
yang disusun itu, peneliti selanjutnya menulis 
laporan hasil penelitian.

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil  

Sebelum erupsi Merapi mata-pencaharian 
utama penduduk kepuharjo adalah berkebun, 
ternak ayam telur/daging, ternak sapi 
perah, dan ikan. Sampai satu tahun pasca 
bencana,kegiatan mata pencaharian mereka 
belum pulih sepenuhnya, sebab tingkat 
kerusakan akibat erupsi Merapi termasuk sangat 
parah mengenai desa ini. Menurut narasumber 
yang menjadikan masyarakat Desa Kepuharjo 
cepat pulih adalah (1) Kesadaran masyarakat 
mengenai hidup di daerah bencana, (2) Sikap 
sabar terhadap apa yang dialami, dan (3) 
Kompak dalam menghadapi kondisi yang terjadi. 
Masyarakat Kepuharjo pernah melakukan 
demonstrasi terkait tuntutan pengembalian sapi, 

hal ini dilakukan karena beternak sapi sebagai 
salah satu matapencaharian utama masyarakat 
sebelum terjadi erupsi.

Kehidupan masyarakat pulih dengan 
cepat, terutama bagi warga yang masih 
mempunyai lahan atau rumah yang tidak 
tertimbun erupsi sehingga langsung bisa 
membangun tempat tinggal sendiri. Menurut 
pandangan warga, meskipun tinggal aman di 
huntara tetap saja sama dengan mengungsi 
sehingga lebih cepat membangun rumah sendiri 
lebih baik sehingga mereka merasa lebih 
nyaman. Bencana tidak membuat masyarakat 
menjadi miskin karena sadar daerah bencana 
maka mempunyai tabungan sehingga juga cepat 
kembali ke kehidupan seperti biasa.

Terbatasnya tokoh menjadi kunci 
masyarakat yang memahami bencana sehingga 
dapat memberitahukan ke masyarakat 
bagaimana bertindak jika bencana terjadi. 
Banyak bantuan yang masuk untuk warga 
yang terkena bencana. Sayangnya bantuan-
bantuan tersebut seringkali tidak berkoordinasi 
dengan pihak pemerintahan desa. Bantuan-
bantuan seringkali langsung ke masyarakat atau 
kelompok masyarakat tertentu terutama jika 
terkait dengan politik (aliansi partai) sehingga 
ada yang mendapat berbagai bantuan ada yang 
tidak dapat bantuan. Kalau dengan koordinasi 
desa akan mendapatkan bantuan secara lebih 
adil.

Daerah Umbulharjo yang mengalami 
kerusakan paling parah pada saat terjadi bencana 
erupsi Merapi ada tiga dusun yaitu: Pelemsari 
(85 KK), Pangukrejo (218 KK) dan Karang 
Kendal (7 KK). Dari ketiga dusun, Pelemsari 
dan sebagian Pangukrejo masuk dalam KRB 
III. Pemulihan kehidupan masyarakat di desa ini 
cepat pulih karena didorong oleh falsafah Jawa :
a. Nrima Ning Pandum, dalam hidup manusia 

segala sesuatunya sudah digariskan oleh 
Tuhan, bencana merupakan bagian dari 
hidup.

b. Mangan ra mangan sing penting ngumpul, 
mendorong rasa gotong royong (saling bantu 
membantu).

c. Hidup tidak boleh larut dalam kesedihan,   
untuk dapat keluar dari kesusahan orang 
tidak boleh terus menerus bersedih.

d. Kehidupan masyarakat sudah terikat dengan 
gunung, warga masyarakat dengan yang 
digunung ada  keterikatan sehingga tidak 
takut dengan apa yang terjadi.  

Selain falsafah hidup, pendorong 
masyarakat korban erupsi Merapi cepat pulih/
bangkit adalah rasa kebersamaan dan guyub 
rukun serta tolong menolong antar sesama.  Untuk 
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relokasi; sebagian warga ada yang berkeinginan 
untuk pindah secara bersama-sama dalam satu 
dukuh yaitu dukuh Pelemsari. Warga dukuh ini 
membuat tim sendiri untuk mengurus pembelian 
lahan sebagai lokasi relokasi. Lahan yang dibeli 
adalah lahan milik pribadi seharga Rp 35.000,-/
m2 milik H. Daruslan yang terletak di Dusun 
Karangkendal, yang dijadikan lahan untuk 
relokasi kolektif masyarakat dukuh Pelemsari. 
Beberapa kondisi yang berkaitan dengan tingkat 
penerimaan dengan bantuan hunian tetap:
a. Masyarakat yang hemat cepat pulih kembali.  

Masyarakat mendapatkan uang pengganti 
sapi-sapi yang mati dalam bentuk uang yang 
masuk melalui rekening tabungan sesuai 
dengan jumlah hewan ternak yang dimiliki.  
Bagi yang memiliki sapi cukup banyak dan 
dapat mengatur penggunaan uang, sebagian 
digunakan untuk membangun rumahnya 
secara pribadi (terutama untuk rumah yang 
masuk kawasan rawan bencana (KRB) III) 
atau membeli lahan di luar KRB III untuk 
diusulkan sebagai lahan relokasi (mandiri 
individual), banyak kasus di Pangukrejo yang 
pada awalnya menolak relokasi.  Selain untuk 
rumah, uang penggantian sapi juga ada yang 
dibelikan kendaraan untuk memperlancar 
akses dari huntara ke tempat asal maupun 
lokasi kerja.

b. Masyarakat di Dukuh Pelemsari dari 
awal sudah berpikir untuk secara mandiri 
melakukan relokasi sehingga dari awal 
mengelola bantuan-bantuan termasuk Dukuh 
Pangukrejo secara bersama-sama. Salah 
satu manfatan pengelolaan dana bantuan 
tersebut terutama dari Dukuh Pelemsari 
digunakan untuk membeli tanah sebagai 
tanah relokasi kolektif untuk satu pedukuhan 
(sejumlah 81 KK).

Masyarakat Umbulhajo pada saat 
bencana mengungsi tersebar ke beberapa 
tempat pengungsian. Aparat desa melakukan  
pendataan warga dan posko bantuan mandiri 
yang satu bulan setelah kejadian masih 
memiliki stok yang cukup banyak. Pada saat 
di pengungsian ada yang titik pengungsian 
warganya cukup menyediakan kebutuhan namun 
ada yang tidak sehingga dari posko bantuan ini 
jatah hidup warga masyarakat diberikan dua-
tiga hari. Bahkan karena sisa sangat banyak 
sebagian diberikan ke desa-desa yang lain. 
Sampai satu tahun pasca bencana, pendanaan 
masih ada dan dibuatkan rekening tabungan 
untuk dana tanggap bencana yang dikelola 
pihak desa. Tabungan ini sebagai persediaan 
dan boleh digunakan sesuai kesepakatan dari 
dukuh-dukuh yang ada. 

Kondisi desa Glagahharjo merasa was-
was terkait dengan kebijakan pemerintah 
menjadikan desa mereka masuk dalam KRB 
III yang merupakan kawasan yang dilarang 
untuk dihuni kembali. Masyarakat yakin dengan 
keputusan dan pilihan yang sudah dibuat untuk 
kembali ke dusun asal (tidak relokasi) dan 
harapannya pemerintah memperhatikan dan 
“memenuhi” harapan masyarakat. Sampai saat 
ini kesepakatan ini sampai saat ini masih dalam 
proses negoisasi.

Penolakan untuk relokasi oleh masyarakat 
di tiga dusun (tidak mau mengosongkan lokasi) 
karena faktor budaya masyarakat dalam hal 
ini terutama terkait dengan mata pencaharian 
masyarakat sebagai peternak sapi. Sebagian 
masyarakat yang sudah berpindah dari hunian 
sementara (huntara) ke rumah tetap yang 
diusahakan secara mandiri. Rumah-rumah 
dibuat secara mandiri dengan pendanaan dari 
penggantian sapi masyarakat yang terkena 
awan panas/lahar dingin dari pemerintah. Dari 
dana penggantian sapi yang diperoleh sebagian 
dipergunakan untuk membangun rumah, 
sebagian lagi sapi dipelihara sebagai sumber 
ekonomi. Kepindahan masyarakat ini sudah 
mulai pada bulan Maret-April 2011 dan saat ini 
sudah 100% tinggal di rumah tetap.

Pulihnya kondisi masyarakat dapat 
dikategorikan menjadi dua: bagian atas (tiga 
dusun) sudah pulih secara mandiri. Bagian 
bawah di sebelah Kali Gendol yang tertimbul 
material erupsi, proses pemulihan banyak terkait 
dengan keberhasilan program relokasi dan 
niat dari diri warga sendiri untuk pulih. Menurut 
kepala desa, warga harus berusaha sendiri dan 
jangan berharap dari bantuan-bantuan karena 
bantuan pada akhirnya pasti berhenti (ada batas 
waktunya).

Pembangunan perumahan masyarakat 
di tiga dusun dilakukan secara gotong royong.  
Tenaga kerja bergantian antar warga masyarakat 
dan dibantu juga tenaga dari relawan yang 
juga membawa tenaga untuk membantu 
pembangunan maupun memberikan bantuan 
berupa makanan untuk konsumsi pekerja. Rasa 
“terima kasih” atas bantuan banyak pihak kepada 
warga Glagaharjo salah satunya diwujudkan 
dengan tidak adanya pungutan “retribusi” bagi 
warga masyarakat yang ingin menyaksikan 
bekas bencana Merapi di desa ini.

Pendorong warga masyarakat cepat pulih 
dari bencana Merapi karena kegiatan ekonomi 
masyarakat yang dijalankan sehari-hari mulai 
berjalan dengan baik setelah ada dana bantuan 
untuk sapi yang mati dari pemerintah sesuai jumlah 
sapi yang mati terkena awan panas. Sebagian 
dana ganti kerugian sapi digunakan untuk 
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membangun rumah sebagian lagi dibelikan sapi 
yang dipelihara sebagai sumber penghidupan. 
Jenis sapi yang diusahakan warga di tiga dusun 
(Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, Srunen) adalah 
sapi perah yang saat ini sudah menghasilkan 
susu bahkan produktivitasnya sudah mencapai 
1.000 liter. Pulihnya perekonomian di dusun ini 
secara cepat karena didorong oleh keberadaan 
koperasi peternak sapi perah yang ada di Desa 
Glagaharjo yang dikelola secara baik. 

Masyarakat Dusun Srunen cepat pulih 
setelah erupsi Merapi karena sikap kepasrahan 
terhadap takdir Tuhan. Masyarakat sejak lahir 
sudah dihadapkan dengan kondisi Gunung 
Merapi yang sering mengalami erupsi sehingga 
adanya bencana erupsi tidak menakutkan lagi 
dan mereka sadar bahwa tinggal di daerah 
bencana harus selalu siap menghadapi resiko 
apapun yang terjadi. Berdasarkan pengalaman 
bahwa tidak ada korban jiwa, masyarakat sudah 
bisa membaca perilaku alam. Jika dulu hewan-
hewan turun saat ini tidak ada lagi tanda-tanda 
tersebut, namun jika langit terlihat gelap diatas 
gunung dan petir/kilat sering terjadi hal tersebut 
merupakan tanda-tanda masyarakat harus siap 
untuk mengungsi.

Pemulihan kehidupan masyarakat Dusun 
Srunen pasca erupsi Merapi sudah dilakukan 
pada saat di pengungsian. Seminggu setelah 
erupsi terjadi anggota keluarga yang laki-laki 
bersama relawan-relawan sudah mulai naik 
kembali ke Dusun Srunen. Sampai satu bulan 
bersama relawan membersihkan bangkai-
bangkai dan reruntuhan rumah dan pohon yang 
diterjang awan panas.  Satu bulan pasca erupsi 
penggantian sapi yang mati karena terjangan 
awan panas sudah keluar berupa uang yang 
dimanfaatkan sebagian untuk membangun 
rumah kembali sebagian untuk dibelikan sapi. 
Pembangunan rumah dibantu oleh ribuan 
relawan baik berupa tenaga, alat, makanan 
bahkan material. Bantuan-bantuan yang 
diterima langsung masyarakat dilakukan melalui 
musyawarah dan mufakat antar warga.  

Terkait pembangunan rumah, untuk Dusun 
Srunen lebih banyak yang membangun rumah 
sendiri dengan dana mandiri dan langsung 
dibangun berupa rumah permanen (tembok). 
Hal ini berbeda dengan dua dusun yang lain 
(Kalitengah Lor dan Kalitengah Kidul) yang 
dikategorikan dalam  masyarakat  “kurang 
mampu” dibandingkan warga dari Dusun Srunen. 
Di kedua dusun rumah-rumah permanen sangat 
terbatas (5-7 rumah), rumah yang lainnya 
berupa rumah “kotangan” (setengah tembok 
setengah papan/bambu) yang merupakan 
bantuan dari berbagai pihak. Salah satu yayasan 
yang membantu di Dusun Srunen adalah 

YKPU (Yayasan Komunitas Peduli Umat) yang 
membantu membangun sekitar 30 rumah.  

Menurut data di Desa Glagah ada 406 
rumah berada di Desa Glagah bagian bawah 
yang tertimbun material tanah dan bersedia 
untuk mengikuti program relokasi (Rekompak).  
Sedangkan Dusun Srunen rumah rusak 
sebanyak 135 rumah, Kalitengah Kidul 157 
rumah, Kalitengah Lor 110 rumah yang rusak 
akibat terjangan awan panas dan menolak 
adanya relokasi.

Terkait penetapan Dusun Srunen beserta 
dua dusun yang lain masuk sebagai daerah 
KRB III,  masyarakat sudah kembali ke tempat 
asal mereka pada bulan Maret – April dan 
kembali beraktivitas seperti sebelum erupsi 
namun aturan tetang penetapan ketiga dusun 
termasuk dalam KRB III keluar pada 5  Mei 2011. 
Dengan rumah-rumah yang sudah berdiri dan 
aktivitas pencaharian yang sudah berlangsung 
masyarakat menolak untuk relokasi. Beberapa 
alasan yang mendorong masyarakat menolak 
relokasi antara lain adalah:
a. Masyarakat punya sikap sama mengenai 

relokasi (kebersamaan)
b. Penggerak ada tapi bukan merupakan 

faktor utama. Yang dimaksud tokoh dalam 
masyarakat adalah orang yang bicara sesuai 
apa adanya.

c. Sumber penghidupan ada di dusun (urip 
kudu bareng-bareng sapi) dan lokasi dusun 
cocok untuk beternak sapi perah yang sudah 
dijalankan selama 10 tahun oleh masyarakat.

d. Wilayah tersebut sudah turun temurun dan 
masyarakat memiliki lahan yang cukup luas.

Untuk menyikapi isu relokasi warga 
masyarakat mempunyai kesepakatan yang 
didasarkan pada falsafah “nek wedi ojo wani-
wani, nek wani ajo wedi-wedi” jadi terhadap 
peraturan larangan untuk menghuni kembali 
tempat asal dan permintaan agar warga mau 
direlokasi ditolak. Dengan kondisi kehidupan yang 
sudah pulih kembali warga masyarakat punya 
prinsip sendiri untuk bersama-sama kembali ke 
dusun asal dan menolak relokasi (“ayo diwaneni 
bareng-bareng”).

3.2.  Pembahasan 

Pemukiman kembali merupakan suatu 
upaya membangun kembali kemapanan dan 
keselarasan (equilibrium) yang hasil akhirnya 
sangat berbeda dari kondisi awal sebelum 
bencana. Dari sisi lokasi, sudah dapat dipastikan 
bahwa relokasi berarti menempati lokasi yang 
berbeda dengan tempat (desa dan dusun) 
asal. Padahal tempat tinggal tidak hanya 
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mempunyai makna hunian, melainkan sangat  
terkait dengan mata pencarian (kepentingan 
ekonomi), maupun keikatan batin dengan asal 
usul (kepentingan non ekonomi) yang berupa 
pemahaman tentang realitas lingkungan dan 
keberadaan diri dan bersama dengan orang 
lain. Di samping lokasi tempat tinggal semula 
erat kaitannya dengan kegiatan sosial ekonomis 
masyarakat, nilai lahan yang dimiliki juga jauh 
lebih besar dari lahan di lokasi baru dalam 
program relokasi tersebut. Di desa dan dusun 
asal, warga masyarakat memiliki lahan seluas 
5.000 s/d 7.000 m2, sementara bila menerima 
relokasi hanya akan mendapat kapling seluas 
100 s/d 150 m2. Hal tersebut menjadi disinsetif 
tersendiri untuk menerima relokasi. Di samping 
itu terjadi kekuatiran tentang penguasaan lahan-
lahan mereka oleh pemerintah atau pihak lain, 
sehingga mereka akan kehilangan sumber mata 
pencarian yang selama ini dilakukan di lahan-
ahan tersebut. Menerima relokasi dengan syarat 
menjadi alternative yang dikembangkan oleh 
warga untuk memperoleh hak-haknya secara 
lebih layak.

Orang-orang yang berada dalam sistem 
sosial  itu walaupun merupakan suatu kesatuan 
namun mereka itu berbeda dalam tanggapan 
dan penerimaannya terhadap rencana relokasi 
pemukiman. Ada anggota masyarakat yang 
memberikan tanggapan positif dan dengan cepat 
menilai kecenderungan perubahan yang terjadi 
dan lebih awal menerimanya atau sebaliknya 
yang memberikan tanggapan negatif dengan 
menolaknya dan sebagian lainnya memberikan 
tanggapan yang lebih lambat dengan berbagai 
pertimbangan. Integrasi komunitas memberikan 
jejaring dan dukungan sosial bagi anggotanya 
dalam menghadapi kejadian bencana. Tanpa 
ikatan yang kuat dalam suatu komunitas korban 
yang mengalami bencana akan merasa sendirian 
dalam menghadapi masalah atau kehilangan  
lebih besar dibandingkan dengan mereka yang 
mempunyai berada dalam suatu organisasi 
komunitas yang kuat. Haines, Hurlbert, & Beggs 
(1996) menyatakan bahwa individu yang terikat 
dalam suatu jaringan yang kuat akan menerima 
dukungan sosial lebih dari jaringannya dalam 
situasi rutin maupun darurat daripada individu 
yang berada dalam jaringan tersebar atau 
sendirian. Hal ini bisa terjadi karena ikatan 
yang kuat  akan menghubungkan individu untuk 
saling memberikan perhatian dan kebutuhan 
anggotanya (Haines, Hurlbert, & Beggs 1996). 

Hapke, Mitchelson, & Dixon (2000) 
berpendapat  bahwa ciri dan kekuatan jaringan 
sosial lokal menjadi faktor penting dalam 
menghadapi suatu kejadian seperti bencana 
alam. Selain itu menurut De Jong, Warland, & 

Root (1998) juga menyatakan bahwa ikatan 
sosial yang kuat menciptakan faktor hambatan 
mobilitas. Studi tentang relokasi permukiman 
akibat bencana alam erat kaitannya dengan 
integrasi dalam mengambil keputusan untuk 
berpindah, karena jaringan dengan keterikatan 
tinggi cenderung untuk menghasilkan stabilitas 
dalam relasi untuk migrasi (Hendrix, 1976). 
Demikian juga penolakan terhadap relokasi 
cenderung mempunyai keterkaitan kuat 
dengan akar budaya komunitas seperti yang 
dikemukakan oleh Mileti and Passerini 1996.
Hal ini juga dinyatakan dalam studi Kirshenbaum 
(1996), relasi dengan tetangga mempunyai 
pengaruh penting dalam keputusan mereka 
untuk mengikuti relokasi pada kejadian pasca 
bencana.

Studi yang dilakukan oleh Belcher & Bates 
(1982) menunjukkan bahwa dampak bencana 
sebagai faktor “pendorong” untuk meninggalkan 
suatu daerah dan melihat kejadian sebagai suatu 
peluang munculnya alasan untuk berpindah. 
Dampak bencana secara potensial akan 
mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana 
pertanian, sanitasi, pasokan air dan makanan 
dsb yang memunculkan semi-voluntary untuk 
berpindah ke daerah yang lebih memberikan 
peluang untuk kelangsungan hidupnya (Swain, 
1996).

Relokasi memberikan signifikansi 
berbeda dalam kehidupan  anggota komunitas 
dibandingkan dengan dengan perpindahan 
pribadi, karena seluruh anggota komunitas 
berpindah ke lokasi yang dianggap lebih aman. 
Penolakan untuk berpindah yang dilakukan oleh 
seluruh komunitas terkait dengan budaya, dan 
keterikatan seseorang dengan komunitasnya 
dan hambatan-hambatan kelangsungan hidup 
(Mileti & Passerini, 1996). Tingkat kerusakan 
dan kehilangan kepemilikan akibat tinggal dalam 
area terdampak bencana mempunyai pengaruh 
dalam keputusan untuk melakukan relokasi 
(Kirschenbaum, 1996). Seperti dikemukakan 
dalam studi Miller, Turner, & Kimball (1981) 
tentang relokasi sukarela menunjukan bahwa 
kemungkinan dapat kembalinya keluarga tinggal 
di lokasi semula sebelum kejadian bencana 
menjadi faktor kritis dalam pemulihan dan 
keputusan untuk berpindah.

Berdasarkan pendapat dari berbagai 
sumber menunjukkan faktor-faktor pendorong 
penerimaan relokasi permukiman antara lain :
a. Erupsi Merapi mengakibatkan kerusakan 

harta benda dan tata kehidupan sosial, 
terutama kawasan yang tertimbun material 
erupsi, warga pasrah menerima kenyataan 
tersebut dan sebagian besar cenderung 
menerima relokasi. Namun bagi warga yang 
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tinggal di kawasan yang tidak tertimbun 
erupsi, mereka lebih memilih kembali ke 
rumah mereka semula.  

b. Kebijakan pemerintah kawasan rawan 
bencana III, tidak boleh ada pemukiman/
dihuni, kebijakan ini mengakibatkan terjadinya 
perbedaan tanggapan antar warga dengan 
alasannya masing-masing. 

c. Ketidakpastian dan ketidaknyaman kehidupan 
di Huntara 

Terdapat beberapa faktor penarik dalam 
penerimaan relokasi permukiman antara lain 
adalah: 1) subsidi pembangunan rumah 30 
juta rupiah per kepala keluarga, 2) subsidi 
pengadaan tanah untuk rumah sebesar 7 
(tujuh) juta per keluarga, 3) relokasi mandiri 
keputusan pribadi (lebih cepat), 4) relokasi 
kolektif melibatkan tindakan kolektif (lebih 
lambat), dan 5) penyediaan sarana dan 
prasarana umum. Kebanyakan insentif berbasis 
material, belum efektifnya insentif penciptaan 
mata pencaharian. Belum ada upaya proses 
penyadaran/pendidikan tentang resiko bencana. 
Sementara itu faktor-faktor penghambat dalam 
penerimaan relokasi permukiman antara 
lain: 1) pengetahuan dan keyakinan lama, 2) 
keterikatan dengan situasi dan kondisi lama, 
3) ketidakpastian dan kejelasan tawaran 
masa depan yang diberikan pemerintah, dan 
4) komunikasi dengan eksternal yang tidak 
efektif mengenai pengetahuan dan praktik 
baru ditawarkan. Berdasarkan kecenderungan 
respon komunitas terhadap relokasi dapat 
dirangkum pada Tabel 1.

 

Gambar 1. Skema Alternatif dan Tanggapan 
Pemukiman Kembali Pasca Erupsi Merapi.

Kelompok 1 dapat  mengambil keputusan 
untuk melakukan relokasi mandiri relatif lebih 
cepat dibandingkan dengan kelompok 2 atau 
kelompok 3, karena mereka hanya memutuskan 
untuk keluarga mereka sendiri, selain itu mereka 
masih mempunyai sumberdaya ekonomi 
untuk memulihkan kehidupan mereka kembali. 
Tawaran program yang diberikan oleh organisasi 
eksternal ditanggapi secara positif dan dapat 
mengambil keputusannya secara mandiri tanpa 
terikat dengan komunitasnya. Sedangkan 
kelompok 2 tawaran program dari organisasi 
eksternal ditanggapi secara berkelompok, 
melalui pertemuan formal dan informal anggota 
masyarakat berdialog untuk mendapatkan 
kesepakatan berkenaan dengan rencana 

Tabel 1. Pengelompokan Tanggapan Komunitas Atas Relokasi Permukiman.

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4

Relokasi Mandiri Relokasi Kolektif Terima relokasi dengan 
syarat

Menolak Relokasi 

Wukirsari & Kepuharjo Pelemsari Kepuharjo, Wukirsari, 
sebagian Glagaharjo

Srunen, Kalitengah Lor/
Kidul, Pangukrejo 

146 KK 81 KK + 1537 KK + 540 KK 

Alasan 
•  Lokasi sudah bisa 

dihuni lagi 
• Mempunyai tanah 

untuk relokasi 
• Keamanan 
• Keberlangsungan 

ekonomi, pendidikan 
anak

Alasan 
•  Lokasi sudah bisa 

dihuni lagi 
•  Membeli tanah untuk 

relokasi secara kolektif 
•  Keamanan 
•  Keberlangsungan 

ekonomi pendidikan 
anak

Alasan 
•  Disediakan tanah 

relokasi & bantuan 
dana pembangunan 
rumah 

•  Relokasi secara 
kolektif/bedol dukuh 

•  Lokasi lama tetap 
menjadi milik sbg 
sumber mata 
pencaharian

Alasan 
•  Lokasi lama 

merupakan sumber 
penghidupan 

•  Merasa siap mengelola 
resiko ancaman Merapi 

•  Lokasi merupakan 
warisan turun temurun 

•  Bisa berdampingan 
dengan Merapi 

•  Merasa nyaman tetap 
di lokasi lama

•  Tawaran pemerintah 
lama dan tidak pasti
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permukiman kembali. Pertemuan formal dan 
informal yang terjadi di kelompok 2 difasilitasi 
oleh pemimpin formal dan informal yang dapat 
mengakomodasi pertimbangan masing-masing 
anggotanya. Kelompok 3 relatif lebih lama 
memberikan tanggapan untuk menerima relokasi 
pemukiman, selain itu kelompok ini menetapkan 
berbagai syarat yang diajukan dalam rangka 
negoisasi dengan tawaran eksternal. 

Pada kelompok 4 yang menolak relokasi, 
proses pengambilan keputusan untuk kembali 
ke pemukiman semula berlangsung lebih 
cepat, selain karena rumah dan sarana mata 
pencaharian mereka yang dapat diperbaiki 
karena tidak rusak tertimbum material erupsi 
hal ini juga ditunjang oleh ketidaknyamanan dan 
ketidakpastian selama selama di pengungsian. 
Setelah mereka kembali ke permukiman semula, 
mereka harus menghadapi kebijakan pemerintah 
yang menyatakan bahwa permukiman mereka 
berada dalam KRB III, yang tidak diperbolehkan 
untuk dihuni. Namun karena mereka sudah 
terlanjur mulai menetap dan mendapatkan 
kepastian kenyamanan dan rasa aman di tempat 
mereka semula, sehingga mereka enggan 
untuk direlokasi. Secara kolektif kelompok ini 
mengembangkan gagasan dan tindakan yang 
dipergunakan untuk mempertahankan posisinya 
untuk menolak relokasi, berdasarkan gagasan 
dan kepentingan kultural, sosial maupun 
ekonomi. 

Pengelompokan anggota komunitas 
terhadap program relokasi permukiman pasca 
bencana menyerupai dengan pengelompokan 

yang dibuat oleh Rogers (1971) mengelompokkan 
pengadopsi inovasi sebagai berikut: (1) perintis 
(innovator), yang mencakup sekitar 2.5 persen 
dari suatu populasi, (2) pelopor (earlyadopter) 
sekitar 13.5 persen, (3) penganut dini (early 
majority) sekitar 34 persen, (4) Penganut lambat 
(late majority) sekitar 34 persen, dan (5) Kaum 
kolot (laggard) sekitar 16 persen. 

 

Gambar 3. Faktor-Faktor yang Terkait dalam 
Perencanaan Relokasi Pemukiman.

Berdasarkan keragaman tanggapan 
anggota masyarakat terhadap perlu, organisasi 
eksternal yang terlibat dalam program pemulihan 
pasca bencana perlu memperhatikan aspek-
aspek yang dapat mendukung ketahanan 
masyarakat dalam menghadapi bencana, berikut 
aspek-aspek  ketahanan  menurut Walsh (2007).
1. Sistem kepercayaan setempat yang meliputi : 

a. penemuan makna dari adanya bencana 
yang berupa nilai-nilai yang sudah 
dikembangkan masyarakat lereng Merapi 
dalam menghadapi erupsi, yaitu sikap 
tabah, nrimo dsb. 

b. Cara pandang yang positif dalam 
menghadapi adanya musibah.

c. Pengembangan keyakinan, ritual dan 
spiritualitas

2. Pola organisasi sosial setempat, 
a. Kelenturan untuk beradaptasi dan 

memapankan kembali kehidupan mereka 
sehari-hari.

b. Kekerabatan, ikatan komunitas, gotong 
royong dan menyusun kembali hubungan 
yang retak atau hilang karena terjadinya 
bencana.

c. Sumber daya ekonomi dan kelembagaan 
lokal yang mendukung keberlanjutan 
masyarakat.

3. Pola komunikasi dan pemecahan masalah 
yang meliputi :

Gambar 2. Pola Interaksi Komunitas dengan 
Organisasi Eksternal.
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a. Kejelasan dan kepastian informasi 
tentang yang sedang terjadi dan harapan 
yang dapat ditimbulkan dari pemecahan 
masalah.

b. Tanggapan yang simpatik dan empati, 
yang memahami situasi dan kondisi yang 
dihadapi oleh korban bencana.

c. Pengambilan keputusan yang partisipatif, 
pemecahan masalah yang tepat dalam 
keterbatasan yang ada. 

Menurut Rogers (1971) proses keputusan 
masyarakat untuk menerima ide perubahan  
memiliki lima tahap, yaitu: knowledge 
(pengetahuan), persuasion (kepercayaan),  
decision (keputusan),  implementation, dan 
(penerapan), confirmation (penegasan/ 
pengesahan). Interaksi antara komunitas 
dengan organisasi eksternal menghasilkan 
kinerja positif untuk kelompok satu dan 
kelompok dua. Namun untuk kelompok 
empat menghasilkan kinerja yang negative, 
sedangkan untuk kelompok tiga, saat ini masih 
dalam taraf negoisasi. Dari aspek kinerja 
kapital sosial seperti yang dikemukakan oleh 
Keyes (2001) yang mempunyai kinerja kapital 
sosial yang tinggi dalam interaksi rekompak 
dengan kelompok dua, yaitu masyarakat 
dukuh Pelemsari yang melakukan relokasi 
kolektif, yang didukung kepemimpinan formal 
dan informal yang memadai. Sedangkan di 
kelompok empat (Srunen, Kalitengah Lor dan 
Kidul) ikatan sosial yang ada di masyarakat 
dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan 
penolakan terhadap program relokasi.

4.   KESIMPULAN 

Erupsi gunung Merapi yang terjadi pada 
tahun 2010 telah mengakibatkan terjadinya 
berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat 
di Kecamatan Cangkringan, terutama di desa-
desa yang terkena dampak erupsi. Rusaknya 
rumah, sarana dan sarana umum, sarana yang 
mendukung mata pencaharian dan hilangnya 
sebagian anggota keluarga, sangat mengganggu 
keamanan dan kenyamanan hidup yang ada. 
Pasca erupsi Merapi, pemerintah mengeluarkan 
kebijakan untuk daerah yang masuk dalam 
kawasan rawan bencana III tidak diperbolehkan 
dihuni kembali oleh warga. Kebijakan ini dan 
rencana relokasi permukiman mendapat 
tanggapan beragam dari anggota masyarakat. 
Tanggapan warga terhadap kebijakan tersebut 
terbagi menjadi empat kelompok yaitu kelompok 
satu (1), yang menerima relokasi secara mandiri; 
kelompok dua  (2) yaitu warga yang menerima 
relokasi secara kolektif (dukuh Pelemsari), 

kelompok tiga (3) yang menerima relokasi 
dengan berbagai persyaratan dan kelompok 
empat (4) yang menolak relokasi. Kelompok 
yang menolak relokasi, adalah kelompok yang 
sudah menempati kembali rumahnya dan telah 
melakukan aktivitasnya kembali seperti sebelum 
erupsi, dengan berdasarkan alasan cultural, 
sosial dan ekonomi. Kelompok ini merupakan 
kelompok yang dapat mengambil keputusan cepat 
dan mandiri dalam pemulihannya. Sedangkan 
kelompok pertama keputusan dilakukan secara 
pribadi untuk menerima relokasi. 

Kecenderungan pengelompokan ini 
nampaknya memperkuat teori Rogers (1971) 
tentang pengelompokan masyarakat dalam 
menerima inovasi. Dengan alasan yang bersifat 
kultural, sosial dan ekonomi kelompok empat 
cenderung memilih status quo kembali ke 
pemukiman mereka yang lama. Dengan pilihan 
ini mereka mengembangkan solidaritas untuk 
menolak program pemerintah yang berupaya 
merelokasi permukiman mereka. Sedangkan 
kelompok dua mampu mengembangkan 
solidaritas dukuh mereka untuk melakukan 
relokasi kolektif. Dalam rangka mendukung 
ketahanan masyarakat dalam menghadapi 
bencana seperti yang kemukakan oleh Walsh 
(2007), pemerintah atau organisasi eksternal 
komunitas perlu memahami sistem kepercayaan, 
pola organisasi sosial dan pola komunikasi dan 
pemecahan masalah masyarakat, sehingga 
melalui program yang dikembangkan mampu 
meningkatkan ketahanan masyarakat dalam 
menghadapi bencana di waktu yang akan 
datang.
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KRISIS NOVEMBER 2014-MARET 2015 

TREMOR ACTIVITY OF MT. RAUNG: 
SEISMIC CRISIS ON NOVEMBER 2014 – MARCH 2015
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Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi

Jl. Diponegoro No. 57, Bandung 40122
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Abstrak
Karakter erupsi G. Raung dicirikan oleh rangkain letusan letusan abu dan lontaran material 
pijar dari lubang letusan yang terletak di dasar kaldera G. Raung. G. Raung setelah tidak 
ada kegempaan maupun erupsi selama lk > 10 tahun, mulai menunjukkan Tremor vulkanik 
menerus (tipe kuasi harmonik), dan mulai pertama kali terekam pada Oktober 2012 hingga 
November 2012. Tremor ini dicirikan oleh amplituda tremor yang semakin membesar 
seiring waktu. Dari perhitungan Real-Seismic Amplitude Measurement (RSAM) teramati 
RSAM mencapai maksimum pada periode 26-31 Oktober 2012. Setelah istirahat selama lk 
dua tahun aktivitas G. Raung mulai meningkat lagi, yaitu dengan mulai terekamnya Tremor 
vulkanik tipe kuasi harmonik menerus sejak 11 November 2104 hingga Maret 2015. Studi 
pendahuluan pada Tremor 2014-2015 dan 2012 menunjukkan ada indikasi penurunan 
kecil frekuensi puncak dominan dan sedikit peningkatan “Reduced Displacement” (RD). 

Katakunci: Tremor kuasi harmonik, reduced displacement.

Abstract
Mt Raung eruptions are characterized by a series short-lived explosion of lava and ash a 
few tens or hundreds of meters into the air, during more than one month. These volcanic 
materials are ejected from the center active vent which is located at the bottom of the Raung 
Caldera. After at least  a few tens year Mt Raung without any significant seismic events 
(Tremor, Volcanic Quake) or eruption, on October-November 2012 the seismograph of Mt 
Raung observatory for the first time started recording a continuous Tremor (type of quasi 
harmonik). ThisTremor showed an increasing of tremor amplitude with time which the Real-
Seismic Amplitude Measurement (RSAM) peak was between 26-31 October 2012. After 
almost two years in the inactive period, the Mt Raung activity shows again the continuous 
Tremor quasi-harmonic with stronger energy and showing more clear strombolian eruptive 
activity which is started since11 November 2104 - March 2015. A preliminary study of the 
Mt Raung Tremor quasi-harmonic were conducted in 2012 and 2014-2015, indicated there 
are a slight decrease of the dominant peak frequency and slight increase of Reduced 
Displacement (RD). 

Keywords: Tremor quasi harmonic, reduced displacement.

 
1.   PENDAHULUAN 

Gunung Raung di Kabupaten Banyuwangi, 
Jember, Bondowoso-Provinsi Jawa Timur, 
merupakan gunungapi tipe strato (tinggi puncak lk 
3400 m dpl) dengan kaldera, yang kedalamannya 
lk 500 m, dan selalu berasap. Aktivitas tremor 
G. Raung dimulai pada 11 November 2014 pada 
pukul 21:09 WIB dan tiga jam sebelumnya telah 

terekam 1 (satu) kali kejadian Gempa Vulkanik 
Dalam (tipe A atau VA) dan 3 kali kejadian Gempa 
Vulkanik Dangkal (tipe B atau VB) dimana sebelum 
itu tidak ada aktivitas seismik yang menonjol yang 
terekam. 

Tremor belanjut sampai tanggal 29 
November dan berubah menjadi Tremor 
vulkanik menerus sampai dengan 12 Januari 
2015. Setelah 12 Januari 2015 tremor kembali 
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ke bentuk awal (tidak menerus). Grafik RSAM 
(Gambar 1) menunjukkan amplituda tertinggi 
terjadi pada pertengahan Desember 2014 sampai 
dengan awal Januari 2015. Pada awal Februari 
masyarakat melaporkan telah terjadi abu tipis 
di Paltuding (perbatasan Banyuwangi dan 
Bondowoso) atau arah timur G. Raung. Laporan 
lainnya yaitu di Jember dan Bondowoso terdapat 
abu tipis (berita internet) serta terdengarnya suara 
gemuruh hingga kurang lebih 20 km.

Gambar 1. Real-Seismic Amplitude 
Measurement (RSAM) G. Raung Periode 

Oktober 2012  – April 2015. Pada Periode 2014 
Amplituda Tremor Vulkanik Mulai Meningkat 
Sejak Awal November, dan Puncaknya pada 
Akhir Desember 2014 Bersamaan dengan 

Meningkatnya RSAM Suara Gemuruh Cukup 
Sering Terdengar Sampai Jarak 20 km, dan 

Kadang-Kadang Bersamaan dengan Munculnya 
Cahaya Merah di Atas Puncak.

Secara visual terlihat beberapa kali cahaya/
sinar api beberapa kali dari arah kaldera G. 
Raung, yaitu beberapa kali pada bulan Desember 
2014, 14 dan 18 Februari 2015 (Gambar 2). 

Gambar 2. Letusan G. Raung (Foto : PVMBG, 
Desember 2014).

Analisis Tremor dalam penelitian sekarang 
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 
kekuatan tremor dan melihat hubungannya 
dengan kekuatan erupsi G. Raung. Penelitian 
ini masih bersifat pendahuluan dan dilakukan 
dengan hanya mengambil beberapa contoh 
rekaman tremor untuk diklasifikasikan, dihitung 
kekuatan tremor dengan cara menghitung 
Reduced Displacement (RD) serta asumsi 
lokasi sumber tremor dan kecepatan perjalaran 
gelombang permukaan diantara stasion seismik 
G. Raung masih dianggap sama dengan 
penelitian sebelumnya.

2.  METODOLOGI 

Penelitian aktivitas G. Raung dilakukan 
dengan metode seismik melalui analisis Tremor 
vulkanik (tremor vulkanik dapat didefinisikan 
sebagi gempa vulkanik yang menerus). 
Penelitian Tremor vulkanik G. Raung ini 
merupakan lanjutan dari analisis tremor yang 
pernah dilakukan oleh Matthew Haney (2012) 
dan Triastuti dkk (2012) di G. Raung. Tidak 
berbeda dengan metode penelitian sebelumnya, 
yaitu analisis tremor menggunakan data dari 
stasiun perekam gempa (digital maupun 
analog) G. Raung yang dipasang sejak Mei 
2012 di 5 stasiun seismik (short period). Dari 
pusat kawah/kaldera, stasiun seismik KBUR 
(berjarak 4 km) , MLTN, RAUN, MLLR (berjarak 
6 km), dan POSR 14 km (Gambar 3). 

Gambar 3. Jaringan Alat Pemantauan G. 
Raung Metode Seismik dan Deformasi.

Analisis yang akan dilakukan pada 
penelitian Tremor vulkanik G. Raung masih 
bersifat semi kuantitatif, yang mana pada tahap 
awal analisis akan dimulai dengan identifikasi 
frekuensi dan bentuk gelombang tremor yang 
masih terekam hingga saat ini. Hasil investigasi 
awal mengindikasikan jika tremor tersebut 
merupakan rentetan kejadian tremor yang 
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relatif identik satu sama lain, oleh karenanya 
penekanan analisis akan dilakukan pada contoh 
kejadian tremor pada periode waktu tertentu, 
yang mana didukung juga oleh data visual 
aktivitas kawah G. Raung atau foto erupsi. 
Setelah pemilihan contoh, tahap selanjutnya 
dilakukan perhitungan korelasi silang (cross 
correlation) tremor untuk dua stasiun yang 
berbeda (KBUR dan MLLR). Setelah diperoleh 
parameter frekuensi tremor dan lag time 
korelasi silang tremor, selanjutnya dihitung 
kekuatan tremor dengan menghitung parameter 
reduced displacement (RD), baik itu gelombang 
permukaan (persamaan 1) dan RD gelombang 
body (persamaan 2).

       (1)

       (2)

Dimana : 
A  =  amplituda (cm)
r  =  jarak sumber tremor ke stasiun
M  =  perbesaran seismograf
     =  panjang gelombang (cm)

3.  HASIL ANALISIS TREMOR VULKANIK 
G. RAUNG 

Salah satu keyakinan para ahli dari 
hasil penelitian Tremor vulkanik adalah 
menjadikannya sebagai salah satu prekursor 
penting untuk memperkirakan kapan akan terjadi 
eskalasi letusan serta untuk dapat memberikan 
pemahaman yang lebih baik dari proses fisis 
yang terjadi di dalam tubuh gunungapi aktif. 
Hasil penelitian lainnya menganggap bahwa 
Tremor Vulkanik yang terjadi saat erupsi 
mencerminkan dinamika erupsi gunungapi, 
dan dapat mencerminkan kekuatan erupsi. 
Sebagai contoh fenomena seperti ini pernah 
diteliti seperti halnya Tremor Vulkanik yang 
berhubungan dengan proses erupsi eksplosif 
lemah dari semburan lava di Hawaii, G. Etna 
dan G. Arenal.

Hasil penelitian Tremor G. Raung 
sebelumnya, Matthew Haney (komunikasi lisan, 
2012),  kandungan frekuensi G. Raung memiliki 
puncak dominan pada 2,2 dan 3,2 hz (Gambar 
4), dengan estimasi kedalaman sumber tremor 
lk. 200-300 m di dalam kaldera atau bawah 
pusat aktivitas di dalam kaldera.

Gambar 4. Kandungan Frekuensi Dominan 
Tremor G. Raung Tanggal 5 – 12 November 
2012 (Sumber Matthew Haney, Komunikasi 

Lisan).

Tremor tahun 2014-2015 secara umum 
memiliki frekuensi dominan tremor, contoh 
tremor tanggal 20 februari 2015, pukul. 06.12 
WIB, agak sedikit lebih kecil (Gambar 5 dan 
7). Hasil rekaman tersebut bila dibandingkan 
dengan hasil pengamatan gunung saat terjadi 
tremor adalah tampak asap kecoklatan, tinggi 
asap kurang dari 100 km dari puncak, dan 
beberapa detik sebelumnya terdengar suara 
gemuruh lemah.

Tremor vulkanik G. Raung, pada masa 
krisis November 2014 – Maret 2015 memiliki 
karakteristik bentuk Tremor quasi-harmonik 
dan frekuensi dominan sekitar 1,9 hz (Gambar 
5 dan 7). Dibandingkan dengan Tremor vulkanik 
beberapa tahun sebelumnya frekuensi dominan 
tremor cenderung lebih kecil. Hasil analisis 
bentuk tremor pada tanggal 25 Februari 2015, 
selama lk 6 jam, terekam rentetan kejadian 
tremor yang  merupakan rentetan kejadian 
tremor kuasi harmonik. Setelah dibandingakan 
dengan hasil pengamatan secara visual hasil 
rekaman rangkaian tremor kuasi harmonik 
tersebut mencerminkan proses letusan tipe 
strombolian pada tanggal 25 Februari 2015 
malam (Gambar 6, 7 dan 8).
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Gambar 5. Contoh Rekaman Tremor Sistem 
Analog ps-2 (Atas Kedua) Bersamaan dengan 
Letusan Abu (Atas Pertama). Rekaman Tremor 

Sistem Digital (Earthworm) (Bawah: Bentuk 
Gelombang Tremor, Spektral Tremor dan 

Spektrograf Tremor) pada Tanggal 20 Februari 
2015, Pukul 06.12 WIB.

Gambar 6. Tremor Vulkanik G. Raung Tipe Kuasi 
Harmoni Stasiun KBUR Tanggal 25 Februari 

2015 Pukul 18:00 – 24:00 WIW.

Gambar 7. Contoh Tremor vulkanik G. Raung 
25 Februari 2015 Pukul 20:40. Atas : Bentuk 

Envelope Gelombang Menyerupai Bentuk 
Layang-Layang (Atau Mirip Cerutu Pendek 

yang Diikuti Mirip Cerutu Panjang). Tengah : 
Spectrogram Tremor. Bawah : Spektral tremor.

Gambar 8. Letusan Tipe Strombolian G. Raung 
Tanggal 25 Februari 2015 Malam. (Sumber 

Berita Metronews TV).
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Hasil identifikasi tremor kuasi harmonik 
diatas pernah dilaporkan juga dalam penelitian 
Benoit dkk (1997) di G. Arenal di Costa Rica. 
Pada satu urutan tremor (Gambar 6 dan 7) selalu 
terdiri dari 2 envelope berbentuk layang-layang 
(atau mirip cerutu pendek yang diikuti mirip cerutu 
panjang) yang berurutan. Hasil identifikasi tremor 
kuasi harmonik di G. Arenal (sama halnya dengan 
G. Raung) menggambarkan suatu letusan abu 
(tinggi beberapa ratus meter) bersamaan dengan 
terdengarnya suara gemuruh seperti pesawat jet 
(pada tremor layangan pertama), disusul tremor 
layangan kedua yang mencerminkan proses 
degassing (hembusan gas) bersamaan dengan 
terdengarnya suara gemuruh seperti suara 
kereta api lokomotif. Dengan adanya rekaman 
letusan pada malam hari tanggal 25 Februari 
tadi di G. Raung maka dapat dipastikan jika saat 
erupsi terjadi bersamaan dengan semburan lava 
(strombolian).

Hasil awal perhitungan korelasi silang (dari 
contoh data) adalah cenderung lebih kecil dari 
hasil tahun 2012 yaitu lag time sebesar 0,1 detik. 
Setelah diperoleh parameter frekuensi tremor dan 
lag time korelasi silang tremor G. Raung, dengan 
mengacu pada persamaan 1, diperoleh RD 
sekitar 10 cm2 (tahun 2012 sekitar 7,2 cm2) dan 
berdasarkan persamaan 2 diperoleh RD sekitar 
24 cm2 (tahun 2012 sekitar 19,2 cm2). 

4.  KESIMPULAN

Dari hasil identifikasi kandungan frekuensi 
tremor dan kalkulasi RD diintepretasikan adanya 
kecenderungan peningkatan kekuatan energi 
tremor kuasi harmonik G. Raung tahun 2015, 
dibandingkan dengan tremor tahun 2012. 
Hasil analisis perbandingan ini didukung oleh 
kecenderungan RSAM periode 2014-2015 relatif 
lebih besar dibandingkan periode 2012.

Hasil analisis diatas masih bersifat 
pendahuluan, untuk perhitungan lebih akurat maka 
perlu menggunakan seluruh data. Penambahan 
stasiun dengan menggunakan seismometer tiga 
komponen tipe broadband dapat menentukan 
lokasi sumber tremor terkini.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi spasial kerentanan sosial dan fisik 
terhadap erupsi Gunungapi Merapi, Yogyakarta. Daerah penelitian meliputi Kecamatan 
Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Daerah tersebut pernh mengalami dinamika 
aktivitas vulkanik dan pada saat yang sama terkena dampak besar dari bahaya primer yang 
dalam hal ini erupsi gunungapi dan bahaya sekunder - seperti banjir lahar. Penelitian awal 
menunjukkan bahwa membangun ekspresi di daerah penelitian menunjukkan gaya hidup 
tradisional dengan kelompok berpenghasilan menengah hingga rendah yang terutama 
berkaitan dengan sektor primer seperti pertanian, pertambangan dan atau pariwisata, yang 
tentunya secara langsung dipengaruhi oleh kejadian pada siklus empat tahun ini. Penelitian 
ini dapat memahami penilaian kerentanan melalui derajat potensi kerugian atau kerusakan 
karena tingkat bahaya tertentu dalam ruang atau waktu tertentu. Metode penelitian ini 
menggunakan analisis multi-kriteria untuk menghasilkan skenario yang akan membuat 
beberapa model yang mewakili setiap faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah 
penelitian mempunyai indeks kerentanan yang beragam terhadap erupsi Gunungapi 
Merapi. Faktor utama pengaruh kerentanan sosial adalah struktur demografi dan faktor 
pendapatan, sementara ketersediaan peringatan dini dan evakuasi mempengaruhi  pola 
kerentanan fisik di daerah penelitian. 

Kata kunci: Kerentanan, spasial, SMCE, Merapi, Indonesia.

Abstract
The research aims to analyze spatial distribution of social and physical vulnerability 
towards volcanic eruption in Merapi area, Yogyakarta. The research area covers Sub 
District Cangkringan, Sleman District, Yogyakarta. The area experienced dynamic volcanic 
activity and at the same time exposed to massive impact of primary hazard – which in this 
case volcanic eruption and secondary hazard – such as lahar flood. Preliminary research 
reveals that build up expression in the research area indicates traditional life style with 
medium to low income group whom predominantly deals with primary sectors such as 
agriculture, mining and or tourism, which off course directly impacted by this four year 
cycle event. The research comprehends vulnerability assessment as degree of potential 
losses or damage due to particular level of hazard within specified space or time. The 
research method applies multi criteria analysis in order to generate scenarios which will 
create several model represent factors. The research finding reveals that the research 
area subjected to heterogeneous vulnerability indices towards volcanic eruption. The main 
factors influences social vulnerability is demographic structure and income factor, while 
availability of early warning and evacuation route influence physical vulnerability pattern in 
the research area. 

Keywords: Vulnerability, spatial, SMCE, Merapi, Indonesia.
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1.  PENDAHULUAN

Penelitian ini berjudul “Kajian Pola 
Spasial Kerentanan Sosial dan Fisik di Wilayah 
Rawan Erupsi Gunungapi Merapi, Yogyakarta”. 
Penelitian ini menitikberatkan pengamatan 
pada wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Gendol-Opak, yang mencakup beberapa dusun 
di beberapa kecamatan. Pertimbangan pemilihan 
lokasi penelitian dilandaskan pada dua faktor, 
yaitu dinamika intensitas ancaman (bahaya) dan 
dinamika perkembangan wilayah. Sebagaimana 
diketahui, wilayah dusun di sepanjang DAS 
Gendol-Opak memiliki keragaman intensitas 
potensi bahaya, dan pemanfaatan wilayahnya 
pun beragam, mulai dari pemanfaatan lindung 
hingga budidaya. Keragaman pemanfaatan 
wilayah mengindikasikan keragaman elemen 
risiko. Pemanfaatan lindung seperti penggunaan 
lahan pertanian, sempadan sungai tentunya 
mengindikasikan elemen risiko seperti satuan unit 
tanah produktif yang menjadi aset kepemilikan 
individu, dan satuan unit tanah yang terkonservasi 
tentunya menjadi aset ekologis untuk menjamin 
keberlanjutan. Selain itu, pemanfaatan budidaya, 
seperti penggunaan lahan permukiman 
mengindikasikan elemen risiko yaitu individu atau 
agregat kelompok masyarakat dan bangunan 
sebagai aset kepemilikan ekonomi. Lebih lanjut, 
atas dasar keragaman elemen risiko tersebut, 
penelitian ini merumuskan suatu pertanyaan 
penelitian, yaitu bagaimana distribusi keruangan 
tingkat kerentanan sosial dan fisik di wilayah 
penelitian. 

Analisis kerentanan sosial dan fisik 
akibat erupsi gunungapi Merapi perlu dilakukan 
mengingat potensi bahaya yang cukup signifikan. 
Gunungapi Merapi merupakan salah satu 
gunungapi tipe strato dengan aktifitas vulkanis 
yang aktif, dengan catatan sejarah ancaman 
erupsi yang telah terdokumentasi sejak 1768 

hingga saat ini (Newhall, et al., 2000). Potensi 
ancaman yang ditimbulkan meliputi ancaman 
bahaya primer, berupa erupsi gunungapi, awan 
panas dan dimungkinkan adanya longsor diikuti 
dengan ancaman sekunder berupa banjir lahar  
(Huppert & Dade, 1998). 

Wilayah penelitian dilalui oleh Sungai 
Opak dan Sungai Gendol, yang mana keduanya 
merupakan jalur pengangkut material banjir lahar 
pasca erupsi gunungapi. Mempertimbangkan 
kondisi tersebut maka jelas kiranya bahwa 
wilayah penelitian patut mendapat perhatian lebih 
dalam konteks kajian kebencanaan. 

 Dinamika intensitas ancaman erupsi 
Gunungapi Merapi ditunjukkan dalam pola 
spasial yang khas. Pada erupsi 2006, bagian 
hulu DAS Opak-Gendol belum termasuk dalam 
kawasan rawan bencana (Gambar 1a). Pola 
spasial menunjukkan bahwa aliran banjir lahar 
lebih mengarah ke Kabupaten Magelang karena 
faktor iklim mikro. 

Perkembangan intensitas vulkanis 
berikutnya menunjukkan hal lain, yaitu kawasan 
ini kemudian termasuk dalam zona III kawasan 
rawan bencana (sangat berpotensi) erupsi 
Gunungapi Merapi (Gambar 1b). Perbedaan pola 
spasial ini diakibatkan oleh adanya peningkatan 
aktifitas vulkanis dari 2006 hingga 2010, yang 
mengarah ke Kabupaten Sleman, termasuk 
diantaranya wilayah penelitian (Gambar 1b).

Konsekuensi logis dari peningkatan 
intensitas vulkanis Gunungapi Merapi yang 
bersiklus 4 tahun (1994, 1997, 1998, 2001 dan 
2006) ini berupa peningkatan skala dampak  
(Newhall, et al., 2000; Thouret, 1999). Data 
Bappenas dan BNPB (2011) lalu mencatat 
kejadian erupsi Gunungapi Merapi 2010 lalu 
telah menimbulkan kerugian materiil hingga 
Rp 3.5 Triliun dengan alokasi kerugian terpusat 
pada sektor produktif (46%) diikuti dengan sektor 
inftrastruktur (19.5%) dan sektor permukiman 

Gambar 1.  Peta Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunungapi Merapi 2006 dan 2010.
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(13%) serta sektor sosial lainnya (3%). 
Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
membutuhkan dana mencapai Rp 770 Miliar 
untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, 
dengan alokasi pemulihan sektor infratruktur 
(30%), sektor permukiman (18%), lintas sektor 
(23%), sektor ekonomi produktif (16%) diikuti 
dengan sektor sosial (11%). Besaran skala 
dampak dan kebutuhan dana pemulihan inilah 
yang menjadi dasar berfikir untuk merencanakan 
sebuah rencana aksi yang lebih komprehensif 
di kawasan rawan bahaya letusan Gunungapi 
Merapi. Salah satu upaya yang melengkapi 
perencanaan komprehensif adalah adanya 
analisis risiko yang mempertimbangkan aspek 
bahaya dan kerentanan. Dalam hal ini, penelitian 
ini berkontribusi untuk memberikan evaluasi 
kerentanan guna melengkapi evaluasi bahaya 
yang telah banyak dilakukan sebelumnya. 

Penelitian dengan tema kebencanaan 
di wilayah ini telah banyak dilakukan. Lavigne 
(1999) telah memulai dengan memetakan 
potensi bahaya dan risiko bencana akibat banjir 
lahar Gunungapi Merapi dengan skala mikro 
menggunakan pendekatan keruangan.  Penelitian 
ini pun menekankan analisis kerentanan 
menggunakan pendekatan keruangan (Hizbaron, 
Baiquni, Sartohadi, & Rijanta, 2011). Dasar 
teoretis yang dibangun adalah lebih pada 
pengertian kerentanan sebagai suatu terukur 
terhadap potensi kehilangan, jumlah korban, atau 

aset terdampak di wilayah rawan bahaya  (Cutter, 
1996; Cardona, 2003; UNISDR, 2004; Pine, 
2009; Moser, 2010). Lebih lanjut, kerentanan 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 
potensi kehilangan/kerusakan yang dituangkan 
dalam rentang nilai 1 (sangat rentan) hingga 0 
(tidak rentan). Analisis kerentanan sosial dan fisik 
difokuskan pada kawasan DAS Opak-Gendol, 
yang melibatkan 84 dusun. 

2.  DATA DAN METODE

Penelitian ini memanfaatkan metode 
spatial multi criteria evaluation (SMCE). Metode 
ini terdiri dari empat tahap, yaitu penyusunan 
faktor dalam problem tree analysis, diikuti dengan 
pembobotan (scoring dan weighting), kemudian 
dilanjutkan dengan penyusunan skenario 
(generate scenarios). 

Metode SMCE adalah salah satu metode 
yang telah menggunakan pendekatan spasial 
dan menggabungkan pendekatan statistik 
untuk mengakomodir keragaman jenis data  
(Hizbaron, Baiquni, Sartohadi, & Rijanta, 2011). 
Metode tersebut memberikan keluaran berupa 
indeks kerentanan dan peta kerentanan dengan 
menggabungkan data dari beberapa variabel 
yang memiliki standar dan jenis data yang 
berbeda. Berdasarkan ketersediaan data yang 
ada, penelitian ini kemudian memanfaatkan tiga 
jenis variabel, yaitu variabel sosial, fisik dan 

Tabel 1.  Kebutuhan Data Analisis Kerentanan.

No. Kriteria Faktor Deskripsi

1.
 

Sosial
 

Jumlah Penduduk Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi kerentanannya (+)

Kepadatan penduduk Semakin tinggi kepadatan penduduk, semakin tinggi 
kerentanannya (+)

Jumlah Penduduk Cacat Semakin tinggi jumlah penyandang cacat, semakin tinggi 
kerentanannya (+)

Jumlah Anak-anak Semakin tinggi jumlah anak-anak, semakin tinggi 
kerentanannya (+)

Jumlah penduduk lanjut usia Semakin tinggi jumlah penduduk lanjut usia, semakin tinggi 
kerentanannya (+)

Jumlah penduduk tidak bisa 
baca tulis

Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak bisa baca tulis, 
semakin tinggi kerentanannya (+)

Adanya pendidikan dan 
sosialisasi bencana

Apabila ada pendidikan dan sosialiasi bencana, kerentanannya 
semakin rendah (-)

2.
 

Fisik
 

Kepemilikan Early warning 
system

Apabila terdapat EWS, kerentanannya semakin rendah (-)

Kepemilikan Jalur Evakuasi Apabila terdapat jalur evakuasi, kerentanannya semakin rendah 
(-)

3.
 

Ekonomi
 

Jumlah KK Miskin Semakin tinggi jumlah KK Miskin, semakin tinggi kerentanannya 
(+)

Jumlah Penduduk bekerja 
sebagai buruh

Semakin tinggi jumlah Penduduk bekerja sebagai buruh, 
semakin tinggi kerentanannya (+)

Kepemilikan lahan pertanian Semakin tinggi jumlah Penduduk yang memiliki lahan pertanian, 
semakin tinggi kerentanannya (+)
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ekonomi yang masing-masing terdiri atas faktor 
yang berbeda-beda (Tabel 1). Di dalam proses 
SMCE, masing-masing faktor diperhitungkan 
dalam penyusunan kriteria yang dihasilkan. Setiap 
faktor memiliki pengaruh terhadap kerentanan 
yang dihasilkan. 

Variabel sosial memanfaatkan 7 faktor yaitu 
jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah 
penduduk penyandang cacat, jumlah penduduk 
usia anak-anak, jumlah penduduk usia lanjut, 
jumlah penduduk yang buta huruf dan adanya 
pendidikan dan sosialiasi mengani bencana. 
Berdasarkan proses standarisasi, semua faktor 
tersebut kecuali latar belakang pendidikan dan 
sosialisasi bencana memiliki hubungan positif 
terhadap kerentanan, sehingga berkontribusi 
sebagai benefit. Semakin tinggi nilai faktor 
tersebut maka akan mempengaruhi semakin 
tinggi nilai kerentanannya. Faktor pendidikan dan 
sosialiasi bencana memiliki hubungan negatif, 
berkontribusi sebagai cost, berbanding terbalik, 
sehingga semakin tinggi pendidikan dan semakin 
banyak sosialisasi analoginya adalah semakin 
rendah kerentanannya.

Variabel fisik memiliki dua faktor yaitu 
kepemilikan early warning system dan kepemilikan 
jalur evakuasi. Sistem peringatan dini di wilayah 
pedesaan bersifat sangat sederhana, seperti 
kentongan, pengumuman melalui masjid dan 
komunikasi radio. Kedua faktor tersebut memiliki 
hubungan yang negatif terhadap kerentanan. 
Apabila dusun di wilayah penelitian memiliki EWS 
dan jalur evakuasi maka kerentannya semakin 
rendah. Sementara itu untuk variabel ekonomi 
memiliki tiga faktor, yaitu jumlah KK miskin; 
jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh dan 
penduduk yang memiliki lahan pertanian. Ketiga 
faktor tersebut akan mempengaruhi kerentanan 
ekonomi di DAS Gendol-Opak. Hubungan ketiga 
faktor tersebut terhadap kerentanan adalah positif 
yaitu apabila faktor-faktor tersebut memiliki nilai 
yang besar maka akan mempengaruhi besarnya 
nilai kerentanan. 

Berdasarkan skenario standardisasi yang 
telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah 
dengan membuat skenario pembobotan bagi 
setiap variabel dan faktor yang ada. Penelitian 
ini berupaya menghasilkan dua skenario yaitu, 
skenario ekonomi dan skenario equal. Skenario 
ekonomi ditentukan untuk mengakomodir 
pentingnya latar belakang ekonomi yang cukup 

dinamis di wilayah penelitian dibandingkan faktor 
lainnya. Sementara itu skenario equal digunakan 
untuk mengakomodir potensi perubahan faktor 
dan variabel yang seimbang perkembangannya 
(Tabel 2). 

Pembobotan ini bermanfaat untuk 
menempatkan setiap variabel sesuai dengan 
kontribusinya terhadap pencapaian tujuan, yaitu 
mengevaluasi kerentanan. Secara statistik, 
skenario ekonomi menempatkan bobot sebesar 
64% terhadap variabel ekonomi, 26% terhadap 
variabel sosial dan 10% terhadap variabel fisik. 
Sementara itu, skenario equal menempatkan 
seluruh variabel secara seimbang, yaitu 
berbobot 30%. Pembobotan yang dilakukan ini 
bersifat subjektif, namun telah memperhatikan 
penelitian sebelumnya sehingga memiliki validasi 
yang cukup akurat. Proses berikutnya adalah 
menentukan klasifikasi terhadap rentang indeks 
kerentanan. Skenario kerentanan sosial dan 
ekonomi menghasilkan 5 kelas kerentanan yaitu 
sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat 
rendah. Sedangkan pada kerentanan fisik akan 
menghasilkan dua kelas kerentanan yaitu rentan 
dan tidak rentan. Hasil dari analisis ketiga kelas 
kerentanan tersebut akan menghasilkan satu peta 
kerentanan yang selanjutnya disebut sebagai 
peta kerentanan total dengan menggunakan 
5 kelas kerentanan yaitu sangat tinggi, tinggi, 
sedang, rendah dan sangat rendah.

3.  HASIL PENELITIAN

Proses SMCE mampu menghasilkan 
indeks kerentanan dan peta kerentanan. 
Penelitian ini menyusun tiga jenis kerentanan, 
yaitu kerentanan ekonomi, sosial dan fisik. Setiap 
analisis kerentanan dibuat dalam dua skenario 
yaitu skenario ekonomi yang menjelaskan 
kondisi jika aspek ekonomi lebih berkembang di 
masa mendatang dibandingkan aspek fisik dan 
sosial. Skenario kedua yaitu skenario equal, 
yaitu skenario yang menjelaskan kondisi jika 
keseluruhan aspek ekonomi, sosial dan fisik 
wilayah berkembang secara merata. 

Hasil penelitian untuk kerentanan ekonomi 
menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah 
termasuk dalam kerentanan ekonomi yang 
sangat rendah (warna hijau muda pada Gambar 
3). Berdasarkan skenario ini, dusun yang memiliki 
kerentanan tinggi secara ekonomi, antara lain 

Tabel 2. Skenario Pembobotan.

Skenario Aspek Sosial Aspek Fisik Aspek Ekonomi

Ekonomi 0,26 0,10 0,64

Equal 0,33 0,33 0,33
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adalah Dusun Ngancar, Bawukan III, Kalimanggis 
dan Panggang. Dusun-dusun ini memiliki keluarga 
miskin lebih dari 150 KK dan banyak warga di 
dusun-dusun tersebut yang berkerja sebagai 
buruh. Faktor pengaruh seperti kepemilikan 
lahan pertanian, latar belakang ekonomi sebagai 
buruh yang menjadikan masyarakat kurang 
berkelanjutan dalam mepertahankan hidup dan 
dominasi keluarga miskin. Minimnya kepemilikan 
modal ekonomi menjadi salah satu atribut 
penyebab kerentanan. Asumsi yang kemudian 
terbangun adalah ketika terjadi bencana apa 
yang mereka miliki habis dan mereka tidak 
memiliki simpanan maupun lahan yang dapat 
dimanfaatkan kembali. Hasil kerentanan diuji 
validasinya menggunakan dua skenario seperti 
tersebut di atas, dan hasilnya pun nampak 
konsisten. 

Hasil penelitian berikutnya adalah 
kerentanan sosial dari dua skenario yang cukup 
konsisten (Gambar 4). Faktor demografi dalam hal 
ini memegang peran penting untuk menjelaskan 
distribusi kerentanan sosial di wilayah penelitian. 
Skenario ekonomi di Gambar 4 menunjukkan 
bahwa kerentanan tinggi lebih mendominasi 
dibandingkan di skenario equal (warna hijau tua). 
Artinya faktor ekonomi seperti yang disebutkan di 
atas masih sangat berpengaruh terhadap potensi 
kerentanan sosial. Faktor lain yang mempengaruhi 
kerentanan sosial adalah faktor demografi, yang 
termasuk di dalamnya adalah jumlah penduduk, 
kepadatan penduduk dan distribusi penduduk 
berdasar usia. 

Penyusunan kerentanan berikutnya 
ditujukan untuk mengevaluasi kondisi bangunan 
atau yang lebih dikenal dengan istilah kerentanan 
fisik. Hal yang diobservasi adalah potensi 
kerusakan terhadap prasarana seperti sistem 

peringatan dini dan jalur evakuasi. Apabila dusun 
tersebut memiliki sarana prasarana tersebut maka 
kerentanan fisiknya semakin rendah, namun 
berpotensi pula untuk mengalami gangguan jika 
kedua prasarana tersebut terganggu/rusak. Hasil 
skenario tersebut diketahui bahwa sebagian 
besar wilayah memiliki kerentanan yang tinggi 
karena tidak memiliki salah satu sarana prasarana 
untuk menanggapi bencana (Gambar 5). Dusun 
yang termasuk dalam kerentanan sangat tinggi 
(warna coklat tua) berada pada sepanjang aliran 
sungai. Dusun-dusun tersebut antara lain Dusun 
Balerante, Gondang, Kalitengah Lor, Kopeng, 
Kayen dan lainnya. Dusun tersebut paling tidak 
memiliki satu sistem peringatan dini dan satu jalur 
evakuasi. Sementara itu, dusun yang memiliki 
tingkat kerentanan fisik sangat rendah, berada 
jauh dari aliran sungai (warna coklat muda). Hal 
ini menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi 
dan demografi yang mempengaruhi kerentanan, 
nampaknya faktor geografis yaitu lokasi dan 
kedekatan dengan kawasan sungai menjadi 
salah satu penentu penyebab kerentanan akibat 
banjir lahar.

Berdasarkan kompilasi akhir pembobotan 
dan penyusunan skenario, berikut ini adalah 
distribusi kerentanan total yang dihasilkan dari 
fungsi kerentanan sosial, ekonomi dan fisik 
(Gambar 6). Sebaran keruangan kerentanan di 
wilayah penelitian berdasarkan skenario pertama 
menunjukkan bahwa sebagian besar dusun di 
DAS Gendol-Opak memiliki kerentanan yang 
sedang. Dusun yang memiliki kerentanan sangat 
rendah nilainya sangat kecil. Bila dibandingkan 
dengan skenario yang kedua menunjukkan 
adanya pembagian kelas yang lebih merata. 
Semua kelas terisi namun pada kelas sangat 
tinggi jumlahnya kecil. 

Gambar 2. Skenario 1 dan 2 Kerentanan Ekonomi. 
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Kerentanan total meliputi seluruh faktor 
yang menyebabkan kerentanan antara lain 
meliputi kerentanan fisik, kerentanan ekonomi dan 
kerentanan sosial. Secara umum, kerentanan total 
dibedakan menjadi lima kelas yaitu kerentanan 
sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan 
kerentanan sangat tinggi. Secara umum, pada 
skenario 1 kerentanan total, dusun-dusun yang 

berada pada DAS Gendhol-Opak hulu memiliki 
tingkat kerentanan rendah. Pada keretanan 
skenario 1, dusun-dusun yang termasuk dalam 
kerentanan sangat tinggi adalah Dusun Kopeng, 
Dusun Bulaksalak, Dusun Gungan, Dusun 
Kalimanggis, Dusun Bawukan III dan Dusun 
Panggang. Sedangkan pada skenario II, dusun-
dusun yang memiliki tingkat kerentanan sangat 

Gambar 3. Skenario 1 dan 2 Kerentanan Sosial.

Gambar 4. Skenario Kerentanan Fisik.
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tinggi meningkat. Selain dusun-dusun yang telah 
disebutkan sebelumnya, dusun-dusun yang 
termasuk dalam kerentanan sangat tinggi adalah 
Dusun Balerante, Dusun Kalitengah Kidul, Dusun 
Gondang, Dusun Bulaksalak, Dusun Banjarsari, 

Dusun Ngepringan, Dusun Duwet, Dusun Salam, 
Dusun Suruh Bronggrang, Dusun Jaranan, Dusun 
Kebon Lor, Kauman, Dusun Banaran, Dusu 
Kentingan, Dusun Surusan, Dusun Kayen, Dusun 
Tulung, Dusun Kembang dan Dusun Kepatihan. 

Gambar 5. Skenario Kerentanan Total 1 dan 2.

Gambar 6. Peta Kelas Kerentanan Total Skenario 1.
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 Secara garis besar, semakin menuju ke 
arah hilir maka tingkat kerentanan pun makin 
bervariasi dan makin meningkat. Hal ini sangat 
konsisten dengan teori kerentanan, yang 
menyatakan bahwa semakin bervariasi elemen 
risiko yang ada maka variasi kerentanan kian 
tinggi pula. 

Argumentasi di atas dikuatkan pula 
dari hasil total kompilasi per skenario seperti 
yang tertera di Gambar 6 dan Gambar 7. Hasil 
kompilasi skenario ekonomi menunjukkan 
bahwa kajian pola ruang tidak nampak konsisten 
seperti argumen sebelumnya. Unit wilayah yang 
memiliki kerentanan tinggi berada tersebar, 
tanpa mengikuti pola yang khas, mengingat 
faktor pendukungnya adalah keberadaan asset 
ekonomi. Oleh karena itu, asumsi yang dibangun 
adalah, semakin banyak asset kepemilikan 
ekonomi maka tingkat kerentanannya semakin 
tinggi. Adapun asset kepemilikan ekonomi tidak 
selalu terafiliasi dengan bentuk atau sebaran 
geografis tertentu, sehingga pola ruangnya tidak 
terlalu jelas. 

Sementara itu, Gambar 7 menunjukkan 
kekuatan impresi keruangan yang khas. 
Mengingat skenario 2 mempertimbangkan 
hampir semua aspek, baik ekonomi, sosial dan 
fisik sehingga salah satu di antaranya memiliki 
afiliasi satuan ruang, contohnya: semakin banyak 
distribusi penduduk di wilayah hilir, semakin 
tinggi pula tingkat kerentanannya terhadap 
bencana banjir lahar.

4.  KESIMPULAN 

Penelitian ini telah melakukan kuantifikasi 
kerentanan menggunakan pendekatan 
keruangan dan waktu. Input penelitian yang 
termasuk di dalamnya sebaran potensi bahaya 
banjir lahar mengindikasikan bahwa potensi 
kerentanan ekonomi, sosial dan fisik semakin 
terakumulir di wilayah yang mendekati kawasan 
sungai terutama yang mengarah ke bagian hilir. 

Pemanfaatan metode SMCE memberikan 
keleluasaan pada peneliti untuk lebih 
memaksimalkan ketersediaan data pendukung, 
utamanya yang masih dapat dikaitkan dengan 
aspek ruang (lokasi). Penggabungan metode 
kualitatif menjadi penting disini mengingat 
bahwa data sekunder yang diperoleh dari 
citra resolusi tinggi belum tentu memberikan 
informasi mendetil tentang informasi pendukung 
kerentanan. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan pemanfaatan Drone atau pesawat tanpa 
awak untuk memetakan secara cepat dampak letusan Gunung Kelud tahun 2014 
dan harapannya dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan saat rehabilitasi 
dan rekontruksi kembali. Drone atau dikenal dengan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 
menggunakan cara metode image-based modeling berbasis photogrammetry. Drone 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Quadcopter yang memiliki kelebihan 
mampu terbang ke segala arah, mengudara tanpa landasan dan bergerak secara 
vertikal dan horizontal. Pemetaan dilakukan di kawasan sekitar 5 – 10 km dari puncak 
Gunung Kelud. Hasilnya menunjukkan bahwa desa-desa di kawasan sekitar 5 km 
rusak berat, sebagian besar atap rumahnya roboh atau berlubang lubang, sedangkan 
kawasan 5 – 10 km dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu (1) rusak berat untuk rumah 
dengan genting yang sudah tua dan kemiringan atap di bawah 30°, (2) rusak ringan 
untuk bangunan rumah dengan genting baru dengan kemiringan atap < 30°, (3) 
bangunan rusak ringan atau tidak rusak bagi bangunan dengan genting tua dengan 
kemiringan sudut atap > 45° dan rumah dengan genting baru. Kesimpulan pesawat 
tanpa awak dapat dipergunakan untuk memetakan secara cepat kawasan terdampak 
letusan Gunung Kelud sehingga bisa diketahui jumlah rumah yang rusak berat, sedang 
dan rusak ringan sekaligus penyebab kerusakannya. Untuk itu disarankan khususnya 
untuk atap bangunan berkemiringan rendah untuk dirubah sudut kemiringannya. 

Kata kunci: Letusan Gunung Kelud 2014, pesawat tanpa awak, kerusakan.

Abstract
The purpose of this research is to develop the utilization of drones or unmanned 
aircraft to rapidly map the impact of the eruption of Mount Kelud in 2014 and hopes 
can be used in decision making in the rehabilitation and reconstruction back. Drone or 
UAV known as (Unmanned Aerial Vehicle) use the method of image-based modeling 
based photogrammetry. Dron used in this study is the type that has the advantages 
Quadcopter able to fly in all directions, airs without foundation and move vertically and 
horizontally. The mapping is done in the area around 5-10 km from the summit of the 
Mount Kelud. The results showed that the villages in the area about 5 km severely 
damaged, most of the roof of his house collapsed or perforated holes, while the area 
5-10 km can be classified into three, namely (1) to severely damaged houses with old 
tiles and the roof slope under 30°, (2) minor damage to building homes with new tiles to 
the roof slope <30°, (3) buildings with minor damage or no damage to the building with 
the old tiles with slope of the roof angle > 45° and homes with new tiles. Conclusion 
drone can be used to rapidly map the affected area Mount Kelud eruptions so they can 
know how many houses were severely damaged, and the damage was minor and a 
cause of the damage. It is recommended especially for low slope roof of building to be 
changed slope angle. 

Keywords: Eruption Mount Kelud 2014, unmanned aircraft, damage.
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1.   PENDAHULUAN 

Berdasarkan analisis Pusat Vulkanologi 
dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) letusan 
G. Kelud pada tanggal 13 Februari 2014 sekitar 
jam 22.00 malam, merupakan yang terbesar 
sepanjang sejarah letusan Gunung Kelud 
karena material letusan terlempar ke angkasa 
hingga puluhan  kilometer dan lontaran pasir 
dan debu vulkanik yang menyebar sampai 
kawasan Jawa Barat. Energi magma yang 
keluar dari perut bumi juga terukur dari jumlah 
kegempaan yang ada saat letusan atau erupsi, 
saat erupsi 2007 silam tercatat 500 kali gempa, 
erupsi tahun 2014  mencapai 1.000 kali gempa. 

Menurut UU No 24 tahun 2007 tentang 
penanggulangan bencana, disebutkan 
bahwa penyelenggaraan penanggulangan 
bencana adalah serangkaian upaya yang 
meliputi penetapan kebijakan pembangunan 
yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 
rehabilitasi. Sering digambarkan dalam bentuk 
siklus penanggulangan bencana dimulai 
dari Tahap Pencegahan dan Mitigasi, Tahap 
Kesiapsiagaan, Tahap Tanggap Darurat dan 
Tahap Pemulihan. Siklus bencana harus 
dipahami bahwa setiap waktu semua tahapan 
dilaksanakan secara bersama-sama dengan 
porsi kegiatan yang berbeda. Pengurangan 
risiko bencana (PRB) adalah konsep dan praktek 
mengurangi risiko bencana melalui upaya 
sistematis untuk menganalisa dan mengurangi 
faktor-faktor penyebab bencana. PRB meliputi 
semua aktivitas penyelenggarakan bencana 
yang melibatkan setiap bagian dari masyarakat, 
pemerintah, sektor profesional dan swasta 
untuk secara bersama-sama bertindak. 

Penanganan cepat dan efektif pada 
pada setiap tahapan harus terus diupayakan, 
khususnya saat tahap tanggap darurat, mengingat 
semakin cepat dan semakin efektif penanganan 
bencana saat darurat akan mempercepat dalam 
tahap berikutnya yaitu upaya pemulihan. Tujuan 
dari penilitian ini adalah mengembangkan 
pemanfaatan drone untuk memetakan secara 
cepat dampak letusan Gunung Kelud tahun 2014 
dan harapannya dapat dipergunakan dalam 
pengambilan keputusan saat rehabilitasi dan 
rekontruksi kembali.

2.   METODOLOGI

Secara geologis Indonesia termasuk 
kawasan tektonik aktif yang mengakibatkan 
aktivitas gempa, tsunami, gunungapi, longsor 

dan lain sebagainya. Konsekuensinya maka 
Indonesia Indonesia memiliki 127 gunung berapi 
aktif sehingga Indonesia termasuk kawasan 
yang dikenal dengan cincin api dunia yang 
merupakan kawasan yang banyak gunungapi 
aktifnya. Aktivitas gunungapi di suatu tempat 
dipengaruhi oleh sifat fisik magma, tekanan gas, 
kedalaman dan luas dapur magma. Setelah di 
atmosfer dipengaruhi oleh arah angin (Gambar 
1). 

Sejarah letusan G. Kelud sangat panjang 
dan umumnya termasuk letusan eksplosif  kuat 
sampai sangat kuat, baik yang terjadi pada pra 
sejarah maupun dalam masa sejarah manusia 
untuk menghasilkan endapan-endapan freatik, 
freatomagmatik, aliran piroklastik dan jatuhan 
piroklastik di sekitarnya. Letusan G. Kelud 
telah menghancurkan Kerajaan Majapahit 
yang merupakan kerajaan maritim dan agraris 
besar di Jawa Timur. Letak pusat pemerintahan 
kerajaan tersebut di Trowulan, Kabupaten 
Mojokerto, Jawa Timur, sekitar 40 km sebelah 
utara G. Kelud. Letusan berdampak langsung 
pada masyarakat yang bermata pencaharian 
sebagai petani tidak dapat mempergunakan 
lahannya lagi untuk bercocok tanam karena 
kekeringan dalam waktu yang lama.

Aktivitas letusan G. Kelud umumnya 
dimulai dengan suatu ledakan freatik yang 
diikuti oleh suatu letusan plinian pendek yang 
mencapai ketinggian dari lebih dari 10 km. 
Letusan gunungapi plinian yang bercirikan mirip 
dengan letusan dari G. Vesivius 79 SM. Letusan 
Plinian ditandai dengan semburan gas vulkanik 
dan abu vulkanik yang menyembur tinggi 
hingga lapisan atmosfer yang sangat tinggi. 
Karakteristik utamanya adalah pemancaran 
batu apung dalam jumlah besar dan letusan 
letusan gas yang sangat kuat dan berlangsung 
lama. Abu halus dapat menyebar hingga area 
yang sangat luas. Letusan Plinian sering disertai 
oleh suara letusan yang nyaring (gelombang 
infrasonik). 

Letusan G. Kelud yang bisa terlacak 
pada tahun 1901 dan 1919. Pada letusan 
1919, abu vulkanik terbagi dua. Awan abu yang 
berketinggian lebih rendah tersebar ke timur 
sampai sejauh Bali dan awan abu yang lebih 
tinggi tersebar ke barat (Gambar 2). Sedangkan 
pada tahun 1990 sebaran abu volkanik tidak 
tersebar jauh (Gambar 3).

Erupsi G. Kelud pada tahun 2007 tidak 
terjadi letusan tapi efusif yang menghasilkan 
anak gunung Kelud yang menutupi kawah yang 
selama ini banyak airnya. Letusan tahun 2014 
menjadi letusan eksplosif yang sangat kuat 
yang menghancur kubah lava.
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Gambar 1. Lontaran Hasil Letusan Gunung Api Tanpa dan dengan Pengaruh Angin. 
Angka-angka Menunjukkan Diameter Material dalam Sentimeter dan Kecepatan Angin 

(V dalam Meter/Detik) serta Kontur Sebaran Material Sesuai dengan Diameter. 
Sebaran Ini Dihitung dengan Asumsi Berat Jenis Material 2,5 Gr/Cm3 pada Ketinggian 

28 Km (Disederhanakan dari Wohletz, Kenneth, and Grant Heiken, 1992).

Gambar 2. Sebaran Abu Vulkanik pada Letusan G. Kelud Tahun 1901 dan 1919.

Gambar 3. Sebaran 
Abu Vulkanik dari 

Letusan 1990 
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(Bourdier et al., 1997).

Gambar 4. Kolom Letusan G. Kelud Tahun 2014 
(Sumber http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=83144).

Gambar 5. Sebaran Abu G. Kelud Tahun 2014 
(Sumber http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=83144.

Drone adalah istilah yang digunakan untuk 
pesawat tanpa awak yang digerakkan dengan 
kontrol jarak jauh. Pada awalnya sebagai hobi 
kemudian berkembang pesat untuk berbagai 
keperluan, seperti untuk perang atau untuk 

pemetaan atau untuk pemantauan kawasan 
terdampak bencana. Menurut Eisenbeiss 
(2008c, dalam Sukmana 2010) UAV fotogrametri 
adalah “photogrammetric measurement platform, 
which operates remotely controlled, semi-
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autonomously, orautonomously, without a pilot 
sittinginthevehicle”. Metode yang dikembangkan 
berbasis photogrammetry. Salah satu jenis  drone 
adalah jenis Quadcopter yang memiliki kelebihan 
mampu terbang ke segala arah, mengudara 
tanpa landasan dan bergerak secara vertikal 
dan horizontal. Dengan kemampuan otomatik, 
pesawat bergerak menjaga keseimbangannya 
sendiri sehingga mudah dioperasikan baik 
untuk berpindah, mulai terbang  sampai dengan 
pendaratan. Kemampuan memungkinkan bisa 
terbang menjangkau ke berbagai sudut obyek 
menjadikan wahana UAV jenis ini sangat ideal 
untuk keperluan pemetaan.

Sistem pemotretan udara terdiri dari dua 
bagian, yaitu sistem pada pesawat  multicopter 
dengan baling-baling 4 buah (Quadcopter) 
dan sistem pada groundstation. Sistem pada 
Quadcopter antara lain berupa perangkat bantu 
navigasi dan perangkat pemotretan udara 
dengan kamera Canon SX260HS. Instalasi 
perangkat yang digunakan dalam pemotretan 
udara yaitu seperti diagram (Gambar 6).

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri 
(1) analisis medan pemotretan, penyusunan 
requirement dan pemilihan system UAV yang 
tepat untuk misi pemotretan (2) mendata 
base hasil pemotretan (3) mengolah hasil 
pemotretan menjadi 3D dan analisis fotogametri 
(4) Penyampaian laporan. Adapun lokasi 
pelaksanaan kegiatan ini yaitu Desa Pandansari 
Malang dan Desa Puncu Kediri.

Pengolahan hasil pemotretan diperlukan 
karena kamera fotogrametri tidak mempunyai 
lensa yang sempurna, sehingga proses 
perekaman yang dilakukan akan memiliki 
kesalahan. Oleh karena itu perlu dilakukan 
pengkalibrasian kamera untuk dapat menentukan 
besarnya penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi. Kalibrasi kamera adalah proses untuk 
mendapatkan parameter intrinsik dan ekstrinsik 
kamera. Parameter intrinsik meliputi geometri 
internal kamera dan parameter optik seperti 
focal length, koefisien distorsi lensa, faktor-
faktor skala yang tidak dapat diestimasikan 
dan koordinat origin gambar pada komputer. 
Parameter ekstrinsik meliputi orientasi posisi 
kamera terhadap sistem koordinat dunia. Hal 
ini meliputi tiga sudut Euler dan tiga parameter 
translasi. Alat dan Bahan pada tahapan ini 
adalah Kamera Canon PowerShot SX 260 HS, 
tripod kamera, selotip dan mal Grid.

Mosaik yang dihasilkan dalam ukuran 
piksel adalah bernilai antara 0.1 – 0.2 meter. 
Terlihat gambar tidak tajam/blur jika di-zoom, 
hal ini dikarenakan nilai piksel yang digunakan 
cukup besar. Pemilihan nilai piksel tergantung 
pada tujuan penggunaan mosaik. Semakin kecil 

nilai piksel maka semakin tinggi kualitas gambar 
yang dihasilkan. Dari analisis di atas dapat 
dikatakan bahwa kualitas visual mosaik melalui 
pengolahan dihasilkan cukup baik, tetapi untuk 
beberapa detail seperti tepi jalan atau bangunan 
memiliki geometri yang tidak tajam karena 
kamera yang digunakan spesifikasi kelas pocket-
camera sehingga foto yang diambil kurang tajam 
dan ukuran pikselnya terlalu besar sehingga 
kurang mewakili daerah yang difoto. Kekurangan 
tersebut dapat diminimalisir dengan mengulang 
pengolahan foto dengan meningkatkan kualitas 
pemrosesan.

Gambar 6. H3-2D Gimbal, iOSD dan DjiAVL58.

Gambar 7. Tahapan Penelitian.
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Gambar 8. Grid Kalibrasi.

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berikut adalah hasil kegiatan pemotretan 

udara Tim Rapid Maping – Pusat Studi 
Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim - ITS, 
di desa Ngantang, Kab. Malang tepatnya di Desa 
Pandansari dan Puncu-Kediri pada tanggal 19 
Februari 2014 (Gambar 9 dan Gambar 10).

Hasil interpretasi foto udara dari sistem 
ini dapat mengklasifikasikan menjadi 3 yaitu (1) 
rusak berat untuk rumah dengan genting yang 
sudah tua dan kemiringan atap di bawah 30o. 
(2) rusak ringan untuk bangunan rumah dengan 
genting baru dengan kemiringan atap < 30o, (3) 
bangunan rusak ringan atau tidak rusak bagi 
bangunan dengan genting tua dengan kemiringan 
sudut atap > 45o dan rumah dengan genting baru.

Gambar 9. Foto Udara dari Quadcopter, Desa 
Pandansari, Ngantang. Kabupaten Malang, 

Terlihat Perubahan Tutupan Lahan Terutama 
Pola Sungai.

Gambar 10. Mosaik Foto Udara Desa Puncu Kediri. 
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4.   KESIMPULAN 

Berdasarkan sistem  yang  telah  dibuat  
beserta serangkaian uji coba maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:

Penggunaan alat Quadcopter sebagai 
wahana UAV-Photogrammetry dengan sensor 
kamera amatir dalam kegiatan ini dapat dilakukan 
khususnya untuk wilayah terdampak bencana 
letusan gunung terutama untuk mengamati 
kerusakan rumah serta tutupan lahan karena 
kemampuannya untuk terbang vertikal dan 
rendah.

Untuk QuadCopter pada jenis ini salah 
satu kelemahan adalah daya baterai litium 
yang digunakan selama 8 menit/baterai. Untuk 
kegiatan ini digunakan 4 baterai sehingga 
total terbang 1 x untuk flight test sedangkan 
total pemotretan menggunakan 3 baterai atau 
sepanjang 8 x 3 = 24 menit dengan menghasilkan 
sekitar 64 foto.
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Abstrak
Pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi curah hujan di Jakarta 
dan sekitarnya dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode mekanisme 
proses lompatan (jumping process mechanism) dan metode mekanisme persaingan 
(competition mechanism). Metode mekanisme proses lompatan (jumping process 
mechanism) dilakukan dengan proses penyemaian awan (cloud seeding) menggunakan 
bahan semai NaCl yang ditaburkan ke dalam awan menggunakan pesawat terbang. 
Tujuannya untuk mempercepat proses hujan pada awan-awan Cumulus yang berada 
di daerah upwind, yang dari radar terpantau bergerak masuk ke arah wilayah Jakarta. 
Sementara itu, metode mekanisme persaingan (competition mechanism) dilakukan 
dengan cara membakar bahan semai dalam flare menggunakan wahana penyemaian 
dari darat (GBG: Ground-Based Generator) yang terpasang di sejumlah lokasi di wilayah 
Jakarta, mulai dari hulu (daerah Puncak, Bogor) hingga hilir (sekitar Teluk Jakarta). 
Metode ini bertujuan untuk mengganggu mekanisme fisika awan-awan konvektif yang 
tumbuh di atas wilayah Jakarta. Sebelum pelaksanaan TMC, intensitas hujan hampir 
terjadi secara merata sepanjang hari. Setelah dilakukan TMC, intensitas hujan yang 
terjadi sejak pagi hari hingga malam hari berkurang secara signifikan. Hujan dengan 
intensitas tinggi masih terjadi pada malam hingga dini hari. Secara akumulatif, diperoleh 
hasil perhitungan tingkat pengurangan curah hujan selama operasional TMC sebesar 
33.19%.  

Katakunci: TMC pengurangan curah hujan, proses lompatan, mekanisme persaingan.

Abstract
Implementation of the weather modification technology (TMC) to reduce rainfall in Jakarta 
and surrounding areas is done using two methods, namely the jumping process mechanism 
and the competition mechanism. The jumping process mechanism performed by seeding 
the clouds using NaCl using aircraft. The goal is to accelerate the process of rain on 
Cumulus clouds in upwind areas, which is observed (using radar) moving in the direction 
to Jakarta area. Meanwhile, the competition mechanism is done by burning the material 
seeding in form of flares using Ground-Based Generator installed in several locations in 
Jakarta, ranging from upstream (Puncak area, Bogor) to downstream (around the Bay of 
Jakarta). This method aims to disrupt the cloud physics mechanism for the existence of 
convective clouds that grow in the area of   Jakarta. Prior to the implementation of TMC, 
rainfall intensity was high almost all day. After the TMC, the rainfall intensity occurs from 
early morning till night is reduced significantly. However, high intensity still occurs at night 
to early morning. Cumulatively, rainfall reduction during the TMC operation was 33.19%. 

Keywords: Weather modification technology for rain reduction, jumping process, and 
competition mechanism.
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1.   PENDAHULUAN 

Seiring dengan penelitian yang lebih maju 
dalam hal teknologi modifikasi cuaca (TMC) 
untuk mengurangi curah hujan, beberapa negara 
seperti China dan Rusia telah menerapkan 
teknologi ini untuk mencegah terjadinya hujan 
selama beberapa acara penting. Rusia pernah 
menggunakan TMC selama acara kenegaraan 
yang dilakukan di ruang terbuka. Sementara 
Cina menerapkan teknologi ini di Beijing selama 
upacara pembukaan Olimpiade 2008. 

Penelitian tentang penurunan curah hujan 
telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan di 
dunia, baik yang menggunakan studi laboratorium 
menggunakan model maupun eksperimen 
lapangan. Kebanyakan studi tentang penurunan 
curah hujan didasarkan pada hubungan antara 
aerosol, mikrofisika awan, dan presipitasi. Yin 
et al. (2000) melakukan perhitungan numerik 
tentang dampak penyemaian menggunakan 
bahan higroskopis pada pada awan konvektif. 
Diperoleh hasil bahwa bahan semai dengan 
ukuran kurang dari 2 mikron (μm) bisa 
menurunkan presipitasi sebesar 22 – 30%. Givati 
dan Rosenfeld (2004) menunjukkan bahwa polusi 
udara daerah perkotaan di California dan Israel 
mereduksi curah hujan tahunan sebesar 15 - 
25%. Menurut Khain et al. (2005), inti kondensasi 
(CCN: cloud condensation nuclei) berukuran 
kecil akan menghasilkan droplet yang kecil yang 
memiliki koefisien tumbukan yang kecil, sehingga 
mengakibatkan berkurangnya presipitasi pada 
awan-awan konvektif. Berdasarkan berbagai 
referensi yang ada maka Seto (2009) mengusulkan 
agar TMC digunakan untuk mengurangi curah 
hujan di Jakarta dan sekitarnya agar banjir di 
Jakarta bisa dikurangi. Bahkan Seto et.al. (2011) 
juga mengusulkan sebuah desain konseptual 
TMC untuk mengurangi curah hujan agar bisa 
diterapkan di areal pertambangan terbuka 
karena kejadian hujan yang berlebihan di areal 
pertambangan terbuka sangat mengganggu 
operasi penambangan.

Konsep TMC pengurangan curah hujan 
didasarkan pada 2 (dua) metode yang dijelaskan 
di bawah ini. 

1.1 . Mekanisme  Persaingan  

Pada awal pertumbuhannya, awan 
tersusun atas butir-butir awan (droplets) yang 
berukuran sangat kecil sebanyak ± 100 butir/
cm3 dengan ukuran butir sebesar ± 10 μm. 
Pada kondisi ini struktur awan sangat stabil. 
Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, butir-butir 
dengan jari-jari sekitar 10 μm memiliki efisiensi 
tumbukan yang sangat kecil, yaitu hanya sekitar 

1%. Proses terjadinya presipitasi dimulai ketika 
butir-butir awan menjadi tidak homogen. Suplai 
uap air yang cukup mengakibatkan beberapa 
butir awan tumbuh menjadi lebih besar dari yang 
lainnya. Akibatnya, butir yang lebih besar tersebut 
memiliki kecepatan jatuh yang lebih besar dan 
memiliki kesempatan untuk menabrak butir-butir 
awan yang lebih kecil. Ketika terjadi tumbukan 
maka terdapat peluang terjadinya penggabungan 
yang semakin memperbesar butir-butir awan 
dengan cepat. 

Pada Gambar 1 terlihat bahwa butir-butir 
dengan jari-jari 30 dan 40 μm memiliki efisiensi 
tumbukan yang tinggi, yaitu sekitar 50-80%. 
Mekanisme kunci terjadinya presipitasi pada 
awan konvektif adalah adanya tumbukan dan 
penggabungan. Jika kita menebarkan bahan 
semai higroskopis yang sangat halus ke dalam 
awan yang masih baru tumbuh maka bahan 
semai tersebut akan menyerap uap air dan 
membentuk butir-butir awan yang ukurannya 
sangat kecil. Semakin banyak bahan semai 
yang kita tebarkan maka bahan-bahan tersebut 
akan saling bersaing untuk memperebutkan uap 
air yang ada sehingga terjadi kondisi dimana 
ketersediaan uap air relatif menjadi berkurang 
terhadap keberadaan bahan higroskopis. 
Akibatnya, butir-butir awan sulit tumbuh menjadi 
lebih besar sehingga efisiensi tumbukan dalam 
awan sangat kecil yang menjadikan awan tetap 
berada dalam kondisi sangat stabil. Pada kondisi 
ini awan tidak akan berkembang sehingga tidak 
terjadi proses presipitasi. 

Gambar 1. Efisiensi Tumbukan (Pinsky et.al., 
2000).

Contoh terbaik tentang mekanisme 
persaingan adalah pada saat terjadi kebakaran 
hutan. Terdapat sangat banyak aerosol yang 
sangat kecil yang berada di atmosfir. Pengukuran 
yang dilakukan pada kasus kebakaran hutan 
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di Kalimantan 1998 (Bruintjes et.al, 2004) 
memperlihatkan adanya aerosol berukuran lebih 
kecil dari 2 μm sebanyak ± 2.000/cm3. Kondisi ini 
mengakibatkan sulitnya terbentuk awan Cumulus 
yang aktif akibat butir-butir awan yang homogen 
karena banyaknya aerosol dengan ukuran yang 
sangat kecil. Lebih jauh Rosenfeld et.al (2008) 
memperlihatkan bahwa tingginya konsentrasi 
aerosol juga memiliki efek berupa berkurangnya 
radiasi matahari yang mengganggu aktifitas 
konveksi. Tidak perlu masuk ke dalam awan untuk 
menghasilkan efek kompetisi, polutan di dekat 
permukaan juga menghambat pertumbuhan 
awan.  

1.2. Mekanisme Proses Lompatan 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya 
bahwa proses presipitasi terjadi akibat tingginya 
efisiensi tumbukan. Pada butir awan berukuran 
jari-jari 10% memiliki efisiensi sekitar 1%. Jari-jari 
20% memiliki efisiensi sekitar 10%. Ketika jari-jari 
mencapai ukuran 40 μm maka efisiensi tumbukan 
meningkat hingga mencapai sekitar 80%. Jelas 
bahwa butir awan berukuran 40 μm menjadi hal 
penting meningkatnya aktifitas dalam awan yang 
mempercepat terjadinya presipitasi. 

Gambar 2. Karakteristik Atmosfir di Atas Lautan 
dan Daratan (Khain et.al., 2005).

Pemberian bahan semai higroskopis 
berukuran besar pada awan yang sedang 
tumbuh aktif akan menghasilkan butir-butir awan 
berukuran besar yang akan memotong proses 

presipitasi menjadi lebih cepat. Ada lompatan 
yang signifikan dari proses presipitasi berupa 
penyediaan butir-butir awan berukuran besar 
yang secara drastis meningkatkan efisiensi 
tumbukan dalam awan. 

Contoh dari mekanisme proses lompatan 
ini dijelaskan dengan baik oleh adanya perbedaan 
mendasar yang terjadi pada kondisi atmosfir di 
atas lautan dan daratan. Menurut Khain et.al., 
2005 (Gambar 2), perbedaan atmosfir di atas 
lautan dan daratan adalah pada atmosfir lautan, 
aerosol berukuran besar tetapi jumlahnya sedikit, 
kelembaban tinggi, dan awan-awan yang tumbuh 
akan cepat menjadi hujan tetapi dengan curah 
hujan yang sedikit; sementara pada atmosfir 
daratan, aerosol berukuran kecil tetapi jumlahnya 
banyak, kelembaban rendah, dan awan-awan 
yang tumbuh perlu waktu yang lama untuk 
menjadi hujan tetapi curah hujannya besar.

Karakteristik ini sesuai dengan Pinsky 
et.al., (2000) dimana aerosol berukuran besar 
berkorelasi dengan percepatan proses hujan. 
Bruintjes et.al., (2004) memperlihatkan bahwa 
aerosol yang berukuran sangat besar (ultra giant 
aerosol) dengan jari-jari lebih dari 10 mikron bisa 
memperpendek rangkaian proses perubahan 
komposisi butir awan yang menciptakan efek 
lompatan pada proses penggabungan. 

BPPT pernah mengaplikasikan konsep TMC 
rain reduction di Palembang guna mengamankan 
wilayah Jaka Baring Sport Center dari gangguan 
hujan pada saat diselenggarakannya Sea Games 
XXVI pada bulan November tahun 2011, dan 
dinilai berhasil. Pada awal tahun 2013, TMC 
pengurangan curah hujan diterapkan di Jakarta 
dan berhasil mengurangi curah hujan di wilayah 
Jakarta dan sekitarnya sebesar 38,67% (Seto, 
et.al., 2013). 

Berdasarkan pengalaman-pengalaman 
tersebut, pelaksanaan TMC untuk pengurangan 
curah hujan kembali diterapkan di awal tahun 
2014. Tulisan ini menyajikan mekanisme 
penerapan TMC untuk mengurangi curah hujan 
di Jakarta dan melakukan perhitungan hasil 
pegurangan curah hujan yang terjadi. 

2.  METODOLOGI

2.1. Peralatan dan Bahan

2.1.1. Pesawat Terbang 
Pesawat terbang merupakan wahana 

pendukung utama dalam kegiatan TMC. Dalam 
kegiatan ini digunakan 2 (dua) unit pesawat yaitu 
1 (satu) unit Hercules C-130 milik TNI Angkatan 
Udara dengan nomor registrasi A-1328 dan 1 
(satu) unit Casa 212-200 milik BPPT dengan 
nomor registrasi PK-TLE yang dioperasikan 
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oleh PT Nusantara Buana Air (PT. NBA). Untuk 
pesawat jenis Hercules dan CASA 212-200 
yang digunakan telah dimodifikasi menjadi versi 
pesawat penyemai awan (Rain Maker Version). 
Pesawat Hercules C-130 dan CASA 212-200 milik 
TNI telah dilengkapi dengan peralatan navigasi 
dan weather radar yang canggih, yaitu Radar 
Cuaca (Weather Radar) dan Global Positioning 
System (GPS).

2.1.2. Bahan Semai
Bahan semai yang digunakan adalah 

NaCl berbentuk “super fine powder” (bubuk 
yang berukuran sangat halus) dalam orde 
mikron dan bahan semai “CoSAT”. Bahan 
semai super fine powder tersebut dalam bentuk 
bubuk halus yang diperoleh melalui proses 
panjang yang membutuhkan waktu, yaitu dari 
mulai tahap pengolahan di pabrik (pembakaran 
pada temperatur tinggi, penggilingan, dan 
pengemasan), hingga tahap pengiriman dari 
pabrik ke lokasi. Bahan semai yang digunakan 
pada wahana GPG berupa cairan (liquid) berupa 
campuran CaCl2 dengan aseton.

2.2. Kondisi Cuaca

Kondisi cuaca global/regional yang 
dominan pengaruhnya terhadap cuaca di DKI 
Jakarta dan sekitarnya adalah perbedaan suhu 
permukaan laut di Samudra Hindia bagian barat 
dan bagian timur yang disebut dengan IOD (Indian 
Ocean Dipole) serta massa udara yang datang ke 
wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Faktor lain 
yang berpengaruh terhadap pembentukan awan 
hujan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya adalah 
fenomena ENSO (El Nino Southern Oscilation) dan 
MJO (Maden Julian Oscillation) serta gangguan 
tropis berupa tropical depression hingga tropical 
cyclon yang terjadi di Samudera Hindia sebelah 
barat daya Sumatera hingga sebelah selatan 
Jawa, maupun di Samudera Hindia sebelah barat 
laut Australia. Sirkulasi monsun Asia-Australia, 
Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis atau 
Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ) yang 
merupakan daerah pertumbuhan awan, serta 
suhu permukaan laut di sekitar wilayah Indonesia 
juga berpengaruh terhdadap cuaca dan iklim di 
wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. 

Data global/regional yang digunakan 
dalam menganalisis dan memprediksi kondisi 
cuaca di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya 
terdiri atas berbagai fenomena dengan berbagai 
skala temporal dan spasial. Pantauan fenomena 
ENSO, IOD dan MJO (Madden-Julian Oscillation) 
memberikan informasi mekanisme global/regional 
yang berpengaruh terhadap pembentukan awan 
dan kejadian hujan di daerah target. 

ENSO dengan skala temporal antar-tahun 
mempengaruhi aktifitas keawanan dan hujan 
secara global. Sementara kondisi topografi yang 
bergunung di wilayah selatan DKI Jakaarta dan 
sekitarnya, serta dataran rendah di wilayah utara 
merupakan fenomena lokal yang menambah 
beragamnya kondisi iklim di wilayah DKI Jakarta 
dan sekitarnya, baik menurut ruang (wilayah) 
maupun waktu. 

Gambar 3. Grafik Anomali sst di Nino 3.4 Sampai 
Pertengahan Februari 2014 yang Menunjukkan 
Kondisi Enso Netral (Kiri) dan Grafik Iod Index 
(kanan) Sampai Pertengahan Februari 2014 

yang Menunjukkan Kondisi Iod Netral (Sumber: 
http://www.bom.gov.au/climate/enso/indices.

shtml).

Temperatur muka laut di Pasifik equator 
bagian tengah hingga pertengahan Februari 2014 
masih di kisaran normalnya. Sementara IOD 
di Samudera Hindia juga menunjukkan kondisi 
netral. Perubahan indeks temperatur muka laut 
hingga pertengahan Februari 2014 di daerah 
NINO 3.4 ditunjukkan pada Gambar 3 (kiri), 
sedangkan untuk IOD diperlihatkan pada Gambar 
3 (kanan).

Sementara fenomena MJO menunjukkan 
kondisi netral untuk wilayah Indoensia pada bulan 
Januari hingga Februari 2014. Monitoring MJO 
diperlihatkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Monitoring MJO Periode 8 Januari – 
16 Februari 2014

(Sumber dari Madden-Julian Oscillation: Recent 
Evolution, Current Status and Prediction by 

Climate Prediction Center).
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Kelembaban udara rata rata pada lapisan 
850 mb selama TMC di wilayah Jawa bagian barat 
berkisar antara 75 – 80%. Hal ini menunjukkan 
bahwa secara umum kondisi atmosfer sangat 
mendukung terjadinya pembentukan awan 
hujan di daerah Jawa bagian barat khsusunya 
di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Sebaran 
rata rata kelembaban udara tanggal 14 Januari  
s.d 15 Februari 2014 di wilayah Indonesia pada 
lapisan 850 mb ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Kelembaban Udara di Lapisan 850 
mb Tanggal 14 Januari s.d 15 Februari 2014. 

(Sumber : NOAA/ESRL PSD).

Umumnya daerah Pertemuan Angin Antar 
Tropis atau Inter Tropical Convergence Zone 
(ITCZ) membentang mulai dari Sumatera, Jawa 
hingga Nusa Tenggara. Mengikuti pola angin yang 
terjadi maka daerah liputan awan seperti pada 
contoh Gambar 6 terlihat bahwa keberadaan 
awan-awan cukup merata di perairan sebelah 
selatan Jawa, daratan Jawa bagian tengah dan 
barat serta di Laut Jawa bagian barat.

Gambar 6. Citra Satelit Tanggal 19 Januari 
2014, jam 07:00 UTC (Sumber: http://www.jma.

go.jp/en/gms/index.html).

Selama berlangsungnya kegiatan TMC, 
angin di wilayah Jawa bagian Barat dominan 
dari arah barat, barat laut hingga barat daya. 
Kecepatan angin pada lapisan 850 mb di 
wilayah tersebut berkisar antara 7 – 8 m/s atau 

sekitar 13 – 15 knot. Pusat tekanan rendah 
beberapa kali muncul di wilayah Australia utara 
dan di wilayah sekitar Filipina. Pusat tekanan 
rendah yang berada di sekitar Filipina bertahan 
cukup lama karena posisinya hampir tidak 
bergeser dan sempat tumbuh menjadi badai 
tropis namun tidak terlalu kuat. 

Iklim di Indonesia juga sangat dipengaruhi 
oleh monsoon. Berdasarkan Australian Summer 
Monsoon Indext (AUSMI), terjadi peningkatan 
indek AUSMI pada pertengahan Januari 
hingga pertengahan Februari 2014. Fenomena 
meningkatnya AUSMI ini diduga berhubungan 
dengan meningkatnya curah hujan di Jawa.   

Selama kegiatan TMC, temperatur 
permukaan laut di sebelah barat dan selatan 
Jawa sekitar 29°C, sedangkan di Laut Jawa 
temperaturnya lebih rendah yaitu sekitar 
28°C. Hangatnya kondisi laut di sebelah barat 
dan selatan Jawa mengakibatkan uap air di 
daerah tersebut cukup tinggi sehingga awan 
hujan mudah terbentuk. Uap air tersebut juga 
bergerak ke arah timur terbawa oleh angin 
baratan dan masuk ke wilayah Jabodetabek 
dan sekitarnya membentuk awan hujan di 
daerah tersebut. Sebaran rata-rata temperatur 
permukaan laut dari tanggal 14 Januari sampai 
dengan 15 Februari 2014 di wilayah Indonesia 
dan sekitarnya. 

Kondisi topografi sangat berpengaruh 
terhadap cuaca di wilayah DKI Jakarta dan 
sekitarnya. Cuaca dan iklim di bagian selatan 
yang bergunung gunung akan berbeda dengan 
cuaca di sebelah utara yang berupa dataran. 
Untuk memonitor kondisi lokal dilakukan 
pengukuran di beberapa pos meteorologi serta 
pemantauan radar cuaca di wilayah DKI Jakarta 
dan sekitarnya. 

Secara umum angin permukaan di 
wilayah Jakarta dan sekitarnya bertiup dari 
barat daya- barat laut. Kondisi atmosfer dan 
temperatur permukaan laut yang hangat sangat 
mendukung pembentukan awan hujan di wilayah 
DKI Jakarta. Pantauan radar menunjukkan 
umumnya pembentukan awan konvektif berada 
di sebelah barat laut, barat hingga barat daya 
daerah target. Sedangkan di sebelah selatan 
yang berupa dataran tinggi pembentukan awan 
lebih dominan akibat efek orografis sehingga 
secara klimatologis daerah tersebut relatif lebih 
banyak curah hujannya dibandingkan dengan di 
daerah lainnya. 

2.3. Pelaksanaan

2.3.1. Kegiatan Penerbangan
Mengingat pertumbuhan maupun 

pergerakan awan di wilayah daerah target 
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mulai pada pagi menjelang siang hari, maka 
penerbangan pertama biasanya dilaksanakan 
sekitar jam 10.00 - 13.30 WIB. Penerbangan 
sorti kedua direncanakan sekitar jam 14.00- 
16.00 WIB. Direncanakan dalam sehari 
dilakukan penerbangan sebanyak 4 (empat) 
sorti, namun realisasinya tergantung kondisi 
cuaca yang setiap saat selalu berubah. Setiap 
sore jam 17.00 WIB, rencana penerbangan 
untuk hari berikutnya didistribusikan kepada 
crew pesawat, Bandara/Lanud, dan petugas 
di lapangan serta user. Hal ini dilakukan 
agar persiapan operasi hari berikutnya dapat 
dipersiapkan lebih awal, lebih terencana, dan 
lebih baik. 

Daerah penyemaian dan lintasan pesawat 
saat melakukan penyemaian selalu direkam 
menggunakan alat navigasi GPS (Global 
Positioning System) yang dibawa oleh Flight 
Scientist. Pengoperasian GPS dimaksudkan 
untuk melihat track pesawat mulai onboard, 
saat menaburkan bahan semai, hingga pesawat 
kembali ke Posko, sehingga route dan manuver 
pesawat selama terbang terekam dengan baik. 
Pengoperasian GPS dilakukan oleh Flight 
Scientist selama penerbangan eksekusi.

Gambar 7. Daerah Target (Arsir Merah dan 
Oranye) dan Rute Penerbangan (Garis Merah) 

Selama Pelaksanaan TMC.

Kegiatan TMC yang dimulai pada 
tanggal 14 Januari  hingga 17 Februari 2014 
telah dilakukan penerbangan sebanyak 67 
sorti penerbangan dengan rincian 38 sorti 
penerbangan menggunakan pesawat Hercules 
A-1328 dan 29 sorti penerbangan menggunakan 
pesawat Casa, dengan menghabiskan bahan 
semai sebanyak 171.500 kg.

Daerah target dan rute penerbangan 
adalah wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, 
sementara penerbangan dilakukan pada daerah 
target dan daerah-daerah di luar target dimana 
awan bergerak menuju daerah target, seperti 
yang tergambarkan dalam Gambar 7.

2.3.2.	Aktifitas	Penyemaian	dari	Darat	
Untuk menciptakan efek mekanisme 

persaingan maka dalam pelaksanaan TMC ini 
juga dioperasikan sejumlah sistem penyemaian 
dari darat (GBG; Ground Base Generator) yang 
menggunakan Sistem Menara, Pohon Flare, dan 
Sistem Larutan dimana  lokasinya tersebar pada 
16 titik stasiun Pos Penyemaian Darat di wilayah 
Jabodetabek. Nama-nama stasiun tersebut 
terdapat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nama Stasiun Pos 
Penyemaian Darat.

No. 
Urut

Nama Stasiun Keterangan

1 Citeko; Puncak – Kab. Bogor Menara

2 Tugu; Puncak – Kab. Bogor Menara

3 Pekancilan; Puncak – Kab. 
Bogor

Menara

4 Lemah Nendeut; Puncak – 
Kab. Bogor

Menara

5 Tapos; Ciawi – Kab. Bogor Pohon Flare

6 Cibolang; Gn.Salak - Kab. 
Bogor

Pohon Flare 
dan Larutan

7 Caringin; Kab. Bogor Pohon Flare 
dan Larutan

8 Jalan Pahlawan; Kota Bogor Larutan

9 Jatijajar; Depok Larutan

10 Jatibening; Bekasi Pohon Flare 
dan Larutan

11 Jatirahayu; Bekasi Pohon Flare

12 Susukan; Jakarta Timur Pohon Flare 
dan Larutan

13 Sukapura; Jakarta Utara Pohon Flare 
dan Larutan

14 Duren Sawit; Jakarta Timur Pohon Flare

15 Rawa Teratai; Jakarta Timur Pohon Flare

Seluruh peralatan penyemaian dari darat 
pengoperasiannya menunggu instruksi dari 
Posko Utama Halim. Dari hasil briefing harian 
yang dilakukan di Posko Halim pada pagi hari 
yang menganalisa kondisi cuaca baik global 
dan lokal, bila diketahui bahwa prediksi cuaca di 
Jabodetabek akan terjadi banyak pertumbuhan 
awan, maka Posko Halim akan mengintruksikan 
kepada operator yang bertugas di stasiun Pos 
Penyemaian Darat untuk mengoperasikan 
peralatannya. Rincian pemakaian bahan semai 
(CoSAT maupun Larutan) yang dibakar dari 
darat selama pelaksanaan TMC, tersaji dalam 
Tabel 2.
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Tabel 2. Pemakaian Bahan Semai (CoSAT dan 
Larutan) Selama Pelaksanaan TMC.

Wahana

Bahan Semai

CoSAT
(batang)

Larutan

Metanol 
(liter)

CaCl2 (Kg)

Menara GBG 56 - -

Pohon Flare 236 - -

Larutan - 10.031,75 1.003,175

TOTAL 292 10.031,75 1.003,175

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Curah Hujan Wilayah
Untuk melihat kejadian hujan di daerah 

Jabodetabek pada umumnya dan DKI Jakarta 
khususnya, telah di pantau sebanyak 31 buah 
penakar hujan yang ada di seluruh wilayah 
Jabodetabek. Hasil pengukuran curah hujan 
dapat di lihat pada Gambar 3.1. Dari hasil 
pengukuran curah hujan, nampak bahwa di 
Jabodetabek dari tanggal 14 Januari s.d 17 
Februari 2014, tiap hari terjadi hujan dengan 
variasi gerimis sampai lebat. Selama periode 
operasi TMC, hujan cukup besar dan merata 
terjadi pada tanggal 17,18, 28, 29 Januari dan 
3 Februari 2014, yaitu masing-masing sebesar 
72.0 mm, 70.5 mm, 52 mm, 27 mm, dan 51,9 
mm. Hal ini mengakibatkan adanya genangan 
bahkan ada beberapa  sungai yang meluap 
yang mengakibatkan banjir.

Gambar 8. Grafik Curah Hujan Wilayah 
Jabodetabek Selama TMC.

Secara umum, curah hujan di wilayah 
Jabodetabek selama pelaksanaan TMC 
14 Januari s.d. 17 Februari 2014 dari awal 
mulai kegiatan menuju akhir kegiatan ada 
kecenderungan curah hujannya menurun. 
Bahkan pada 10 hari terakhir curah hujannya 
tidak terlalu besar, yaitu dibawah 10 mm, 
dimana hujan-hujan dibawah 10 mm ini masih 
diharapkan terjadi, sehingga bisa digunakan 
untuk mengisi air tanah yang sangat diperlukan 
untuk kelestarian lingkungan. 

3.2.  Analisis Hujan Temporal

3.2.1. Waktu Kejadian Hujan
Seperti diketahui bahwa pelaksanaan 

TMC untuk mitigasi banjir di wilayah Jakarta 
secara efektif beroperasi pada jam 08.00 
WIB sampai dengan 18.00 WIB, sehingga 
secara teknis TMC hanya mampu bekerja dan 
mempengaruhi proses di atmosfer pada siang 
sampai sore hari.

Gambar 9 adalah perbandingan hasil 
analisis karasteristik temporal curah hujan 
dengan melihat sebaran diurnal selama 35 hari 
kegiatan TMC (tanggal 14 Januari 2014 sampai 
dengan 17 Februari 2014), dengan periode 
yang sama (35 hari) sebelumnya selama tidak 
ada kegiatan TMC, tanggal 10 Desember 2013 
sampai 13 Januari 2014.

Gambar 9. Karasteristik Curah Hujan Temporal 
dalam 24 Jam Pada Saat Sebelum Kegiatan 
Tmc (biru) dan Pada Saat Selama Kegiatan 

TMC (merah).

Dari Gambar 9 terlihat bahwa sebelum 
pelaksanaan TMC distribusi kejadian hujan 
hampir terjadi secara merata sepanjang 
hari, dengan puncak kejadian hujan terjadi 
sejak pukul 16.00 hingga 21.00 WIB. Setelah 
dilakukan TMC, intensitas hujan yang terjadi 
sejak pagi hari (pukul 07.00 WIB) hingga malam 
hari (pukul 22.00 WIB) mampu ditekan. Hujan 
dengan intensitas tinggi justru terjadi pada 
malam hingga dini hari (mulai pukul 23.00 
WIB hingga pukul 06.00 WIB). Hujan yang 
terjadi pada rentang waktu tersebut adalah 
diluar  kemampuan dari TMC. Seperti sudah 
disebutkan sebelumnya bahwa operasi TMC 
maksimal hanya mampu dikerjakan sampai 
dengan sekitar pukul 18.00 WIB (batas akhir 
sunset), sementara dengan mempertimbangkan 
jarak daerah target penyemaian awan ke 
wilayah Jakarta serta memperhitungkan arah 
dan kecepatan angin, efek TMC hanya mampu 
mempengaruhi curah hujan di wilayah Jakarta 
hingga 4-5 jam setelahnya. Dari Gambar 3.2 
tersebut juga terlihat bahwa secara akumulatif, 
jumlah hujan selama periode kegiatan TMC juga 
berhasil dikurangi jika dibandingkan dengan 
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periode dalam durasi waktu yang sama (35 
hari) sebelum dilaksanakannya kegiatan TMC.

Jadi, meski TMC sudah berupaya untuk 
mengurangi curah hujan di wilayah Jakarta, 
namun dalam prakteknya teknologi ini masih 
mempunyai keterbatasan yaitu belum mampu 
melakukan aktivitas penyemaian awan pada 
malam hari sehingga belum berhasil mencegah 
terjadinya hujan lebat yang terjadi pada malam 
hingga dini hari. Secara instrumentasi, teknologi 
ini belum cukup safety untuk melakukan aktivitas 
penyemaian awan pada malam hari.

3.2.2. Curah Hujan Harian
Dengan menggunakan cara yang sama 

seperti di sub-bab sebelumnya, dilakukan analisis 
untuk periode sebelum dan selama pelaksanaan 
TMC. Gambar 10 memperlihatkan pola curah 
hujan TRMM historis, curah hujan TRMM aktual 
2014 dan prediksi curah hujan GFS, untuk 
periode sebelum dan selama pelaksanaan TMC.

Secara umum, untuk periode sebelum 
pelaksanaan TMC (1 s.d 13 Januari 2014) curah 
hujan TRMM aktual lebih besar dibandingkan 
dengan curah hujan hasil prediksi GFS maupun 
curah hujan TRMM historis  (2001 – 2013) pada 
periode yang sama. Sedangkan pada periode 
selama pelaksanaan TMC, secara umum terjadi 
sebaliknya, yaitu curah hujan TRMM aktual lebih 
kecil dari curah hujan hasil prediksi GFS maupun 
curah hujan TRMM historis pada periode yang 
sama seperti terlihat pada Tabel 3.

Gambar 10. Grafik Curah Hujan TRMM 
Historis, Curah Hujan Hasil Prediksi GFS dan 

Curah Hujan TRMM Sebelum dan Selama 
Pelaksanaan TMC.

Tabel 3. Akumulasi Curah Hujan TRMM Historis, 
Curah Hujan TRMM Aktual 2014 dan Prediksi 

Curah Hujan dengan Model GFS, Sebelum dan 
Selama Pelaksanaan TMC.

Berdasarkan data di atas bisa dihitung 
tingkat pengurangan curah hujan selama 
operasional TMC sebagai berikut:

A. Berdasarkan data CH Historis TRMM :
Pengurangan CH  =  (356.06 mm – 450.98 mm) :  
       450.98 mm x 100 %
       =  - 0.2105 x 100 %
       =  - 21.05 %

B. Berdasarkan data CH Hasil Prediksi GFS:
Pengurangan CH  =  (356.06 mm – 651.37 mm) : 
       651.37 mm x 100 %
       =  - 0.4534 x 100 %
       =  - 45.34 %

Jadi secara rata-rata, pelaksanaan TMC 
DKI Jakarta 2014 mampu mengurangi curah 
hujan sebesar  -33.19 %.

4.   KESIMPULAN

Pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca 
(TMC) untuk mengurangi curah hujan penyebab 
banjir di Jakarta tahun 2014 telah dilaksanakan 
dengan baik sejak tanggal 14 Januari sampai 
dengan 17 Februari  2014. 

Selama berlangsungnya pelaksanaan 
TMC ini telah dilaksanakan 67 sorti 
penerbangan penyemaian dengan rincian 38 
sorti penerbangan menggunakan pesawat 
Hercules A-1328 dan 29 sorti penerbangan 
menggunakan CASA 212-200 PK – TLE. Total 
bahan semai NaCl powder yang ditaburkan 
di udara sebanyak 171.500 kg, sementara 
penyemaian awan dari darat dengan sistem 
Ground-Based Generator (GBG) telah 
melakukan pembakaran 292 batang untuk 
Sistem Menara dan Pohon Flare dan 10.031,75 
liter Metanol, 1.003,175 kg CaCl2 untuk Sistem 
Larutan. 

Kondisi cuaca selama TMC umumnya 
sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca global/
regional dan lokal. Kondisi cuaca global/regional 
yang dominan pengaruhnya terhadap cuaca di 
DKI Jakarta dan sekitarnya adalah perbedaan 
suhu permukaan laut di Samudra Hindia 
bagian barat dan bagian timur yang disebut 
dengan IOD (Indian Ocean Dipole) serta massa 
udara yang datang ke wilayah DKI Jakarta 
dan sekitarnya. Faktor lain yang berpengaruh 
terhadap pembentukan awan hujan di wilayah 
DKI Jakarta dan sekitarnya adalah fenomena 
ENSO (El Nino Southern Oscilation) dan MJO 
(Maden Julian Oscillation) serta gangguan 
tropis berupa tropical depression hingga 
tropical cyclon yang terjadi di Samudera Hindia 
sebelah barat daya Sumatera hingga sebelah 
selatan Jawa, maupun di Samudera Hindia 

Periode
Prediksi 

GFS
(mm)

Historis TRMM 
(2001 - 2013)

(mm)

Aktual 
TRMM 
(mm)

Sebelum TMC 
(1 sd 13 Jan 2014)

166.19 133.54 238.87

Selama TMC 
(14 Jan sd 17 Feb 

2014)
651.37 450.98 356.06
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sebelah barat laut Australia. Sirkulasi monsun 
Asia-Australia, Daerah Pertemuan Angin Antar 
Tropis atau Inter Tropical Convergence Zone 
(ITCZ) yang merupakan daerah pertumbuhan 
awan, serta suhu permukaan laut di sekitar 
wilayah Indonesia juga berpengaruh terhdadap 
cuaca dan iklim di wilayah DKI Jakarta dan 
sekitarnya. 

Secara umum, curah hujan di wilayah 
Jabodetabek selama pelaksanaan TMC dari 
awal kegiatan menuju akhir kegiatan ada 
kecenderungan curah hujannya menurun, 
bahkan pada 10 hari terakhir curah hujannya 
tidak terlalu besar, yaitu di bawah 10 mm, dimana 
hujan-hujan di bawah 10 mm ini bahkan masih 
diharapkan terjadi, sehingga bisa digunakan 
untuk mengisi air tanah yang sangat diperlukan 
untuk kelestarian lingkungan. Besarnya curah 
hujan aktual TRMM 2014, selama pelaksanaan 
TMC, relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan 
besarnya curah hujan baik hasil prediksi model 
GFS maupun curah hujan historisnya. 

Sebelum pelaksanaan TMC distribusi 
kejadian hujan hampir terjadi secara merata 
sepanjang hari, dengan puncak kejadian hujan 
terjadi sejak pukul 16.00 hingga 21.00 WIB. 
Setelah dilakukan TMC, intensitas hujan yang 
terjadi sejak pagi hari (pukul 07.00 WIB) hingga 
malam hari (pukul 22.00 WIB) mampu ditekan. 
Hujan dengan intensitas tinggi justru terjadi pada 
malam hingga dini hari (mulai pukul 23.00 WIB 
hingga pukul 06.00 WIB). Secara akumulatif, 
jumlah hujan selama periode kegiatan TMC juga 
berhasil dikurangi jika dibandingkan dengan 
periode dalam durasi waktu yang sama (35 
hari) sebelum dilaksanakannya kegiatan TMC. 

Berdasarkan data curah hujan historis dari 
TRMM, curah hujan aktual dari TRMM, serta 
prediksi curah hujan dari GFS diperoleh hasil 
perhitungan tingkat pengurangan curah hujan 
selama operasional TMC  sebesar 33.19%. 
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Abstrak
Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Karanganyar dan semakin meningkat 
dari tahun ke tahun terutama pada saat musim hujan. Kabupaten Karanganyar 
merupakan wilayah perbukitan dengan lereng terjal, terbentuk oleh endapan vulkanik 
muda produk Gunung Lawu, tanah pelapukannya tebal, curah hujannya tinggi, ditunjang 
dengan degradasi perubahan tataguna lahan yang terjadi sehingga potensi bencana 
tanah longsor besar di wilayah ini. Untuk melakukan pengurangan risiko dan rencana 
pembangunan pada daerah yang berpotensi tanah longsor perlu diketahui kondisi 
konfigurasi bawah permukaan, salah satu metode yang bisa dilakukan adalah dengan 
geolistrik 2D. Pengukuran dengan metode geolistrik dilakukan di atas permukaan tanah 
dengan menginjeksi arus searah (DC) frekuensi rendah ke dalam tanah melalui dua 
elektroda arus dan akan memberikan variasi harga tahanan jenis terhadap benda yang 
dikenainya. Pengukuran geolistrik di Kabupaten Karanganyar dilakukan pada empat (4) 
lintasan di tiga (3) lokasi yang berbeda. Ketiga lokasi tersebut adalah: Dusun Guyon, 
DesaTengklik, Kecamatan Tawangmangu; Dusun Semiri, Desa Koripan, Kecamatan 
Matesih; dan Dusun Mogol, Desa Ledoksari, Kecamatan Tawangmangu. Permasalahan 
yang dijumpai dari hasil analisis geolistrik 2D di lokasi-lokasi tersebut adalah dijumpainya 
lapisan batulempung yang bersifat plastis dan mudah mengembang jika jenuh air dan 
berfungsi sebagai bidang gelincir, adanya urugan material yang tidak kompak di areal 
longsor serta morfologi terjal yang sangat berpengaruh terhadap kestabilan lereng. 

Katakunci: Potensi longsor, Karanganyar, pengukuran geolistrik, konfigurasi bawah 
permukaan, pengurangan risiko bencana.

Abstract
Landslides are common in Karanganyar and increasing from year to year, especially 
during the rainy season. Karanganyar a hilly area with steep slopes, formed by young 
volcanic deposits Lawu product, thick weathering soil, high rainfall, supported by the 
degradation of land use changes that occur so that the potential of large landslides in the 
region. To conduct risk reduction and development plans in areas potentially landslides 
need to know the condition of the subsurface configuration, one of the methods that 
can be done is by geoelectric 2D. Measurements with geoelectric method performed 
on the surface of the ground by injecting direct current (DC) low frequency into the 
ground through two current electrodes and will give the price variation resistivity against 
objects. Geoelectric measurements in the Karanganyar District performed on four (4) 
line in three (3) different locations. The three locations are: Guyon, Tengklik Village, 
Tawangmangu Sub-District; Semiri, Koripan Village, Matesih Sub-District; and Mogol, 
Ledoksari Village, Tawangmangu Sub-District. Problems found during the analysis of 
2D geoelectric at these locations are found claystone layer which is plastic and easily 
expand when saturated water and serves as a sliding plane, the existence of a buried 
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Analisis Konfigurasi Bawah Permukaan Daerah Potensi Tanah Longsor (Gerakan Tanah) dengan Metode 
Pengukuran Geolistrik di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah 
Heru Sri Naryanto

1.   PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang Permasalahan

Bencana longsor (gerakan tanah) banyak 
terjadi di Indonesia dan semakin sering terjadi 
dari tahun ke tahun. Bencana tanah longsor 
sering terjadi Kabupaten Karanganyar terutama 
pada saat musim hujan. Kabupaten Karanganyar 
merupakan wilayah perbukitan dengan lereng 
terjal, batuan penyusunnya berupa endapan 
vulkanik muda produk Gunung Lawu. Tanah 
pelapukannya cukup tebal dan curah hujannya 
cukup tinggi, sehingga potensi bencana tanah 
longsor cukup besar di wilayah ini. Hal ini ditunjang 
dengan adanya degradasi perubahan tataguna 
lahan yang terjadi akhir-akhir ini. Kombinasi 
faktor anthropogenik dan alam sering merupakan 
penyebab terjadinya longsor yang memakan 
korban jiwa dan kerugian harta benda. Upaya 
pengurangan risiko bencana diperlukan untuk 
meminimalkan dampak bencana tanah longsor. 

Berbagai upaya meminimalisasi dan 
pencegahan bencana longsor telah banyak 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang 
bekerjasama dengan berbagai instansi 
pemerintah dan perguruan tinggi, walaupun 
demikian bencana longsor yang menimbulkan 
kerugian harta benda maupun jiwa masih kerap 
terjadi terutama pada musim hujan. 

Kabupaten Karanganyar merupakan salah 
satu wilayah yang tergolong sering terjadi bencana 
tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa 
lokasi di wilayah ini sering terjadi longsor dalam 
dimensi kecil sampai besar yang mengakibatkan 
korban baik harta maupun jiwa. Bencana tanah 
longsor besar pernah terjadi di Karanganyar, 
yaitu pada tanggal 26 Desember 2007. Bencana 
tanah longsor tersebut terjadi di 14 kecamatan di 
Kabupaten Karanganyar yang menelan korban 
jiwa 62 orang meninggal. Dari jumlah tersebut 
korban terbesar terjadi di Dusun Mogol, Desa 
Ledoksari, Kecamatan Tawangmangu dengan 
jumlah meninggal dunia sebanyak 34 jiwa. 

Untuk mengetahui lebih rinci kondisi 
daerah yang berpotensi tanah longsor, perlu 
diketahui kondisi bawah permukaan. Geometri 
longsor ditetapkan berdasarkan analisis litologi 
dan struktur bawah permukaan, sehingga 
dapat ditentukan litologi yang berperan sebagai 
pemicu terjadinya longsor. Pengukuran geolistrik 

2D merupakan salah satu pekerjaan metode 
geolistrik yang dilakukan untuk mengetahui 
informasi bawah permukaan, yang antara lain 
bisa untuk mendeteksi kondisi geometri longsor, 
lapisan batuan, ketebalan, kedalaman dan 
penyebarannya. Dengan demikian batas dan 
arah hamparan serta kontinuitas material dapat 
diketahui secara vertikal dan horisontal (Naryanto, 
2014; Naryanto et al, 2007).

Penanganan tanah longsor perlu dilakukan 
untuk mencegah bencana lebih besar yang 
mungkin terjadi. Untuk melakukan penanganan 
yang komprehensif sebaiknya dilakukan terlebih 
dahulu pendekatan geofisika untuk mengetahui 
gambaran umum kondisi bawah permukaan 
sebelum melakukan tindakan. Metoda geolistrik 
2D merupakan salah satu metoda geofisika 
dinamis yang memanfaatkan sifat kelistrikan 
batuan.

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan 
aplikasi teknologi analisis potensi tanah longsor 
dengan menggunakan geolistrik 2D untuk 
mendeteksi konfigurasi bawah permukaan 
daerah rawan longsor di Kabupaten Karanganyar, 
Provinsi Jawa Tengah. Dengan diketahuinya 
kondisi konfigurasi bawah permukaan tersebut, 
maka dapat dilakukan perencanaan penanganan 
dan antisipasi yang tepat pada daerah-daerah 
rawan longsor tersebut serta penataan kawasan 
yang aman.

1.3. Lokasi

Lokasi penelitian adalah Kabupaten 
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Analisis 
potensi tanah longsor dengan metode geolistrik 
dilakukan pada 3 lokasi terpilih yang sudah terjadi 
dan yang berpotensi untuk terjadi longsor di 
Kabupaten Karanganyar,  yaitu: 1). Dusun Semiri, 
Desa Koripan, Kecamatan Matesih; 2). Dusun 
Guyon, Desa Tengklik, Kecamatan Kecamatan 
Tawangmangu; dan 3). Dusun Mogol, Desa 
Ledoksari, Kecamatan Tawangmangu.

2.  Metodologi

Metodologi penelitian ini adalah :
• Persiapan (koordinasi, referensi, data 

material that is not compact in landslide areas and steep morphology influence on 
slope stability. 

Keywords: Potential landslides, Karanganyar, geoelectric measurements, subsurface 
configuration, disaster risk reduction.
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sekunder, persiapan peralatan lapangan).
• Pengukuran geolistrik 2D di daerah survei. 

Pengukuran geolistrik diawali dengan 
penentuan titik-titik lintasan di lapangan 
menggunakan alat Global Positioning System 
(GPS), berdasarkan rencana pengukuran 
geolistrik yang telah ditentukan, kemudian 
dilanjutkan dengan pembuatan lintasan 
geolistrik dan profil menggunakan theodolite. 
Konfigurasi yang dipakai adalah Wenner 
dengan spasi antar elektroda 5 meter, dan 
kedalaman penetrasi mencapai 10 meter. 
Karena menggunakan kabel multicore dan 
elektroda sebanyak 16 batang, maka dalam 
satu lintasan pengukuran, panjang yang 
diperoleh adalah 80 meter. Jumlah total 
pengukuran yang dilakukan adalah empat (4) 
lintasan.

• Pengolahan data geolistrik 2D untuk 
mendapatkan penampang vertikal (cross 
section) pada masing-masing lintasan.

• Analsis kondisi bawah permukaan (geologi, 
konfigurasi lapisan, persebaran, kedalaman, 
ketebalan, gangguan, kekompakan).

• Verifikasi data
• Laporan.

Peralatan yang digunakan adalah: Global 
Positioning System (GPS), Geolistrik S-Field, 
elektroda besi 16 batang, kabel multicore, laptop, 
kompas, theodolite (T0), dan kamera.

3.  DATA DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Kelerengan dan Geologi

Kabupaten Karanganyar termasuk bagian 
zone tengah Pulau Jawa yang merupakan 
merupakan zone depresi dan di tempat tersebut 
muncul kelompok gunungapi besar. Secara 
umum, Pulau Jawa terbentuk sebagai akibat 
gerakan Lempeng Indo-Australia yang menumbuk 
Lempeng Eurasia, dari tumbukan tersebut 
menghasilkan zona penunjaman lempeng 
(subduction zone) yang berpotensi menimbulkan 
deretan gunungapi di atas zona tersebut termasuk 
Gunung Lawu. 

Kondisi topografi di Kabupaten Karanganyar 
dapat dilihat dari peta kontur yang menunjukkan 
kelerengan suatu daerah. Peta Kontur Kabupaten 
Karanganyar diperoleh dari Peta Rupabumi 
Indonesia Skala 1 : 25.000 yang dibuat oleh BIG. 
Pada dasarnya peta kontur merupakan garis 
khayal yang menggambarkan ketinggian yang 
sama pada masing-masing garis kontur. 

Morfologi merupakan daerah pebukitan 
terjal 50-70% (27°- 36°) sampai sangat terjal 
lebih dari 70% (>36°) tergantung pada kondisi 

keteknikan tanah/batuan pembentukan lereng. 
Vegetasi umumnya jarang atau berupa sawah 
dan tanaman musiman.

Wilayah Kabupaten Karanganyar berada 
pada lereng barat-barat daya Gunung Lawu, 
dengan morfologi bergelombang lemah hingga 
kuat, dan kemiringan lereng bervariasi mulai 
dari datar (<10o) hingga mencapai tegak. Dari 
analisis citra satelit yang menunjukkan tingkat 
kerentanan gerakan tanah di Provinsi Jawa 
Tengah, Kabupaten Karanganyar teridentifikasi 
sebagai zona dengan tingkat kerentanan gerakan 
tanah menengah hingga tinggi (Naryanto, 2011 ; 
Naryanto et al, 2010).

Gambar 1. Peta Kemiringan Lereng  Kabupaten 
Karanganyar (Naryanto et al, 2010).

Secara lebih detail, dari hasil analisis citra 
satelit di wilayah Kabupaten Karanganyar, terlihat 
bahwa wilayah yang rentan bergerak dengan 
kerentanan menengah dan kerentanan tinggi 
mencapai 80% dari luas area kabupaten tersebut. 
Peta Geologi Regional Lembar Ponorogo 
(Sampurno & Samodra, 1997), diketahui bahwa 
wilayah studi tersusun oleh batuan berumur 
Tersier yang merupakan batuan beku intrusi 
(Andesit), batugamping terumbu dan kalkarenit 
(Formasi Wonosari), serta batuan vulkanik 
berumur Quarter yang terdiri dari breksi gunungapi 
bersisipan lava andesit (Formasi Jobolarangan), 
lava andesit (Formasi Sidoramping dan Formasi 
Jobolarangan), batuan gunungapi Lawu berupa 
tuf dan breksi gunungapi bersisipan lava andesit, 
lava andesit (Lava Condrodimuka) dan lahar 
Lawu yang berupa komponen andesit basal 
dengan sedikit batu apung bercampur dengan 
pasir gunungapi. 

Permukaan bumi terbentuk akibat pengaruh 
dari proses geomorfologis, geologis, dan struktur 
geologis pada material batuan dalam ruang dan 
waktu. Kabupaten Karanganyar termasuk bagian 
Zone Tengah yang merupakan zona terlemah 
dan bersama-sama dengan faktor lain sangat 
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menentukan timbulnya gunungapi. Morfologi 
daerah bencana berada pada ketinggian antara 
700-1.000 m di atas muka laut, merupakan 
perbukitan berelief terjal sampai sangat terjal, 
kemiringan antara 30°-60° berarah relatif barat-
timur dengan puncak tertinggi adalah Gunung 
Lawu (3.265 m). 

Kabupaten Karanganyar tersusun oleh 
batuan berumur Tersier yang merupakan batuan 
beku intrusi (andesit), batugamping terumbu 
dan kalkarenit (Formasi Wonosari), serta batuan 
vulkanik berumur Quarter yang terdiri dari breksi 
gunungapi bersisipan lava andesit (Formasi 
Jobolarangan), lava andesit (Formasi Sidoramping 
dan Formasi Jobolarangan), batuan gunungapi 
Lawu berupa tuf dan breksi gunungapi bersisipan 
lava andesit, lava andesit (Lava Condrodimuka) 
dan lahar Lawu yang berupa komponen andesit 
basal dengan sedikit batu apung bercampur 
dengan pasir gunungapi (Surono et al, 1992). 

Gambar 2.  Morfologi Perbukitan Tinggi 
Mempunyai Potensi Kerentanan Tanah Longsor 

Tinggi.

3.2. Potensi Longsor di Karanganyar

Potensi tanah longsor menengah sampai 
tinggi di Kabupaten Karanganyar terletak di bagian 
timur sebelah utara (Kecamatan Jenawi, Kerjodan, 
Ngargoyoso) serta di bagian timur bagian 
selatan (Kecamatan Tawangmangu, Atiyoso, 
Karangpandan, Matesih, Jatiyoso, Jatipuro dan 
Jumapolo). Secara setempat-setempat daerah 
yang mempunyai potensi menengah juga terdapat 
di Kecamatan Kebakkramat, Mojogedang, 
Gondangrejo dan Jumapolo.

Potensi tanah longsor menengah sampai 
tinggi di Kabupaten Karanganyar terletak di 
bagian timur sebelah utara (Kecamatan Jenawi, 
Kerjodan, Ngargoyoso) serta di bagian timur 
bagian selatan (Kecamatan Tawangmangu, 
Atiyoso, Karangpandan, Matesih, Jatiyoso, 
Jatipuro dan Jumapolo). Secara setempat-
setempat daerah yang mempunyai potensi 
menengah juga terdapat di Kecamatan 
Kebakkramat, Mojogedang, Gondangrejo dan 
Jumapolo (Bappeda Kab. Karanganyar, 2009). 
Zona kerentanan tanah longsor tinggi mempunyai 
tingkat kecenderungan terjadinya gerakan tanah 

tinggi. Di daerah tersebut sering terjadi tanah 
longsor, sedangkan tanah longsor lama dan 
gerakan tanah baru masih aktif bergerak akibat 
pengaruh curah hujan yang tinggi dan erosi dasar 
sungai yang kuat.

Morfologi tinggi terbentuk oleh perbukitan 
terjal dengan kemiringan lereng 50-70% (27°-
36°) sampai hampir tegak mendominasi daerah 
ini. Vegetasi penutup umumnya sangat kurang. 
Secara lebih detail, dari hasil analisis citra satelit 
di Kabupaten Karanganyar, terlihat bahwa 
wilayah yang rentan bergerak dengan kerentanan 
menengah dan kerentanan tinggi mencapai 80% 
dari luas area kabupaten tersebut (Naryanto et al, 
2010).

Gambar 3.  Peta Kerentanan Tanah Longsor di 
Kabupaten Karanganyar (Naryanto et al, 2010).

Zona kerentanan tanah longsor menengah 
mempunyai tingkat kecenderungan terjadinya 
tanah longsor agak tinggi, dapat terjadi tanah 
longsor, terutama pada daerah yang berbatasan 
dengan lembah sungai atau tebing jalan. Tanah 
longsor lama masih dapat aktif kembali terutama 
disebabkan curah hujan yang tinggi dan erosi 
sungai yang kuat (Naryanto et al, 2010).

3.3. Pengukuran Bawah Permukaan dengan 
Geolistrik 2D

Data konfigurasi bawah permukaan kondisi 
daerah rawan longsor merupakan salah satu 
komponen penting dalam melakukan kegiatan 
yang berkaitan dengan bumi. Informasi ini bisa 
meliputi struktur geologi (lipatan, patahan, 
rekahan), jenis dan sifat fisis batuan, susunan 
batuan di bawah permukaan, kedalaman, 
ketebalan dan penyebarannya. Salah satu cara 
untuk bisa mengetahui kondisi bawah permukaan 
tersebut adalah melakukan pengukuran geofisika 
dengan metode geolistrik 2D (resistivity 2D). 

Pengukuran dengan metode geolistrik 
dilakukan di atas permukaan tanah dengan 
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menginjeksi arus searah (DC) frekuensi rendah 
ke dalam tanah melalui dua elektroda arus. Besar 
beda potensial yang terjadi diukur di permukaan 
dengan dua elektroda potensial. Hasil pengukuran 
besar yang diinjeksikan dan beda potensial yang 
terjadi untuk setiap jarak elektroda yang berbeda 
akan memberikan variasi harga tahanan jenis 
(Naryanto et al, 2007). 

Gambar 4. Peralatan Geolistrik yang Digunakan 
dan Pengukuran di Lapangan.

Menurut Naryanto (2008, 2014), besaran 
yang diukur pada metoda geolistrik adalah 
potensial listrik dan kuat arus, sedangkan yang 
dihitung adalah tahanan jenis. Arus listrik adalah 
gerak muatan negatif (elektron) pada materi dalam 
proses mengatur diri menuju keseimbangan. 
Peristiwa ini terjadi bila materi mengalami 
gangguan karena adanya medan listrik. Bila 
medan listrik arahnya selalu tetap menuju ke 
satu arah, maka arus listrik yang mengalir akan 
tetap juga arahnya. Arus listrik yang mengalir 
searah disebut DC (Direct Current) sedangkan 
yang mengalir bolak-balik disebut AC (Alternating 
Current). Menurut Hukum Ohm, hubungan antara 
besarnya beda potensial listrik (V), kuat arus (I) 
dan besarnya tahanan kawat penghantar adalah : 
V = R x I. 

 Apabila titik arus terletak di atas terletak di 
permukaan bumi, maka arah arus listrik dan garis 
equipotensialnya akan menjalar ke semua arah 
dalam tanah. Pada survei geolistrik dipakai 2 (dua) 
sumber arus, dengan demikian arah arus listrik 
dan equipotensialnya bisa dilihat pada Gambar 
5. Data yang diperoleh dari pengukuran lapangan 
adalah data posisi setiap elektroda (x,y,z) dan 
data V (potensial) serta I (kuat arus). Dari data 
V dan I dihitung nilai resistivity (R). Pengukuran 
geolistrik tersebut dilakukan dilakukan dengan 
spesifikasi :

• Metoda Pengukuran :  Wenner
• Jumlah elektroda  :  16
• Spasi elektroda   :  10 meter
• Koreksi topografi  :  ya
• Orientasi bentangan :  N 165 E
• Alat yang digunakan :  Resistivity 

               S-Field

Konfigurasi elektroda arus dan potensial 
yang digunakan pada pengukuran geolistrik 2D 
di daerah survei adalah konfigurasi Wenner 
Alpha. Susunan konfigurasinya , jarak antara 
C1-P1, P1-P2, P2-C2 selalu sama yaitu a 
(Gambar 5).

Gambar 5. Arah Arus Listrik dan Garis 
Equipotensial untuk Dua Sumber Arus Berada di 

Permukaan Bumi.

Gambar 6. Visualisasi Pengukuran Tahanan 
Jenis 2D Konfigurasi Wenner.

3.4. Hasil dan Analisis Pengukuran 
Geolistrik 2D di Kabupaten 
Tawangmangu

Pengukuran geolistrik dilakukan pada 
empat (4) lintasan di tiga (3) lokasi yang berbeda. 
Ketiga lokasi tersebut adalah: Dusun Guyon, 
DesaTengklik, Kecamatan Tawangmangu; Dusun 
Semiri, Desa Koripan, Kecamatan Matesih; dan 
Dusun Mogol, Desa Ledoksari, Kecamatan 
Tawangmangu.
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3.5.1. Pengukuran dan Analisis Geolistrik 
2D di Dusun Guyon, DesaTengklik, 
Kecamatan Tawangmangu
Dusun Guyon,  Desa Tengklik merupakan 

salah satu desa di Kecamatan Tawangmangu, 
yang berpotensi terjadinya tanah longsor dengan 
tipe rayapan (creep). Tanahnya terus bergerak, 
apalagi di musim penghujan. Bagian tertentu 
seperti amblas ke dalam. Permukiman cukup 
padat telah mengalami bencana tanah longsor 
dan sebagian sudah direlokasi ke tempat lain. 
Pergerakan longsor mengarah selatan, ke arah 
sungai di bawah tempat rekreasi Grojogan Sewu. 

Peristiwa tanah longsor telah menyebabkan 
Dusun Guyon, Desa Tengklik mempunyai 
tingkat kerentanan yang tinggi untuk mengalami 
longsor lagi karena longsoran yang terjadi 
berhenti sementara, suatu saat kalau ada gaya 
yang memicu akan mudah bergerak lagi. Tanah 
longsor yang mulai terjadi pada tahun 2007 telah 
menyebabkan penurunan tanah sebesar 20 cm 
telah bergerak turun hingga mencapai 260 cm 
pada Agustus 2009. 

Gambar  7. Pengukuran Geolistrik 2D pada 
Daerah yang Selalu Mengalami Tanah Longsor 

di Dusun Guyon, Desa Tengklik, Kecamatan 
Tawangmangu.

a.  Pengukuran Lintasan ke 1 Dusun Guyon, 
Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu
  
Pengukuran pada Lintasan ke 1 Dusun 

Guyon, Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu 
dilakukan pada koordinat S 7° 39,308’ E 111° 
07,752’.

Pengukuran dilakukan dengan beda 
topografi yang tidak tertelu besar, tetapi 
lokasi pengukuran tersebut sudah mengalami 
longsoran jenis rayapan (creep). Pergerakan 
tanah longsor terjadi terutama pada musim hujan 
dengan kejenuhan air yang besar dalam batuan 
sehingga menyebabkan pengembangan batuan 

yang memicu terjadinya gerakan tanah longsor. 
Hal ini dapat dijelaskan, bahwa sejak 

2007 daerah tersebut mengalami gerakan 
tanah dengan tipe rayapan. Gerakan cenderung 
membuka, dan karena daerah tersebut masih 
sekitar permukiman, daerah yang amblas 
tersebut diisi dengan batu batuan vulkanik 
di sekitarnya. Untuk itu, hasil resistivitas 
menggambarkan bahwa di lapisan atas 
mempunyai resistivitas yang lebih tinggi, hingga 
100 ohm meter dengan ketebalan 1 meter. 
Terlihat juga pada posisi hampir di tengah, 
terdapat kumpulan resistivitas yang lebih tinggi, 
yang agak menghambat gerakan tanahnya. 
Oleh sebab itu lapisan di atas cenderung seperti 
terlihat amblas terlebih dahulu, yang kemudian 
bergerak ke aras bawah dengan perlahan. Sudut 
kemiringan lapisan juga relatif datar, yang dapat 
menerangkan kenapa gerakannya merayap 
(creep). Sedangkan di bawahnya mempunyai 
resistivitas lebih rendah dengan nilai 15  sampai 
25 ohm meter, merupakan lapisan lapukan 
vulkanik yang bergerak.

Pada lapisan dasar hasil pengukuran dari 
kedalaman sekitar 10 meter terdapat batuan 
yang mempunyai resistivitas rendah, yaitu 
berupa batuan atau material yang tidak kompak. 
Material tidak atau kurang kompak tersebut 
menyebabkan daya dukung untuk menahan 
material di atasnya kurang kuat, sehingga tanah 
longsor yang sifatnya amblasan yang disertai 
dengan gerakan rayapan akan mudah terjadi. Di 
atas material kurang kompak tersebut terdapat 
lapisan batuan berselang-seling dengan 
resistivitas lebih tinggi dari batupasir, batulanau 
dan batulempung dengan kondisi yang meliuk-
liuk karena amblas. Lapisan batulempung sangat 
jelas kelihatan dengan bentuk meliuk-liuk dan 
kedalaman paling dalam pada posisi 4 meter. 
Batuan tersebut bersifat plastis apabila jenuh air, 
dan berfungsi sebagai bidang gelincir material 
yang berada di atasnya.

Di atas batulempung masih terdapat 
perlapisan antara batu pasir dari ukuran 

Gambar 8. Hasil Inversi 2D Pengukuran 
Resistivitas Lintasan 1 di Dusun Guyon, Desa 

Tengklik, Kecamatan Tawangmangu.
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halus sampai kasar dan bataulanau, dan di 
atasnya lagi terdapat material batuan yang 
mempunyai resistivitas lebih tinggi sampai di 
permukaan. Diinterpretasikan material batuan 
yang mempunyai resistivitas tinggi tersebut 
adalah urugan material kompak yang memang 
sudah banyak dilakukan oleh masyarakat untuk 
meratakan tanah.

b.  Pengukuran Lintasan ke 2 Dusun Guyon, 
Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu 

Pengukuran pada Lintasan ke 2 
Dusun Guyon, Desa Tengklik, Kecamatan 
Tawangmangu dilakukan pada koordinat S 7° 
39,304’ E 111° 07,744’. Pengukuran dilakukan di 
seberang jalan di sebelah utara Lintasan ke 1. 

Gambar 9. Hasil Pengukuran Resistivitas 
Lintasan 2 di Dusun Guyon, Desa Tengklik, 

Kecamatan Tawangmangu.

Setelah dilakukan pengolahan data 
dan koreksi topografi, data diinversi dengan 
menggunakan software Res 2D, dan 
menghasilkan penampang 2 dimensi yang 
menggambarkan harga resistivitas batuan 
dari tiap tiap lapisannya. Dari hasil inversi 2D 
pengukuran resistivitas tersebut, tergambar 
bahwa ada kontak batuan lapuk dengan batuan 
yang mempunyai nilai resistivitas tinggi dengan 
kedalaman hingga 10 meter. Dari penampang 
tersebut juga tergambar bahwa orientasi 
perlapisan membentuk sudut hingga 30°, 
sebagai bidang gelincir. Tetapi di bagian atas, 
bidang gelincir lebih curam, hingga mencapai 
45°. Dapat dipahami arah aliran air akan jenuh 
pada lapisan lapuk, dan mengakibatkan mudah 
bergeraknya lapisan tersebut.

Ketebalan lapisan tanah lapuk yang 
berpotensi bergerak mencapai ketebalan 10 
meter lebih, yang merupakan tuft lapukan 
dengan harga resistivitinya berkisar antara 10-
20 ohm meter. Sedangkan lapisan di bawahnya 
cenderung lebih kompak, dengan harga 
mencapai 90 ohm meter, yang diinterpretasikan 
sebagai batuan lempung sebagai bidang 
gelincirnya.

Dari hasil inversi 2D pengukuran 
resistivitas tersebut, didapatkan aadanya lapisan 
paling bawah terbentuk oleh batuan dasar 
(bed rock) yang relatif kompak dan keras yang 
mempunyai resistivitas tinggi, yang dalam hal 
ini adalah breksi vulkanik endapan dari Gunung 
Lawu pada kedalaman sekitar 5 meter dari 
permukaan tanah. Di atas batuan dasar tersebut 
terendapkan batuan yang sifatnya lebih kurang 
kompak secara berlapis-lapis, yaitu batupasir 
vulkanik dari ukuran kasar sampai halus, 
batulanau sampai batulempung. Batulempung 
merupakan material yang mudah mengembang 
dan berfungsi sebagai bidang gelincir material di 
atasnya.

Pada batas batulempung tersebut dijumpai 
beberapa lapisan batuan lain yaitu batupasir 
vulkanik dari ukuran kasar sampai halus dan 
batulanau, dan terdapat massa material lepas 
yang mempunyai resistivitas rendah yang 
terdapat di permukaan, yang kemungkinan 
adalah urugan atau material lepas yang bergerak 
berasal dari atasnya.

Bencana tanah longsor di Dusun Guyon, 
Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu sudah 
terjadi, dan bencana ini akan selalu terjadi terus-
menerus terutama pada musim hujan. Tipe dari 
longsoran adalah tipe rayapan (creep), terutama 
dijumpainya lapisan batulempung yang terdapat 
dalam perlapisan batuan. Pergerakan longsor 
tersebut terjadi perlahan-lahan, dan agak cepat 
pada saat kejenuhan air dalam pori-pori batuan 
sudah sangat jenuh akibat dipicu curah hujan 
yang tinggi di daerah tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan bersama-
sama antara masyarakat, Pemerintah Daerah 
setempat serta LSM dalam menangani bencana 
tanah longsor tersebut. Pada daerah yang 
memang sudah terjadi tanah longsor perlu 
dilakukan upaya penanganan baik secara fisik/
struktural seperti bronjong-bronjong, beton, 
saluran pengaliran dan sebagainya. Pembuatan 
beton dan brojong-bronjong penahan longsor 
sudah dilakukan dengan dana dari berbagai 
pihak seperti Pemerintah Daerah, PNPM mandiri,  
swadaya masyarakat dan sebagainya. 

Masyarakat yang berdiam di bawah tebing 
harus waspada terutama pada saat hujan turun. 
Bila intensitas hujan tinggi dan berlangsung 
lama harus mengungsi ke tempat yang aman, 
karena material longsoran dapat sewaktu-waktu 
bergerak bersama air hujan. Beberapa rumah 
yang termasuk warga Dusun Guyon, Desa 
Tengklik terdapat pada daerah bawah tebing, 
sehingga kesiapsiagaan harus selalu dilakukan 
khususnya pada saat curah hujan tinggi.

Tidak melakukan penggalian atau 
pemotongan lereng pada daerah atau lereng 
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yang terjal. Penggalian akan menyebabkan 
kekuatan dalam menahan beban tanah di 
atasnya menjadi berkurang, sehingga akan 
mempercepat terbentuknya tanah longsor. 

Dilakukan segera penanganan lahan-
lahan yang masih kritis terutama pada lereng 
curam-sangat curam dengan jenis litologi tufa 
dengan tanaman keras, kuat dan berakar 
dalam. Kebanyakan daerah-daerah berlereng 
curam ditanami oleh tanaman musiman yang 
menjadi mata pencaharian utama penduduk 
daerah tersebut. Pada daerah yang telah terjadi 
tanah longsor, di atas daerah tersebut perlu 
mendapatkan perhatian untuk dapat dilakukan 
penghijauan dengan tanaman keras yang 
berakar kuat. Hal tersebut sangat bermanfaat 
dalam mengurangi beban longsor yang terjadi 
di bawahnya.

Perbaikan sarana yang rusak dan 
segera merelokasi rumah-rumah warga yang 
rusak akibat bencana ke lokasi yang aman. 
Untuk pemilihan daerah relokasi yang aman 
terhadap ancaman longsor, perlu koordinasi 
antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 
masyarakat dengan masukan dan saran dari 
para ahli. 

3.4.2. Pengukuran dan Analisis Geolistrik 
2D di Dusun Semiri, Desa Koripan, 
Kecamatan Matesih
Dusun Semiri, Desa Koripan kecamatan 

Matesih, mempunyai morfologi yang berbukit 
bukit. Desa tersebut mempunyai potensi 
rawan longsor, tepatnya di Dusun Semiri, 
Desa Koripan, Kecamatan Matesih. Wilayah 
ini terdapat pada bagian lereng kaki dan 
lereng tengah Gunung Lawu. Gunungapi 
Lawu merupakan gunungapi yang relatif 
tua, dan banyak bagian materialnya telah 
mengalami pelapukan, sehingga tanah pada 
bagian lereng kaki dan lereng tengah ini 
telah berkembang menjadi tanah dengan 
kandungan lempung yang tinggi, berwarna 
kemerahan dan tekstur tanahnya pun telah 
berkembang dengan baik. Elevasi wilayah ini 
sekitar 500-700 meter di atas permukaan laut, 
sedangkan kemiringan lerengnya berkisar 
antara 8-15%. Pada beberapa tempat didapati 
bukit-bukit kecil yang merupakan sisa dari 
aktivitas vulkanik yang disebut dengan bukit 
volkan terdenudasi. Penggunaan lahan secara 
umum adalah sawah, tegalan, kebun sayur, 
kebun campuran, permukiman desa dengan 
pekarangan, permukiman kota, perkebunan, 
dan hutan. Pengukuran geolistrik Dusun 
Semiri, Desa Koripan, Kecamatan Matesih 
dilakukan pada koordinat  S 7° 39,698’ E 111° 
04,033’. 

Gambar 10. Lokasi Potensi Longsor dan 
Pengukuran Geolistrik di Dusun Semiri, Desa 

Koripan, Kecamatan Matesih.

Gambar 11. Hasil Inversi 2D Pengukuran 
Resistivitas di Dusun Semiri.

Dari hasil inversi 2D pengukuran resistivitas 
tersebut, didapatkan adanya lapisan paling 
bawah terbentuk oleh batuan dasar (bed rock) 
yang relatif kompak dan keras yang mempunyai 
resistivitas tinggi, yang dalam hal ini adalah breksi 
vulkanik endapan dari Gunung Lawu. Di atas 
batuan dasar tersebut terendapkan batuan yang 
sifatnya lebih kurang kompak secara berlapis-
lapis, yaitu batupasir vulkanik dari ukuran kasar 
sampai halus sampai batulempung. Batulempung 
merupakan material yang mudah mengembang 
bila mengandung air, sehingga menjadi lebih liat 
dan bisa menjadi bidang gelincir untuk material 
yang berada di atasnya.  

Lapisan batulempung tersebut 
pelamparannya menerus dan miring mengikuti 
kelerengan di permukaan tanah. Di batas 
batulempung tersebut dijumpai beberapa lapisan 
batuan lain, dan terdapat massa material lepas 
yang berupa material produk pelapukan batuan 
dasar mempunyai resistivitas rendah yang 
bergerak mengikuti bidang gelincir batulempung 
tersebut. Kontak batuan antara material lepas 
dengan lapisan-lapisan di bawahnya  membentuk 
bidang gelincir dengan kemiringan lebih dari 
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30o. Ketebalan lapisan material lepas mencapai 
ketebalan 10 meter lebih. Harga resistivitasnya 
berkisar antara 10-20 ohm meter. Sedangkan 
lapisan di bawahnya cenderung lebih resist, 
dengan harga mencapai 90 ohm meter.

3.4.3. Pengukuran dan Analisis Geolistrik 
2D di Dusun Mogol, Desa Ledoksari, 
Kecamatan Tawangmangu
Dusun Mogol, Desa Ledoksari, Kecamatan 

Tawangmangu, Kapupaten Karanganyar pernah 
mengalami bencana tanah longsor, tepatnya pada 
26 Desember 2007 dinihari. Bencana longsor 
didahului dengan hujan lebat, dan menewaskan 
lebih dari 62 orang terkubur dan meninggal dunia.

Morfologi daerah bencana berada 
pada ketinggian antara (700-1000 m) di atas 
permukaan laut, merupakan perbukitan berelief 
terjal sampai sangat terjal, kemiringan antara (30 
- >60)° berarah relatif barat - timur dengan puncak 
tertinggi adalah Gunung Lawu (3265 Pada daerah 
perbukitan kemiringan terjal hingga curam antara 
kemiringan 30° - > 60°, merupakan bagian timur-
barat daya perbukitan Gunung Lawu. Dijumpai 
sungai-sungai kecil di daerah survei dan mengalir 
menuju Sungai Suwaluh dan Sungai Gembong. 
Sungai-Sungai ini mengalir ke arah barat dan 
selanjutnya mengalir ke Bengawan Solo.

Gambar 12. Permukiman Penduduk Padat 
yang Berisiko Tinggi Terhadap Tanah Longsor  
di Dusun Mogol, Desa Ledoksari, Kecamatan 

Tawangmangu.

Pengukuran resistivitas untuk mengetahui 
konfisurasi bawah permukaan di Dusun Mogol, 
Desa Ledoksari, Kecamatan Tawangmangu pada 
koordinat S 7o 40,682’ E 111o  07,404’.

Gambar 13. Tanah Longsor yang Terjadi Pada 
Tahun 2007 dan Pengukuran Geolistrik 2D 

Dilakukan di Sebelahnya.

Kondisi litologi dengan resistivitas tinggi 
diperkirakan adalah batuan breksi dengan 
komponen batuan bekunya. Sedangkan 
resistivitas rendah dapat berupa batuan tufa dan 
pasir vulkanik. Dengan kondisi seperti ini maka 
lereng ini dapat dikatakan relatif stabil.

Batuan didominasi oleh tanah dengan 
ketebalan sekitar 6-8 meter yang diduga 
merupakan lapukan batuan tufa, tidak tampak 
adanya breksi vulkanik pada daerah ini atau 
terdapat dengan bagian yang kecil. Dengan 
demikian faktor litologi mempunyai peranan 
yang penting untuk terjadinya longsor.

    

Gambar 14. Hasil Pengukuran Geolistrik 2D 
di  Dusun Mogol, Desa Ledoksari, Kecamatan 

Tawangmangu.

Jenis gerakan tanah adalah longsoran 
bahan rombakan berasal dari salah satu tebing 
yang ada di desa Mogol. Material longsoran 
didominasi oleh endapan material tanah, 
pasir dan bongkah batuan bercampur dengan 
air dari sungai yang ada di tepi tebing serta 
pepohonan yang tumbang, kemudian bergerak 
dengan cepat sejauh kurang lebih 150 m melalui 
lembahnya menimpa rumah penduduk yang ada 
di bawahnya. 

4.  KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan di atas, bisa 
disimpulkan dan disarankan sebagai berikut :
a. Bencana tanah longsor sering terjadi 

Kabupaten Karanganyar dan semakin sering 
terjadi terutama pada saat musim hujan. 

b. Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah 
perbukitan dengan lereng terjal, batuan 
penyusunnya berupa endapan vulkanik 
muda produk endapan Gunung Lawu, tanah 
pelapukannya tebal, curah hujan tinggi, 
ditunjang dengan degradasi perubahan 
tataguna lahan yang terjadi sehingga potensi 
bencana tanah longsor cukup besar di wilayah 
ini. 

c. Tanah longsor yang terjadi di Dusun 
Guyon, Desa Tengklik dengan tipe rayapan 
(creep), tanahnya terus bergerak apalagi 
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di musim penghujan. Pada lapisan dasar 
hasil pengukuran dari kedalaman sekitar 
10 meter terdapat batuan yang mempunyai 
resistivitas rendah, yaitu berupa batuan atau 
material yang tidak kompak. Di atas material 
kurang kompak tersebut terdapat lapisan 
batuan berselang-seling dengan resistivitas 
lebih tinggi dari batupasir, batulanau dan 
batulempung bersifat plastis apabila jenuh 
air, dan berfungsi sebagai bidang gelincir 
material yang berada di atasnya.

d. Dari hasil pengukuran resistivitas di Dusun 
Semiri, Desa Koripan, didapatkan adanya 
lapisan paling bawah terbentuk oleh batuan 
dasar (bed rock) yang relatif kompak dan 
keras yang mempunyai resistivitas tinggi, 
yaitu breksi vulkanik endapan dari Gunung 
Lawu. Di atas batuan dasar tersebut 
terendapkan batuan yang sifatnya lebih 
kurang kompak secara berlapis-lapis, yaitu 
batupasir vulkanik dari ukuran kasar sampai 
halus sampai batulempung. Batulempung 
menjadi bidang gelincir untuk material yang 
berada di atasnya. 

e. Hasil pengukuran geolistrik di Dusun Mogol, 
Desa Ledoksari menunjukkan litologi dengan 
resistivitas tinggi diperkirakan adalah batuan 
breksi dengan komponen batuan bekunya. 
Sedangkan resistivitas rendah dapat berupa 
batuan tufa dan pasir vulkanik. Dengan kondisi 
seperti ini maka lereng ini dapat dikatakan 
relatif stabil. Batuan didominasi oleh tanah 
dengan ketebalan sekitar 6-8 meter yang 
diduga merupakan lapukan batuan tufa, tidak 
tampak adanya breksi vulkanik pada daerah 
ini atau terdapat dengan bagian yang kecil. 
Dengan demikian faktor litologi yang ditunjang 
morfologi terjal mempunyai peranan yang 
penting untuk terjadinya longsor. 

f. Pada daerah yang memang sudah terjadi 
tanah longsor perlu dilakukan upaya 
penanganan baik secara fisik/struktural 
serta upaya mitigasi non-struktural dengan 
mempertimbangan tipe longsor hasil analisis 
geolistrik 2D. 

g. Untuk pemilihan daerah relokasi yang aman 
terhadap ancaman longsor, perlu koordinasi 
antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 
masyarakat dengan masukan dan saran para 
ahli dari K/L dan Universitas terkait. 
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Abstrak 
Industri gas alam cair memiliki potensi bencana industri yang tinggi dalam bentuk 
kebakaran dan ledakan. Potensi bencana yang signifikan pada beberapa lokasi dan 
unit proses di industri LNG  dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia 
dan asset perusahaan. Makalah ini akan mengidentifikasi beberapa lokasi/unit-
unit proses yang memiliki potensi ancaman bahaya yang tinggi di industri LNG, dan 
juga menganalisis faktor penyebab, potensi dan efek bahayanya. Skenario ancaman 
bahaya yang terburuk di industri LNG berupa ledakan pada beberapa unit proses. Hasil 
identifikasi bahaya ledakan tersebut dapat digunakan sebagai kriteria penentuan zona-
zona bahaya di Industri LNG. 

Katakunci: Gas alam cair, industri, pontensi ancaman, ledakan.

Abstract 
Liquefied natural gas industry has a high potential hazards such as fire and explosion. 
The significant potential hazard in some locations and unit processes in the LNG 
industry can have a negative impact on human and company assets. This paper will 
identify some locations/units process that have a high potential hazards in LNG industry, 
and also analyze the cause and the potential hazard effects. The worst case scenario 
in LNG industry is explosions at several unit processes. The result of the explosion 
hazard identification can be used as criteria for determining the hazard zones in the 
LNG industry. 

Keywords: Liquefied natural gas, industry, potential hazards, explotion.

 
1.   PENDAHULUAN 

1.1.	 Definisi	Bencana	Industri	

Industri-industri besar di sektor minyak 
bumi dan gas memiliki risiko tinggi dalam 
pengoperasiannya. Banyaknya kecelakaan 
yang terjadi di industri migas khususnya di 
industri gas alam cair (liquefied natural gas/
LNG) seperti halnya kebakaran, peledakan, 
pencemaran lingkungan, dan lainnya yang 
menyebabkan industri migas memiliki 
potensi bahaya yang tinggi terhadap kejadian 
kecelakaan kerja di dalam industri itu sendiri 
dan dapat juga menimbulkan bencana yang 
lebih besar apabila mengenai masyarakat yang 
ada di sekitarnya.

Bencana di sektor industri secara umum 
dapat dikategorikan ke dalam dua jenis bencana 
yaitu kecelakaan industri (industrial accident) dan 
bencana gagal teknologi di industri (technological 
hazard). Kecelakaan industri adalah kejadian 
kecelakaan yang terjadi di tempat kerja 
khususnya di lingkungan industri. Menurut 
International Labour Organization (ILO) setiap 
tahun terjadi 1,1 juta kematian yang disebabkan 
oleh penyakit atau kecelakaan akibat hubungan 
pekerjaan Sekitar 300.000 kematian terjadi dari 
250 juta kecelakaan dan sisanya adalah kematian 
akibat penyakit akibat hubungan pekerjaan. 
Di Indonesia berdasarkan data dari Dewan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 
(DK3N) menunjukkan bahwa kecenderungan 
kejadian kecelakaan kerja meningkat dari tahun 
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ke tahun yaitu 82.456 kasus di tahun 1999 
meningkat menjadi 98.905 kasus di tahun 2000 
dan naik lagi mencapai 104.774 kasus pada 
tahun 2001. Dari kasus-kasus kecelakaan kerja 
9,5% diantaranya (5.476 tenaga kerja) mendapat 
cacat permanen. Ini berarti setiap hari kerja ada 
39 orang pekerja yang mendapat cacat baru atau 
rata-rata 17 orang meninggal karena kecelakaan 
kerja (Riyadina, 2007).

Kecelakaan industri secara umum 
disebabkan oleh 2 (dua) hal pokok yaitu perilaku 
kerja yang berbahaya (unsafe human act) dan 
kondisi yang berbahaya (unsafe condistions). 
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 
faktor manusia memegang peranan penting 
timbulnya kecelakaan kerja. Hasil penelitian 
menyatakan bahwa 80%-85% kecelakaan keja 
disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan faktor 
manusia (Zain, 2010).

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana telah menempatkan 
bencana industri ke dalam bencana gagal 
teknologi. Peraturan Kepala BNPB No.4 Tahun 
2008 menyebutkan bahwa kegagalan teknologi 
merupakan kejadian yang diakibatkan oleh 
kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian 
dan kesengajaan manusia dalam menggunakan 
teknologi dan atau industri. Dampak yang 
ditimbulkan dapat berupa kebakaran, 
pencemaran bahan kimia, bahan radioaktif/ nuklir, 
kecelakaan industri, kecelakaan transportasi 
yang menyebabkan kerugian jiwa dan harta 
benda. 

UN-ISDR (United Nation of International 
Strategies for Disaster Reduction, 2009) 
mendefinisikan kegagalan teknologi 
(technological hazard) sebagai semua 
kejadian bencana yang diakibatkan oleh 
kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian 
dan kesengajaan manusia dalam penggunaan 
teknologi dan atau industri. Schmidt dan Thome 
(2006) mendefinisikan bencana industri sebagai 
major accident hazard (chemical plant) serta 
kecelakaan pada produksi, pengolahan, transport 
dan penyimpanan minyak bumi.

1.2.   Proses Produksi Gas Alam Cair 

Gas alam cair (Liquefied natural gas/ LNG) 
merupakan salah satu produk yang dihasilkan 
dari gas alam sebagaimana ditampilkan pada 
Gambar 1.

Gas alam cair adalah gas alam yang 
telah diproses untuk menghilangkan pengotor 
(impuritas) dan hidrokarbon fraksi berat dan 
kemudian dikondensasi menjadi cairan pada 
tekanan atmosfer dengan mendinginkannya 
pada temperature sekitar -160° Celcius. 

Gambar 1. Produk-produk Gas Alam 
dan Penggunaannya

(Sumber : Helfia, 2014).

LNG ditransportasi menggunakan 
kendaraan yang dirancang khusus dan ditaruh 
dalam tangki yang juga dirancang khusus. LNG 
memiliki isi sekitar 1/640 dari gas alam pada 
Suhu dan Tekanan Standar, membuatnya lebih 
hemat untuk ditransportasi jarak jauh di mana 
jalur pipa tidak ada. Ketika memindahkan gas 
alam dengan jalur pipa tidak memungkinkan 
atau tidak ekonomis, dia dapat ditransportasi 
oleh kendaraan LNG, di mana kebanyakan jenis 
tangki adalah membran atau “moss” (Wikipedia, 
2014).

1.2.1. Proses Pengilangan LNG
Sebagian besar LNG merupakan 

gas metan (CH4) dan beberapa komponen 
gas hidrokarbon yang lain seperti gas etan, 
gas propan, termasuk beberapa komponen 
hidrokarbon berat lainnya seperti butan, dan 
pentan. Jumlah hidrokarbon berat seperti butan 
dan pentan atau yang lebih berat di dalam LNG 
biasanya dibatasi tidak boleh lebih dari 0.1% 
(Helfianet, 2014). LNG tidak berwarna, tidak 
berbau, tidak beracun dan tidak menyebabkan 
korosi.  Bahaya-bahaya LNG antara lain mudah 
terbakar, beku atau “frost bite”.

Gambar 2. Konsep Dasar Proses LNG 
(Sumber : PT. Badak NGL, Bontang http://
www.badaklng.co.id/in/lng_proses.html).
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Gas pertama-tama diambil dan dialirkan 
ke kilang pemroses untuk dimurnikan dengan 
membuang kondensat seperti air, minyak, 
lumpur, juga gas-gas lain seperti CO2 and 
H2S. Kilang LNG biasanya dirancang untuk 
membuang mercury dari aliran gas untuk 
mencegah pembentukan amalgam dengan 
aluminium di alat penukar panas kriogenik. Gas 
ini selanjutnya didinginkan dalam beberapa 
tahapan sampai mencair. LNG kemudian 
disimpan di tangki penyimpan dan dimuat dan 
dikapalkan. 

Proses pencairan melibatkan 
pengambilan komponen-komponen tertentu 
seperti gas asam, helium, air, dan hidrokarbon 
berat yang bisa menyebabkan masalah di aliran 
hilir. Gas alam selanjutnya dikondensasikan 
menjadi cair pada tekanan mendekati atmosfer 
dengan mendinginkannya sampai temperatur 
sekitar -160 derajat Celcius.

LNG pada prinsipnya digunakan untuk 
mengangkut gas alam ke pasar, dimana LNG 
diubah kembali menjadi gas dan didistribusikan 
dalam bentuk gas alam dengan pipeline. 
Biaya produksi yang relatif tinggi dan juga 
penyimpanannya yang harus menggunakan 
tangki kriogenik yang mahal telah menyebabkan 
penggunaan komersial LNG secara luas 
terhambat.

1.2.2. Sifat-sifat LNG
Pada tekanan atmosfir dan temperature 

yang sangat rendah, LNG memiliki probabilitas 
yang kecil untuk terjadinya ledakan, namun 
beberapa kondisi tetang beresiko menimbulkan 
terjadinya ledakan maupun kebakaran 
sehubungan dengan sifat-sifatnya.

Berikut adalah beberapa sifat–sifat dari 
gas alam cair (LNG) :
• LNG adalah bahan bakar cair yang bening 

yang akan mendidih pada suhu -160oC, maka 
dari itu penyimpanannya harus lebih rendah 
dari pada suhu didihnya tersebut.

• LNG lebih ringan daripada air, jika LNG 
bercampur dengan air maka LNG dengan 
cepat mengapung dan berada diatas 
permukaan air.

• Uap dari LNG lebih berat dari udara, ketika 
LNG mendidih dan menguap maka uapnya 
tidak akan terbang keatas melainkan 
melayang diatas permukaan tanah.

• Uap dari LNG berwarna putih dan bisa terlihat, 
berbeda dengan bentuk cairnya yang bening.

• ketika LNG dicampur dengan air akan 
terjadi ledakan–ledakan kecil yang tidak 
menimbulkan api.

• LNG tidak dapat terbakar, hanya dalam 
bentuk uap LNG dapat terbakar.

• Ketika material biasa terkena LNG maka 
material tersebut menjadi rapuh dan pecah. 
Maka dari itu untuk penyimpanannya 
membutuhkan material khusus yang tahan 
dengan suhu ekstrim dingin dari LNG.

• Uap LNG yang berada di udara hanya bisa 
terbakar jika konsentrasi uap LNG di udara 
sebanyak 5% sampai 15%. Jadi jika uap LNG 
di udara terlalu sedikit atau terlalu banyak 
maka tidak akan terbakar.

1.2.3. Tangki Penyimpanan LNG
Tangki Penyimpanan LNG biasanya 

berjenis “full containment” yaitu dinding 
luarnya terbuat dari beton pra-tekan dan 
dinding dalamnya baja dengan kandungan 
nikel tinggi serta insulasi yang sangat efisien 
di antara kedua dinding itu. Tangki-tangki 
besar berukuran 95 ribu-170 ribu m3, memiliki 
perbandingan tinggi dan lebar yang rendah 
dan berbentuk silindris dengan kubah baja 
atau atap beton. Tekanan penyimpanan dalam 
tangki jenis ini sangat rendah, kurang dari 1,45 
psig. Kadan-kadang digunakan tangki bawah 
tanah yang lebih mahal untuk penyimpanan. 
Kalau dalam jumlah sedikit misalnya 700 m3 
atau kurang, bisa disimpan dalam bejana tekan 
horizontal atau vertikal yang dilengkapi dengan 
jaket vakum. 

LNG harus dipertahankan tetap dingin 
agar selalu dalam fasa cairan. Meskipun 
dilengkapi insulasi yang efisien, bocoran panas 
tetap tidak bisa dihindari sepenuhnya ke dalam 
LNG sehingga menghasilkan penguapan LNG. 
Hasil penguapan LNG ini disebui ‘boil-off gas’” 
dan berguna untuk mempertahankan LNG 
tetap dingin. Boil-off gas biasanya ditekan dan 
dikirim sebagai gas alam untuk bahan bakar 
pembangkit listrik, atau dicairkan kembali 
kedalam tangki.

1.3. Kecelakaan di Pabrik LNG

Gas alam adalah senyawa bahan bakar 
dan mudah terbakar. Karenanya beberapa hal 
khusus sengaja dilakukan dalam perancangan, 
konstruksi dan operasi fasilitas kilang LNG 
untuk memastikan keselamatan dan kehandalan 
operasi. Dalam bentuk cair, LNG tidak bisa 
meledak dan tidak bisa terbakar. LNG harus 
lebih dulu teruapkan, kemudian bercampur 
dengan udara pada pembagian yang pas untuk 
pembakaran (rentang mudah terbakar antar 
5% sampai 15%), dan kemudian dinyalakan 
untuk bisa terbakar. Bila ada kebocoran, LNG 
menguap dengan sangat cepat, berubah 
menjadi gas dan bercampur dengan udara. Jika 
campuran udara dan gas ini ada dalam rentang 
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mudah terbakar (5% - 15%), terdapat resiko 
penyalaan yang bisa menimbulkan bahaya 
kebakaran dan radiasi panas. 

Namun dalam kondisi tertentu, tetap ada 
kemungkinan terjadinya kebakaran dan ledakan 
pada beberapa lokasi di plant industri LNG yaitu 
pada (i) well facilities, (iii) tangki penyimpanan 
LNG dan (iii) heat exchange.

Berdasarkan hasil penelitian Suryani 
et al. (2012) pada unit LNG potensi bahaya 
tertinggi terletak pada faktor tenaga kerja dan 
metode kerja yaitu sebesar 73,7% dan 68,4%. 
Pada unit utility frekuensi potensi bahaya juga 
terletak pada faktor tenaga kerja dan metode 
kerja dalam kategori tinggi sebesar 72,2%. 

Beberapa kecelakaan yang pernah terjadi 
terkait dengan industri LNG sebagai berikut:
• 1944, tanggal 20 Oktober. East Ohio Natural 

Gas Company mengalami kegagalan Tangki 
LNG di Cleveland, Ohio. Sebanyak 128 
orang menginggal dunia akibat ledakan 
dan kebakaran. Tangkinya waktu itu tidak 
memiliki dinding penghalang berupa “dike”. 
Tangki dibuat dari baja yang mengandung 
nikel sangat rendah sehingga tangki tersebut 
rapuh ketika terpapar temperatur LNG yang 
sangat dingin. Tangki pecah, menumpahkan 
LNG ke dalam sistem pembuangan kota. 
LNG menguap dan berubah menjadi gas 
yang kemudian meledak dan terbakar. 

• 1979 bulan Oktober. Kilang LNG Cove 
Point di Lusby, Maryland mengalami 
kegagalan seal pompa yang mengakibatkan 
terlepasnya uap gas (bukan LNG) yang 
masuk kedalam kabel listrik. Seorang 
pekerja memutar sirkuit pemutus arus 
menyebabkan uap gas terbakar, membunuh 
satu orang, menyebabkan luka parah satu 
orang lagi dan menyebabkan kerusakan 
berat pada bangunan. National fire codes 
dirubah sesudah terjadinya kecelakaan ini.

• 1983, bulan April. PT Badak NGL di 
Bontang, Indonesia mengalami ledakan di 
Train-B pada alat pendingin utama ketika 
sedang dalam proses start-up. Satu orang 
meninggal dunia dan puluhan mengalami 
luka-luka berat dan ringan. PT Badak NGL 
mengambil pelajaran berharga dari peristiwa 
ini dan berhasil menjadi operator kilang LNG 
kelas dunia sampai sekarang.

• 2001, tanggal 21 September 2001 di 
Toulouse, Prancis, terjadi ledakan gas alam 
yang mengakibatkan korban meninggal 30 
orang dan lebih dari 4900 orang luka-luka, 
serta menimbulkan keruginan sebesar 2.3 
billion euros (Bednarik, 2015).

• 2004, tanggal 19 January. Kilang LNG 
Sonatrach di Skikda, Aljazair. Sebuah 

ledakan terjadi yang mengakibatkan 27 
meninggal, 56 luka-luka, tiga train LNG 
hancur. Kecelakaan terjadi bermula dari 
ketel pembangkit uap (boiler) yang meledak 
mengakibatkan ledakan gas hidrokarbon 
yang besar. Ledakan terjadi di lokasi 
penyimpanan pendingin propan dan etan. 

• 2004, pada tanggal 30 Juli 2004 terjadi 
ledakan LNG di Ghislenghien, Belgia yang 
mengakibatkan 23 orang meninggal 120 
luka-luka.

• 2007, Saudi Aramco melaporkan bahwa 28 
pekerja tewas di Saudi Arabia akibat ledakan 
gas pada tanggal 18 November 2007. 
Korban yang luka-luka tidak dilaporkan pada 
kejadian ini. (Bednarik, 2015).

• 2003, Desember, ledakan pernah terjadi di 
sebuah sumur gas di kawasan Chongqing, 
sebelah barat daya Cina yang dipicu oleh 
kesalahan dalam menaksir jumlah gas 
di dala sumur dan tidak terkendalinya 
blowout dari dalam sumur gas, dan pekerja 
gagal menyalakan gas blowout tersebut 
sehingga terakumulasi dan menimbulkan 
ledakan hebat. Ledakan yang disusul 
kebakaran tersebut mengakibatkan 243 
orang tewas, dua diantaranya adalah 
karyawan perusahaan  pengeboran 
tersebut dan sisanya penduduk sekitar, 
396 orang mengalami luka parah dan 
harus mendapatkan perawatan intensif di 
rumah sakit, 9.000 orang harus menjalani 
perawatan medis, serta lebih dari 60.000 
warga sekitar lokasi harus diungsikan ke 
tempat yang lebih aman (Suryani, 2012).

2.   METODOLOGI

Dalam kajian ini diulas mengenai 
identifikasi bahaya di industri LNG. Metode 
yang digunakan dalam kajian ini adalah 
dengan mengidentifikasi potensi bahaya utama 
yang terdapat dalam proses-poses produksi 
industri LNG yang meliputi proses-proses CO2 
removal, dehidrasi, fraksionasi, likuifaksi dan 
penyimpanan. 

Pada tahap awal terlebih dahulu 
dilakukan identifikasi terhadap seluruh unit-unit 
proses yang ada dalam ketiga proses utama 
tersebut. Dari beberapa unit-unit proses yang 
signifikan memiliki potensi bahaya dilakukan 
analisi deskripsi lokasi/unit proses, penyebab, 
potensi bahaya dan efek bahaya yang dapat 
ditimbulkan yang diringkas dalam bentuk tabel. 

Identifikasi bahaya dilakukan dengan 
metode analisis kualitatif berdasarkan hasil 
studi pustaka maupun hasil studi perbandingan 
di industri LNG.
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3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis kualitatif hasil 
studi pustaka dan studi banding diperoleh 
identifikasi bahaya dan juga penentuan radius 
zona bahaya yang dapat digunakan untuk 
analisis risiko bencana di industri LNG. 

3.1.	 Identifikasi	Bahaya	di	Industri	LNG

Pada unit LNG process terdapat bahaya 
pada proses pemisahan gas dengan pengotor  
(impurities) sampai dihasilkan produk LNG, 
bahaya-bahaya tersebut seperti terpapar DEA 
(Dietil Amin) dan karbonat jika pipa-pipa/pompa 
mengalami kebocoran, dan terpapar bising 
dari turbin. Pada unit utility terdapat bahaya 
seperti radiasi pada generator listrik (power 
generation plant), paparan gas di flare system 
serta nitrogen plant. 

Pada unit storage and loading bahaya 
berupa paparan yang timbul akibat dari 
kebocoran pipa dan tangki pada pemuatan LNG 
(gas alam cair) dan kondensat. 

Berdasarkan hasil studi banding pada 
tahun 2014 dan data yang diperoleh dari PT. 
Badak NGL Bontang dalam Wijanako (2015) 
dapat diidentifikasi bahaya di industri LNG.

Identifikasi beberapa potensi bahaya 
industri yang sangat membahayakan di industri 
LNG berdasarkan data yang diperoleh dari PT. 
Badak NGL Bontang dalam Wijanako (2015) 
meliputi lokasi-lokasi sebagai berikut :
• Well Facilities
• Plant secara keseluruhan
• LNG/ LPG Tank Storage Facilities
• Heat exchanger
• Loading ship 
• Pipeline facilities 

Dalam Tabel 2 dirinci mengenai lokasi-
lokasi tersebut beserta deskripsi, penyebab 
dan potensi bahaya dari masing-masing lokasi 
tersebut. Pada tabel tersebut diidentifikasi 
potensi bahaya yang dapat menimbulkan 
korban jiwa, hilangnya produk, turunnya image 
perusahaan, dampak lingkungan, maupun yang 
dapat menimbulkan terjadinya kerugian besar 
akibat dilakukannya plant shut down.

Skenario yang digunakan untuk 
menentukan potensi bahaya tersebut 
menggunakan skenario terburuk yang dapat 
terjadi di plant LNG.

Dengan menggunakan metode yang 
digunakan oleh Wijanarko (2015) maka 
penentuan tingkat kemungkinan bahayanya 
dapat ditetapkan dengan menggunakan 
parameter-parameter sebagai berikut :

Tabel 1. Contoh Parameter dalam Penentuan 
Tingkat Kemungkinan Bahaya

PARAMETER H I G H M E D I U M L O W

Frekuensi 
timbulnya 
bahaya 

Setiap kali 
pekerjaan itu 
dilakukan 

Sekali dalam 
10 s/d 100 

Satu kali 
selama 
pekerjaan itu 
dilakukan 

Frekuensi 
timbulnya 
efek 
bahaya 

Hampir 
setiap kali 
pekerjaan 
dilakukan 

Sekali dalam 
10 s/d 100 

Sekali dalam 
100 atau 
lebih 

Tingkat ke-
mampuan 
pelaksana 
pekerjaan 

Tanpa 
pengalaman, 
tidak pernah 
melakukan 
pekerjaan 
sebelumnya 

Kurang ber-
pengalaman 

Ber-
pengalaman, 
memiliki 
kemampuan 
yang baik 
dan sering 
melakukan 
pekerjaan itu 

Sumber : Wijanako, 2015

Untuk setiap industri LNG akan memiliki 
tingkat kemungkinan bahaya yang berbeda-
beda sehingga penentuan tingkat kemungkinan 
bahaya tersebut dapat disesuaikan dengan 
kondisi dari masing-masing industri.

Berdasarkan hasil analisis deskripsi, faktor 
penyebab, identifikasi potensi bahaya, efek 
bahaya dan frekuensi bahaya dapat dilakukan 
upaya pengurangan risiko bencana di masing-
masing lokasi tersebut.

3.2.  Penentuan Radius Zona Bahaya di 
Industri LNG

Meskipun LNG yang tersimpan dalam 
tangki penyimpanan berpendingin -160oC 
memiliki probabilitas yang kecil untuk terjadinya 
ledakan, namun beberapa kondisi tetang 
beresiko menimbulkan terjadinya ledakan di 
(i) well facilities, (iii) tangki penyimpanan LNG 
akibat peningkatan tekanan dan suhu dan (iii) 
Kerusakan heat exchange sebagaimana dirinci 
pada Tabel 1.

Ledakan LNG dapat dikategorikan 
dalam tiga jenis, yaitu: VCE atau vapor cloud 
explosion, deflagration, dan detonation. VCE 
sering terjadi di area yang penuh dengan 
perpipaan, struktur dan tangki serta peralatan. 
Semakin rapat perpipaan, struktur, tangki dan 
peralatan semakin besar kekuatan ledakan 
yang dihasilkan. Deflagration adalah sebuah 
ledakan yang disertai api yang menjalar dengan 
kecepatan lebih rendah dari kecepatan suara. 
Kenaikan tekanan akibat deflagration biasanya 
kurang dari 3 barg. Detonation adalah sebuah 
ledakan dengan disertai api yang menjalar lebih 
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Tabel 2. Potensi Kecelakaan Industri LNG yang Sangat Membahayakan.

No. Lokasi Deskripsi Penyebab Potensi Bahaya Efek Bahaya

1. Well Facilities Kebocoran 
kompresor

Korosi, kavitasi 
atau karena adanya 
kandungan air yang 
cukup banyak pada 
gas alam akibat 
suhu dan tekanan 
gas turun (akibat 
kompressor rusak) 

•	 Plant shut down 
(gas tidak dapat 
diambil dari 
dalam tanah) 

•	 Kebakaran 
(karena gas alam 
mudah meledak)

•	 Pencemaran 
lingkungan 

•	 Kerugian besar 
karena Plant shut 
down 

•	 Dapat berakibat 
kematian bila terjadi 
ledakan besar 

2. Plant 
Keseluruhan

Seluruh fasilitas 
operasi dan 
pendukung plant 
kebanjiran 

Curah hujan terlalu 
tinggi dengan 
intensitas yang besar 
dan dam penampung 
air rusak

•	 Kebanjiran (dapat 
menyebabkan 
alat-alat dam 
rusak) 

•	 Penyakit 
•	 Plant Shut Down 

Kerugian besar karena 
Plant shut down 

3. LNG/ LPG 
Tank Storage 
Facilities 

Kebocoran tank 
storage 

Korosi, bencana 
alam seperti 
gempabumi hebat, 
banjir

•	 Dapat terjadi 
ledakan karena 
LNG/LPG mudah 
meledak

•	 Kematian

Fatality kerugian 
produk yang 
hilang serta image 
perusahaan turun

Tekanan 
Regulator pada 
tangki tidak 
berfungsi dengan 
baik sehingga 
tekanan tidak 
terkontrol 

Tidak rutin 
memeriksa keadaan 
tangki khususnya 
Pressure Regulator.

•	 Kebakaran dan 
ledakan besar 
(karena tekanan 
terlalu tinggi shg 
suhunya lebih 
tinggi daripada 
suhu ignitation) 

Fatality kerugian 
dalam jumlah besar

4. Heat 
exchanger 
rusak 
sehingga 
C1, C2, 
C3, C4, C5 
tidak dapat 
dicairkan 

Valve/katup 
macet (aliran 
tidak dapat dibuka 
atau ditutup 
dengan baik) 

Suhu air pendingin 
tidak cukup rendah 
untuk mendinginkan 
gas alam menjadi 
LNG dan LPG 

Kerugian besar 
karena tidak 
terbentuk LNG, 
LPG. Gas C1-C5 
dengan P tinggi 
dapat menimbulkan 
ledakan 

Jika sampai terjadi 
ledakan dapat 
menimbulkan fatality 

5. Loading ship Kapal karam 
sehingga tank 
LNG/LPG tumpah 
ke lautan 

•	 Kecerobohan 
armada 
kapal dalam 
pengoperasian 
kapal pengangkut

•	 Iklim (badai, hujan 
keras) 

•	 Pencemaran 
lingkungan 
(kematian biota 
laut) 

Dampak lingkungan 
yang besar

6. Pipeline 
facilities 

Kebocoran pipa 
pengangkut LNG, 
LPG 

Korosi, tekanan 
cairan dan friksi yang 
besar 

•	 Kerugian besar 
terutama karena 
terbuangnya 
LPG, LNG 

•	 Pencemaran 
lingkungan 

LNG dan LPG dapat 
mencemari daerah 
pemukiman dan 
sumber air minum 

Sumber : PT. Badak NGL Bontang, dalam Wijanarko (2015)
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cepat dari kecepatan suara. Kenaikan tekanan 
akibat detonation sepuluh kali lipat lebih besar 
dari deflagration. Pada umumnya ledakan yang 
terjadi di industri LNG dapat terbagi ke dalam 4 
zona radius ledakan yang dapat menimbulkan 
cedera kepada manusia yaitu: (i) cedera thermal 
(thermal injuries), (ii) cedera ledakan (blast 
injuries), (iii) cedera lontaran fragment/proyektil 
(fragment injuries) dan (iv) radius kerusakan 
(damage radii) (Helfia, 2014).

Namun manusia memiliki kemungkinan 
mengalami cedera akibat bangunan yang runtuh 
dibandingkan akibat tekanan yang disebabkan 
oleh ledakan. Oleh karena itu banyak industri 
LNG melakukan pengaturan bangunan di 
kawasan yang rawan terhadap ledakan dengan 
menentukan zona-zona bahaya ledakan 
terhadap bangunan.

Untuk menentukan zona bahaya di 
Industri LNG dapat digunakan zona ledakan 
pada skenario terjadinya kecelakaan besar 
(major accident). Melalui simulasi/model bisa 
dibuat perkiraan radius area yang bisa terkena 
dampak ledakan. Dampak terhadap bangunan 
dan manusia kemudian dianalisa. Dampak ini 
umumnya tergantung pada besarnya kenaikan 
tekanan akibat ledakan. 

4.   KESIMPULAN 

Industri LNG memiliki potensi bahaya 
pada beberapa lokasi/unit proses produksinya 
yang meliputi well facilities, plant industri, LNG/ 
LPG Tank Storage, Facilities, Heat exchanger, 
loading ship, pipeline facilities. Beberapa unit 
proses memiliki potensi bahaya penghentian 
proses produksi dan ledakan. Meskipun LNG 
yang tersimpan dalam tangki penyimpanan 
berpendingin -160oC memiliki probabilitas 
yang kecil untuk terjadinya ledakan, namun 
beberapa kondisi tetang berisiko menimbulkan 
terjadinya ledakan di (i) well facilities, (iii) tangki 
penyimpanan LNG akibat peningkatan tekanan 
dan suhu.

Berdasarkan hasil analisis deskripsi, faktor 
penyebab, identifikasi potensi bahaya, efek 
bahaya dan frekuensi bahaya dapat dilakukan 
upaya pengurangan risiko di masing-masing 
lokasi terjadinya kecelakaan di industri LNG.

Sebagai kriteria penentuan zona bahaya 
di Industri LNG dapat digunakan zona ledakan 

pada skenario terjadinya kecelakaan besar 
(major accident) berupa perkiraan radius area 
yang bisa terkena dampak ledakan dari unit-unit 
proses yang berisiko tinggi.
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Abstrak 
Yogyakarta merupakan salah satu wilayah rawan bencana di Indonesia yang menjadi pusat 
pembelajaran bagi berbagai upaya penanggulangan risiko bencana. Ekspresi keruangan 
yang ditampakkan tidak jauh berbeda, yaitu suatu kawasan permukiman dan jasa yang 
padat penduduk dengan segenap kelengkapan fasilitas khas kota, dan dipertegas dengan 
kekhasan arsitektur tradisional Jawa di beberapa sudut wilayah seperti Kotagede, yang 
didominasi dengan adanya rumah joglo dan beberapa peninggalan sejarah Kerajaan 
Mataram lainnya. Keberadaan wilayah ini sangat menarik untuk dicermati, mengingat 
kapasitas masyarakat yang cukup tinggi dan dapat menjadi tolok ukur bagi proses 
ketangguhan menghadapi bencana bagi kawasan lainnya di Yogyakarta dan sekitarnya 
yang secara fisik menghadapi berbagai potensi bahaya seperti gempa dan bahaya 
turunannya yaitu kebakaran. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif, 
yang mana berbagai lapisan masyarakat dilibatkan baik sebagai objek dan subjek 
penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukenali dan memetakan hal 
yang telah dilakukan oleh banyak pihak di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa masyarakat telah memiliki kemampuan untuk membuat peta partisipatif terhadap 
jalur evakuasi. Jalur tersebut meliputi jalur utara dan selatan. Jalur utara menyediakan 
lebih banyak alternatif untuk mengakses tempat evakuasi sementara (TES) dibandingkan 
jalur selatan. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah menemukenali kapasitas 
masyarakat terkait dengan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan khusus bagi kawasan 
cagar budaya, karena dalam penelitian ini belum mampu menarik benang merah antara 
tingginya kapasitas masyarakat di sekitar cagar budaya dengan objek cagar budayanya 
secara khusus. 

Katakunci: Kesiapsiagaan, masyarakat, wisata, Kotagede.

Abstract
Given as multi hazard prone area, Yogyakarta endowed to be a center of excellence for 
disaster risk reduction across Indonesia. Physical expression of Yogyakarta is similar to 
other urbanized area, whereas settlement and services compacted together with other 
urban facilities and rapid demographic accumulation, and signified with strong Javanese 
architecture at some points, such as Kotagede, where “Joglo” (a traditional Javanese 
house) and several preserve objects from Mataram Kingdom heritage located. This area 
provides a very interesting case study, especially related with its strong local capacity 
to accommodate disaster. Their strong local capacity enables them to attain disaster 
resilience despite their existing threat towards earthquake and collateral hazard such as 
fire. The research employed participatory approach, which ensure community involvement 
during the research process and the research result implementation either as object as 
well as subject. The aims of this research are to find out and map all about people doing 
in their living area.The result shows that people have the ability to create a participatory 
map of the evacuation route. This map includes the north and south path. Northern path 
provides more alternatives for accessing the temporary evacuation site (TES) compared 
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1.   PENDAHULUAN 

Kesiapsiagaan bencana berbasis 
komunitas (community based disaster 
management), merupakan salah satu metode 
yang dikembangkan untuk mengoptimalkan 
upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini 
dilandaskan pada pendapat bahwa masyarakat 
merupakan subjek yang penting dalam konteks 
kebencanaan, sehingga potensi, kapasitas, 
kemampuan dan kepemilikan asetnya dapat 
dimanfaatkan untuk meminimalisir dampak yang 
mungkin muncul. Terkait dengan hal tersebut, 
kegiatan kesiapsiagaan terhadap bencana di 
kawasan tujuan wisata pun tak kalah pentingnya, 
mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya. 

Kejadian bencana di kawasan situs 
sejarah dan pusat kerajinan perak Kotagede 
telah mengakibatkan beberapa dampak negatif, 
seperti kerusakan daya tarik wisata; kerusakan 
fasilitas umum pendukung wisata seperti jalan, 
hotel, restoran; kerusakan fasilitas ekonomi 
seperti toko kerajinan, pasar, dan masih banyak 
lagi. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap 
penurunan jumlah pengunjung, serta penurunan 
penerimaan pajak pendapatan. Selain itu, 
kejadian bencana juga telah meningkatkan 
jumlah pengangguran akibat penutupan 
sementara sektor usaha, yang pada akhirnya 
membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit 
untuk memulai lagi. Hal seperti ini menjadi 

tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait 
lainnya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan 
masyarakat di kawasan wisata untuk melindungi 
hak milik dan lingkungan sekitarnya agar dapat 
meminimalkan dampak bencana. 

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan ini 
bertujuan untuk (1) Menemukenali profil persepsi 
kebencanaan dan kesiapsiagaan kebencanaan 
di wilayah penelitian; (2) Memetakan secara 
partisipatif kegiatan kesiapsiagaan bencana di 
wilayah penelitian; dan (3) Mengevaluasi dampak 
kegiatan kesiapsiagaan bencana terhadap 
pelaku dan bukan pelaku di wilayah penelitian. 
Penelitian ini dilaksanakan di dua dusun, yaitu 
Bodon dan Sayangan, Desa Jagalan, Kelurahan 
Kotagede, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten 
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.  METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan teknik 
pengumpulan pendapat masyarakat untuk 
merangkum persepsi masyarakat terhadap 
beberapa hal terkait dengan kebencanaan 
secara umum dan upaya kesiapsiagaan secara 
khusus. Mengingat penelitian ini yang sifatnya 
kualitatif, maka satuan unit pengamatannya 
pun diupayakan sedetil mungkin agar tingkat 
kedetilan informasi yang dihasilkan cukup 
akurat.

to the southern path. Recommendations for future research is to identify the capacity of 
communities associated with specific mitigation and preparedness for cultural heritage 
area, because this research has not been able to draw a line between the high capacity 
of communities around the object of cultural heritage with cultural heritage in particular. 
Recommendations for future research is to identify the capacity of communities associated 
with specific mitigation and preparedness for cultural heritage area, because this research 
has not been able to draw a line between the high capacity of communities around the 
object of cultural heritage with cultural heritage in particular. 

Keywords: Preparedness, community, tourism, Kotagede.

 

Gambar 1. Dampak Bencana di Kawasan Tujuan Wisata. 
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Penelitian dilaksanakan secara tiga tahap, 
yang mencakup tahap awal yaitu pengumpulan 
data dasar melalui forum group discussion (FGD 
1) dengan kurang lebih 40 peserta yang terdiri 
dari tokoh masyarakat, perangkat desa, instansi 
terkait dan akademisi. Penelitian pada tahap 
ini memanfaatkan material berupa citra satelit 
resolusi tinggi yang membantu masyarakat untuk 
melakukan partisipatory geographic information 
system (PGIS). Metode PGIS ini digunakan 
terutama saat menyusun kegiatan kesiapsiagaan 
yang dilakukan di wilayah penelitian, terutama 
tentang penentuan rute evakuasi tanggap 
darurat bencana yang belum dijumpai di wilayah 
penelitian. Tahap berikutnya adalah FGD 2 yang 
bertujuan untuk verifikasi hasil penelitian yang 
masih melibatkan peserta FGD 1 agar menjaga 
konsistensi hasil penelitian. Tahapan terakhir 
dilakukan desimeniasi hasil penelitian kepada 
masyarakat dan stakeholders terkait di tingkat 
propinsi.

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Kondisi Wilayah 

Penelitian ini dilakukan di Desa Jagalan, 
Kelurahan Kotagede, Kecamatan Banguntapan, 
Kabupaten Bantul, DIY yang mempunyai dua 
dusun yaitu Dusun Sayangan dan Dusun Bodon. 
Luas wilayahnya sekitar 26,82 ha. Desa Jagalan 
terletak di dataran rendah dengan ketinggian 
140 - 150 meter di atas permukaan laut (mdpal). 
Wilayah ini dilalui oleh Sungai Gadjah Wong di 
bagian selatan. Wilayah penelitian merupakan 
kawasan rawan bencana, terutama gempabumi. 
Kondisi ini tentunya memberikan potensi bahaya 
ikutan berupa potensi bahaya kebakaran karena 
kondisi wilayah tersebut didominasi oleh struktur 
bangunan permukiman tipe permanen dengan 

Gambar 3. Peta Kerentanan Fisik Bangunan Akibat Gempa 
(Sumber: Hizbaron, 2012).

material penyusun utama berbahan kayu dan 
batu bata. 

Gambar 2. Peta Wilayah Penelitian, 2013.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, 
wilayah kecamatan Banguntapan merupakan 
salah satu wilayah yang memiliki tingkat 
kerentanan yang cukup tinggi ditinjau dari 
aspek bangunan. Data penelitian menunjukkan 
bahwa 65% total wilayah penelitian yang terdiri 
dari Kecamatan Sedayu, Kasihan, Sewon, 
Banguntapan, Pleret dan Jetis didominasi oleh 
kerentanan bangunan yang sangat tinggi, dan 
34% merupakan kategori cukup rentan. Adapun 
kondisi bangunan di wilayah Desa Jagalan, 
Kecamatan Banguntapan, didominasi oleh 
kategori kerentanan sangat tinggi.

Wilayah penelitian merupakan kawasan 
rawan bencana, terutama gempabumi. 
Karakteristik wilayah penelitian menunjukkan 
ekspresi perkotaan berupa wilayah terbangun 
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dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi, 
didominasi oleh penggunaan permukiman dan 
jasa. Struktur bangunan didominasi oleh jenis 
permukiman permanen, dengan tipe arsitektur 
tradisional Jawa, dengan bahan kayu dan atap 
yang cukup berat. Secara kaidah ilmiah, tipe 
arsitektur Jawa dengan bahan kayu dan memiliki 
empat kolom telah cukup kuat menahan gerakan 
seismik dengan tipe gelombang primer (P), namun 
belum secara teknis terbukti mampu menahan 
gerakan seismik dengan tipe gelombang 
sekunder (S). Banyak bangunan dikombinasikan 
dengan bahan batu bata, yang semakin potensial 
mengakibatkan dampak lebih buruk pada saat 
terjadi bahaya gempa. Selain itu, bahan kayu 
ternyata lebih rentan terkena potensi kebakaran 
yang biasa terjadi pasca gempabumi.

Kondisi infrastruktur jalan di wilayah 
penelitian dinilai cukup memadai. Material 
penyusun jalan yang ada dibedakan menjadi 
tiga, yaitu aspal, cor beton dan batu candi. 
Hal ini disesuaikan dengan rona wilayah yang 
mendukung dengan estetika peninggalan sejarah, 
yaitu untuk melestarikan kawasan cagar budaya 
yang ada. Kondisi jalan beraspal didominasi 
oleh jalan kabupaten, sementara jalan berbatu 
lebih kepada jalan lingkungan, sementara jalan 
desa lebih banyak menggunakan cor beton. 
Kekurangan dari infrastruktur yang ada adalah 
lebar jalan yang kurang memadai, terutama untuk 

jalan desa dan jalan lingkungan. Kondisi ini dinilai 
kurang menguntungkan bagi proses evakuasi.

Gambar 4. Kondisi Jalan Cor Beton di Wilayah 
Penelitian (Sumber: Dokumen Penelitian, 2013).

3.2. Persepsi Kebencanaan
 

Persepsi masyarakat mengenai 
kebencanaan di wilayah penelitian menunjukkan 
adanya keragaman pemahaman. Masyarakat 
di Dusun Sayangan mampu mengidentifikasi 
tiga jenis potensi bahaya, yaitu kebakaran, 
gempabumi dan banjir yang diikuti longsor. 
Sementara itu, masyarakat Dusun Bodon 
mampu mengidentifikasi dua jenis bahaya, yaitu 
kebakaran dan gempabumi (Tabel 1 dan 2). 

Tabel 1. Persepsi Penyebab Bencana Alam di Dusun Sayangan.

Kebakaran Gempabumi Banjir dan longsor

Korsleting Alam Air tersumbat

Membakar sampah Alam Tidak ada talut

Sampah Alam Drainase tidak baik

Kompor gas Gunung api Kurangnya resapan air

Kompor gas meledak Alam Tersumbatnya sungai

Obat nyamuk Alam Hujan

Ulah manusia Alam sampah

Tabel 2.  Persepsi Penyebab Bencana Alam di Dusun Bodon.

Kebakaran Gempabumi

Korsleting listrik Listrik korsleting Runtuhnya lapisan bawah tanah dengan 
kuantitas dan kualitas yang besar

Pergeseran 
lempeng bumi

Arus pendek Korsleting listrik Kondisi tanah Adanya pergeseran 
lapisan bumi

Kompor gas meledak Kompor gas meletus Gunung meletus Siklus yang kita 
tidak tahu

Pengetahuan yang kurang 
mengenai penggunaan 
tabung LPG

Lupa mematikan 
kompor dan lilin

Menung Merapi meletus Pergeseran 
lempeng bumi

Kompor meledak Tabung gas meledak Penyebab gempabumi dari laut Gunung berapi

Korsleting listrik Ledakan kompor Lempengan bumi retak Dari gunung
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Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 
masyarakat telah memiliki pemahaman mengenai 
potensi bencana yang terjadi di lingkungan mereka, 
tetapi masyarakat belum mampu mengidentifikasi 
secara detil bahaya ikutan yang mungkin terjadi 
pasca terjadinya bencana tertentu. Penyebab 
terjadinya bencana kebakaran belum terkait 
dengan gempabumi dan semata-mata diketahui 
sebagai bahaya dalam skala rumah tangga saja. 
Penelitian ini juga menggali persepsi masyarakat 
mengenai potensi kerentanan. Dalam, penelitian 
ini, kerentanan dibagi menjadi empat jenis, yaitu 
kerentanan fisik, sosial, budaya dan ekonomi 
(Tabel 3 dan Tabel 4). 

Secara umum masyarakat di wilayah 
penelitian memiliki tingkat pengetahuan 

Tabel 4. Persepsi Kerentanan Dusun Bodon.

Fisik Sosial Budaya Ekonomi

Banyak bangunan rusak parah Orang jompo Pendopo joglo Modal hilang 

Bangunan roboh Lansia Joglo rusak Buruh tidak tetap 

Bangunan sudah tua Ibu hamil Cagar budaya Hilang pekerjaan 

Rumah sudah tua Balita Rumah joglo Usaha dagang di pasar tidak bisa 
berjalan lagi 

Tembok ambruk Lansia dan ibu 
hamil 

Joglo Pertanian 

Bangunan roboh Lansia yang sudah 
jompo 

Joglo rusak, tembok 
kuno 

Karyawan tidak bias kerja 

Banyak bangunan rumah Bayi Joglo banyak rusak Fakir miskin, kuliner, pengrajin 

Bangunan yang tanpa besi 
penguat 

Anak balita Rusaknya berbagai 
bangunan cagar 
budaya akibat 
gempa 

Mencari bahan baku, jalan yang 
sulit dilewati 

Banyak tembok rapuh Masalah lansia 
dan anak-anak 

Situs bangunan tua Buruh kerajian, bakul 

Tidak memakai besi/ukuran besi 
tidak sesuai 

Orang yang sudah 
sangat tua dan 
anak kecil 

Rumah joglo, 
makam dan masjid 
di Dodongan 

Tersendatnya distribusi kebutuhan 
bahan makanan akibat terjadi 
bencana 

Kehancuran tempat tinggal dan 
bangunan yang lainnya 

Lansia Joglo Produsen kerajinan perak 

Bangunan tidak sesuai Orang tua sudah 
rentan 

Bangunan cagar 
budaya joglo 

Usaha kerajinan 

Tabel 3. Persepsi Kerentanan Dusun Sayangan.

Fisik Sosial Budaya Ekonomi

Rumah Anak Rumah adat Sulit cari nafkah

Rumah tinggal Lansia Wisata Warung

Rumah rusak Anak sekolah Rumah joglo Lapangan kerja

Permukiman Manusia Turis Pekerjaan

Rumah ibadah Gotong royong Cagar budaya Pasar

Rumah Masyarakat susah Pelestarian Tidak bekerja

Rumah Sulit bersekolah Kegiatan seni budaya Libur kerja

kerentanan yang sangat baik. Setiap individu 
mampu mengidentifikasi kelompok rentan yang 
mengalami dampak gempabumi yang lalu dan 
mengelompokkannya ke dalam kerentanan 
sosial. Hal yang sama berlaku untuk tiga jenis 
kerentanan yang lain, yaitu masyarakat mampu 
mengidentifikasi elemen risiko yang rentan secara 
fisik adalah bangunan rumah, sarana prasarana 
dan fasilitas umum. Namun, tidak terlalu banyak 
yang memberikan perhatian pada kerentanan 
yang dialami oleh sarana prasarana dan fasilitas 
umum. 

Kerentanan ekonomi ditujukan pada 
kemampuan sektor ekonomi baik pariwisata, jasa 
maupun industri untuk kembali normal pasca 
terjadinya bencana. Masyarakat mengidentifikasi 
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adanya pengangguran akibat sektor ekonomi yang 
terganggu pasca terjadinya bencana 2006 silam, 
dan kelompok ini teridentifikasi sebagai kelompok 
rentan. Pemahaman masyarakat terhadap 
kelompok rentan dan elemen risiko lainnya 
diarahkan pada keberadaan cagar budaya dan 
peninggalan sejarah lainnya di wilayah penelitian. 
Terlepas dari tingginya tingkat kerentanan cagar 
budaya yang ada, masyarakat tidak banyak 
menyinggung potensi kerusakan yang ada, 
mengingat keberadaan cagar budaya yang ada 
tidak terlalu berpengaruh pada perikehidupan 
mereka secara langsung. 

3.3.   Kesiapsiagaan Masyarakat

Masyarakat menyadari berbagai upaya 
yang dilakukan untuk mengurangi dampak 
bencana adalah termasuk dalam kegiatan 
mitigasi bencana. Namun, kesiapsiagaan 
masyarakat belum dapat dibedakan secara tegas 
dengan kegiatan mitigasi. Oleh karena itu, istilah 
kesiapsiagaan tidak banyak diketahui dan cukup 
membingungkan bagi masyarakat, sehingga 
menimbulkan kesulitan dalam pengumpulan 
respon masyarakat. Masyarakat belum dapat 
membedakan antara istilah mitigasi yang berarti 
pengurangan risiko bencana dalam jangka 
panjang, dan istilah kesiapsiagaan yang berarti 
pengurangan risiko bencana dalam jangka 
pendek. Selain itu, masyarakat juga tidak 
cukup detil dalam membedakan istilah respon 
kedaruratan dan istilah pemulihan kembali. 

Segala hal yang terkait dengan kedaruratan 
dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan ketika 
bencana terjadi dan setelahnya. 

Hasil penelitian menunjukkan keragaman 
respon terhadap upaya pengurangan risiko 
bencana yang telah dilakukan, baik di Dusun 
Sayangan maupun Dusun Bodon (Tabel 5, Tabel 
6, Tabel 7 dan Tabel 8). Pada tabel-tabel tersebut 
menggambarkan bahwa masyarakat telah 
memiliki pemahaman yang cukup terstruktur untuk 
penanggulangan bencana gempabumi, tetapi 
belum cukup terstruktur untuk penanggulangan 
bencana kebakaran.  

Hasil pemahaman masyarakat tersebut 
menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 
signifikan antara kelompok masyarakat di Dusun 
Sayangan dan Dusun Bodon. Kedua kelompok 
masyarakat tersebut memiliki pengetahuan dan 
pengalaman dalam upaya pengurangan risiko 
bencana, baik untuk penanggulangan bencana 
gempabumi maupun kebakaran. Hal yang sering 
dilakukan adalah mengikuti kegiatan simulasi 
evakuasi gempabumi. Sementara itu, segala hal 
yang terkait dengan potensi bahaya kebakaran 
belum dapat dikategorikan cukup untuk wilayah 
ini karena ketersediaan alat pemadam kebakaran 
yang terbatas. Hal yang dapat dijadikan kunci 
pokok dalam penelitian ini adalah upaya untuk 
melakukan evakuasi. Selaras dengan temuan 
penelitian itu, maka dilakukan observasi secara 
terpisah mengenai potensi pemetaan partisipatif 
untuk penentuan jalur evakuasi di wilayah 
penelitian. 

Tabel 5. Upaya Penanggulangan Risiko Bencana Gempabumi 
di Dusun Sayangan.

Dusun Sayangan

Pembuatan jalur evakuasi Pembuatan tenda peringatan

Perbaikan/pembangunan rumah rusak Persiapan tenda

Perbaikan bangunan Simulasi gempabumi

Jalur evakuasi Persiapan logistik

Membersihkan rumah dan pohon yang roboh Membangun rumah tahan gempa

Tabel 6. Upaya Penanggulangan Risiko Bencana Gempabumi di Dusun Bodon.

Dusun Bodon

Evakuasi warga Tinggal di lahan kosong Orang masuk di bawah kolong 
tempat tidur

Menghindari bangunan Mencari/lari keluar menuju 
tanah lapang

Tidak panik

Lari Berlindung dibawah meja Berlindung

Teriak-teriak, lari-lari Ke tempat yang kokoh 
terutama ke lapangan

Lari ke tempat aman
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3.4. Pemetaan Partisipatif untuk Jalur 
Evakuasi 

Masyarakat menyambut baik upaya 
partisipatif pemetaan distribusi cagar budaya di 
wilayah penelitian dengan menggunakan Green 
Map. Keberhasilan tersebut kemudian dilanjutkan 
dengan kegiatan pemetaan pemetaan partisipatif 
untuk perencanaan rehabilitasi pemukiman 
penduduk pasca terjadinya gempabumi 
(community settlement plan). Keberadaan 
informasi ini menunjukkan bahwa masyarakat 
memiliki modal sumber daya manusia (human 
capital) dalam bentuk komitmen dan pengetahuan 

Tabel 7. Upaya Penanggulangan Risiko Bencana Kebakaran di Dusun Sayangan.

Dusun Sayangan

Menjaga instalasi listrik secara baik Peralatan

Tertib pengaturan instalasi listrik Pengadaan hidran

Sosialisasi bahaya di lingkungan padat penduduk Instalasi listrik harus baik

Penataan instalasi listrik sosialisasi

Tabel 8. Upaya Penanggulangan Risiko Bencana Kebakaran di Dusun Bodon.

Dusun Bodon

Lari Lapor dinas kebakaran Gunakan air di sekitar dengan sedia 
ember

Menolong warga yang 
kebakaran

Air disemprotkan Siram air di sekitar lokasi kebakaran

Punya alat pemadam 
kebakaran

Siram air Memadamkan dari paling luar

Menyelamatkan keluarga Mencari air untuk 
memadamkan

Penyelamatan nyawa dan harta

yang cukup untuk peningkatan kapasitas 
menghadapi bencana. 

Berdasarkan kegiatan kerjasama 
internasional di antara Indonesia dan Jepang, 
wilayah Kotagede telah menjadi salah satu 
wilayah percontohan untuk kegiatan “U to U 
CSR Program”. Kegiatan ini merupakan suatu 
kegiatan kolaborasi antara Pusat Studi Bencana 
Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pusat 
Studi Bencana di Ritsumeikan University Jepang 
di bawah payung kegiatan “Sister City Kyoto-
Jogjakarta”. Kesamaan ragam budaya, rona kota 
serta karakteristik wilayah yang didominasi oleh 
keberadaan cagar budaya di wilayah perkotaan 

Gambar 5.(a). Peta Hijau Kotagede (Green Map); (b). Peta Partisipatif Community Settlement Plan.
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menjadikan kedua wilayah menjadi menarik 
untuk saling dibandingkan. Beberapa kegiatan 
percontohan untuk mengurangi risiko bencana 
telah dilaksanakan oleh Ritsumeikan University 
dalam bentuk “Corporate Social Responsibility 
Program atau CSR” yang kemudian diadopsi 
oleh Universitas Gadjah Mada disesuaikan 
dengan konteks wilayah. Kegiatan ini cukup 
berhasil terutama dalam penerapan pembuatan 
peta partisipatif untuk penentuan tempat 
evakuasi sementara dan jalur evakuasi untuk 
kegiatankesiapsiagaan. 

Gambar 6. Kerangka Kegiatan U to U UGM dan 
Ritsumeikan dalam Kesiapsiagaan Bencana.

Modal sosial dan modal sumberdaya 
manusia di wilayah penelitian kemudian 
dimanfaatkan untuk merumuskan peta evakuasi 
partisipatif. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan 
hambatan upaya penanggulangan risiko bencana 
yang ada dan untuk mensosialisasikan kepada 

masyarakat bahwa upaya penanggulangan 
bencana tetap dapat berkelanjutan walaupun 
tidak harus terpaku pada ketersediaan dana 
saja. Persepsi masyarakat mengenai hambatan 
upaya penanggulangan bencana adalah kondisi 
wilayah yang lebih didominasi oleh jalan desa 
yang sempit. Hasil penelitian terhadap pemetaan 
evakuasi menunjukkan adanya dua variasi rute, 
yaitu rute utara dan selatan. Rute utara berawal 
dari sebagian besar wilayah dan berakhir di jalan 
kabupaten yang mengumpul di Kantor Kelurahan.

Penentuan jalur evakuasi di wilayah 
penelitian masih menghadapi banyak hambatan. 
Kondisi jalan untuk rute evakuasi dinilai cukup 
sempit. Selain itu, masyarakat mengalami 
kesulitan dengan penentuan tempat evakuasi 
sementara. Walaupun banyak dijumpai fasilitas 
umum yang mampu menampung jumlah 
masyarakat yang mengevakuasi diri, namun 
aksesibilitasnya kurang mendukung, sehingga 
sulit untuk dijangkau. Rute selatan relatif sulit 
untuk dilalui oleh kendaraan bermotor karena 
berakhir di badan sungai. 

Selain memetakan jalur evakuasi, kelompok 
masyarakat juga berhasil untuk mengidentifikasi 
kelompok rentan, sehingga informasi kelompok 
rentan sudah teridentifikasi. Guna melengkapi 
kemampuan masyarakat untuk mengeliminir 
potensi bahaya kebakaran, masyarakat kemudian 
mengidentifikasi lokasi yang telah dilengkapi oleh 
pemadam kebakaran. 

4.   KESIMPULAN 

Masyarakat Kotagede telah memiliki modal 
sosial dan modal sumberdaya manusia yang 
mencukupi serta telah memiliki kemampuan untuk 
mengantisipasi, memproteksi, mengadaptasi 
serta melenting kembali ke kondisi normal. 
Besaran modal sosial yang ada di wilayah 

Gambar 7.  (a). Peta Partisipatif Wilayah Terdampak Gempabumi dan Kebakaran; 
(b). Peta Partisipatif Jalur Evakuasi.
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tersebut patut disadari bersama bahwa komitmen 
masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko 
bencana, baik yang tidak diikuti maupun yang 
diikuti tentunya membawa dampak positif bagi 
pembelajaran masyarakat dalam pengurangan 
risiko bencana. 

Berdasarkan alur siklus penanggulangan 
risiko bencana yang telah dirumuskan, masyarakat 
belum mampu membedakan tahapan yang ada, 
seperti kesiapsiagaan dan mitigasi, kemudian 
respon kedaruratan dan pasca rehabilitasi. Belum 
adanya pemahaman di tahapan ini membutuhkan 
dukungan, berupa penambahan informasi, 
seperti halnya pembuatan peta partisipatif. 
Pembuatan peta partipatif mengindikasikan 
adanya pemahaman spasial atau keruangan dari 
masyarakat. Pemahaman keruangan ini sangat 
penting dalam memaksimalkan keempat daya 
pendukung “resilience”, yaitu daya antisipasi, 
daya proteksi, daya adaptasi, dan daya lenting.
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Abstract
A nationwide earthquake hazard map to be utilized for the Regency/Municipality-Level 
Disaster Risk Assessment has been created by BNPB in cooperation with a JICA 
Expert Team. In this activity, AVS30 mapping method based on automated topographic 
classification and comparison analysis between topographic classes and AVS30 in 
Japan (J-SHIS data) was proposed. This proposed method has advantages such as 
to be applied to all Regency/Municipality in Indonesia in same manner, resolution and 
accuracy.

Keywords: Earthquake hazard map, Regency/Municipality-Level Disaster Risk 
Assessment, AVS30, Ground amplification factor, J-SHIS data, Automated topographic 
classification, GIS.

Abstrak
Sebuah peta bahaya gempa nasional untuk dimanfaatkan dalam Kajian Risiko Bencana 
di tingkat Kabupaten/Kota telah dibuat oleh BNPB bekerja sama dengan Tim Ahli JICA. 
Di dalam kegiatan ini, telah diusulkan suatu metode pemetaan AVS30 berdasarkan 
klasifikasi topografi otomatis dan analisis perbandingan antara kelas topografi dan AVS30 
di Jepang (data J-SHIS). Metode yang diusulkan ini memiliki keuntungan seperti dapat 
diterapkan di semua Kabupaten/Kota di Indonesia dengan cara, resolusi, dan akurasi 
yang sama.

Kata kunci: Peta bahaya gempa, Kajian Risiko Bencana Tingkat Kabupaten/Kota, 
AVS30, Faktor amplifikasi tanah, Data J-SHIS, Klasifikasi topografi otomatis, GIS.

1.   BACKGROUND

The method of AVS30 mapping proposed 
here was developed through the activity of a 
project handled by JICA (Japan International 
Cooperation Agency) titled “The Project for 
Enhancement of the Disaster Management 
Capacity of BNPB and BPBD”. The project 
summary is as shown in Table 1. While the 
project had been composed by four outputs 
at the inception of this project, Output 5 was 
created as a new component for the nationwide 
dissemination of the project activity especially 
pertaining to Hazard/Risk Mapping and DM 

Planning at the end of the first pilot activity in 
North Sulawesi Province in March 2014.

Hazard/risk maps are the fundamental 
materials for any regional disaster management 
planning and activity. During the activity of the 
project, how to implement “local effect” into 
an earthquake hazard map was an important 
issue, because the scale of the maps should 
be 1:50,000 or 1:25,000 for regional disaster 
management activity. The main “local effect” 
is “ground amplification factor”, which is tightly 
related to S-wave velocity.

Firstly, the Output 2 activity began 
with a feasibility study of importing Japanese 



68

Introduction of Proposed Method for the Estimation AVS30 Distribution for a Nationwide Earthquake Hazard Map in Indonesia
Lilik Kurniawan, M. Robi Amri, Sugio Imamura, Akihiro Furuta, Kenji Morita, Marisa Mei Ling, Ryoji Takahashi & Ichiro Kobayashi

Table 1. The Summary of the JICA’s Project.

Project 
Name

The Project for Enhancement of the Disaster Management Capacity of BNPB and 
BPBD

Duration November 2011 – November 2015 (4Years)

Project Pilot 
Area

1) North Sulawesi Province (Sep 2012 - Mar 2014: 19 Months)
2) West Nusa Tenggara Province (April 2014 - Oct 2015: 19 Months)

Overall Goal The Provincial BPBDs as well as the Regency/Municipality BPBDs beside the pilot 
areas will be established and their disaster management capacities will be enhanced 
using the same method as in the project.

Project 
Purpose

Enhancement of the disaster management capacities of BNPB, the Provincial 
BPBDs, and the Regency/Municipality BPBDs in the pilot area.

Outputs [Output 1]: [Disaster Data / Information Management] Improvement of the 
capacity for the Regency/Municipality BPBDs to accumulate disaster.
[Output 2]: [Hazard / Risk Mapping] Creation of Hazard and Risk Maps at the 
regency/municipality level in the pilot area.
[Output 3]: [DM Planning / SOP] Formulation of Regional Disaster Management 
Plans for regency/municipalities in the pilot area. 
[Output 4]: [DM Drills / CBDRM] Disaster Management Drills are to be conducted 
in the pilot provinces as well as in regencies/municipalities in the pilot provinces.
[Output 5]: [Nationwide Dissemination] Earthquake Hazard Mapping and DM 
Planning Methodology to be promoted to be applied nationwide.

methodology to Indonesia, because there are 
many detailed and completed technical manuals 
for how to create hazard maps in Japan. However, 
most of the Japanese methodology needs a 
large amount of detailed and reliable data and 
engineering judgment. Most of the Japanese 
guideline stands on the accumulation of data and 
experienced knowledge based on long history, 
and assumes the availability of many experts and 
engineers. Since this assumption is not realistic 
in Indonesia, other solutions were needed.

Secondly, the available data collected 
by Indonesian researchers and organizations 
was studied. From the data, the result by Team 
9 (2010) for mapping shaking strength on the 
bedrock was found. 

However a solution on how to the 
implement local effect, a so-called “ground 
amplification factor”, could not be found. The 
ground amplification factor directly relates to 
shallow underground S-wave velocity, like AVS30 
(averaged velocity of S-wave shallower than 30 
m). Therefore, AVS30 mapping was the key point 
for the implementation of the local effect on the 
earthquake hazard map.

Finally, a way for mapping AVS30 all over 
Indonesia was found by using the scale of the 
Regency/Municipality level. This is the proposed 
methodology using the automatic topographic 
classification based on Iwahashi et al (2007) and 
the conversion table from topographic classes to 
AVS30 based on J-SHIS (Japan Seismic Hazard 
Information Station) data in Japan.

2.   METHODOLOGY

2.1. Outline and Concept

Common understandings for the 
discussion of earthquake hazard map creation 
are summarized as Figure 1. 

Figure 1. Common Flow of Mapping Surface 
Shaking Strength.

Shaking strength on the surface (Ss) can 
be calculated by the multiplication of the shaking 
strength on the bedrock (Sb) and the ground 
amplification factor (G).

The method of estimating the shaking 
strength on the bedrock (Sb) should be conducted 
under the supervision of earthquake experts 
having high scientific knowledge and technical 
skills. Fortunately, the estimated shaking 
intensity can be obtained from “Development of 
seismic hazard maps of Indonesia for revision 
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of hazard map in SNI 03-1726-2002” by Team 
9 (2010).

The ground amplification factor (G) is 
one of the key factors governing the shaking 
intensity at the surface, especially in local level 
earthquake hazard mapping. Shaking at the 
bedrock is amplified depending on underground 
characteristics while coming up to the surface. 
The ratio of amplitude at the surface and 
bedrock is defined as the “Ground amplification 
factor”. Generally, the factor is large at thick soft 
sediment, and small at hard sediment or rock. 

The factor can be calculated theoretically 
using the S-wave velocity structure of 
underground.  The average of the S-wave 
velocity from the surface to the depth of 30 m, 
which is called AVS30, has a strong correlation 
with the ground amplification factor. An example 
of the relation between the AVS30 and the 
ground amplification factor G for PGV and PGA 
proposed by Midorikawa et al (1994) is shown 
below.

  (for PGV)

  (for PGA)

In order to measure an accurate AVS30, 
a special survey using a borehole, which is 
called PS-logging, is necessary. However, it is 
very costly and no Indonesian service company 
can conduct the survey. At this time, there 
are few PS-logging data and no authorized 
geomorphological classification map for 
references of empirical relationship between 
AVS30 and geomorphologic classification in 
Indonesia. Because of the limited available data, 
the proposal method is focused to estimate the 
AVS30 distribution as shown in Figure 2. 

Figure 2.  Proposed Method for Mapping 
AVS30.

The general flow of proposed method 
is shown in Figure 3. The proposed method 
consists of the following two steps.

STEP 1 : Automated topographic classification 
based on Iwahashi (2007)

The first step is classification by 
topographical characteristics using DEM (Digital 
Elevation Model). The automated topographic 
classification technique by Iwahashi et al (2007) 
can be applied in this step.  

STEP 2 : Conversion from topographic class to 
AVS30 based on Japanese data

The second step is the estimation of 
AVS30 using the empirical relation between 
the topographic classification and AVS30. A 
comparison analysis of Iwahashi’s classification 
with AVS30 from J-SHIS web site managed 
by NIED (National Research Institute of Earth 
Science and Disaster Prevention) in Japan was 
conducted. The AVS30 corresponding to each 
topographic class were given from the analysis.  

2.2. Detail Process of Automated 
Topographic	Classification

The target area is divided into 24 classes 
corresponding to its topographic characteristics. 
Three topographic characteristics are used 
for classification, which are “Slope gradient”, 
“Surface texture”, and “Local convexity”. These 
characteristics are calculated from DEM as 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) data 
from which the resolution was changed from 90 
m to 250 m using a Bilinear sampling method. 
These topographic characteristics are defined as 
below.

2.2.1. Slope Gradient
Slope expresses whether the surface 

terrain is “steep” or “flat”. The characteristics can 
be calculated for each grid cell to the nearest 

Figure 3. General Flow of Proposed Method.
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degree of arc by the SLOPE command in the 
ArcGIS operating on the conventional 3 × 3 
matrix of neighboring elevations as below:

DEM                            Slope (Degree)

2.2.2. Surface Texture
Texture expresses whether the surface 

terrain is  “fine” or “coarse”. It is the same 
meaning as “frequency of ridges and valleys” or 
“roughness”. Surface texture at each grid cell is 
defined as the number of pits and peaks within a 
radius of ten cells, calculated by following steps:

STEP 1 : Median filter is applied to all cells.

STEP 2 : Differences between the original and 
Median filtered cells are calculated.

STEP 3 : The number of non-zero cells within 
a radius of ten(10) cells are counted and the 
number is expressed as a percentage.

2.2.3. Local Convexity
Convexity expresses whether the surface 

terrain is “convex” or ”concave”. It is the same 
meaning as “ratio of round shape”. Convex points 
are identified as grid cells of positive curvature. 
Local convexity at each grid cell is defined as 
the percentage of convex-upward cells within 
a constant radius of ten cells, calculated by 
following steps:

STEP 1 : Laplacian filter is applied to all cells.

STEP 2 : Cells of positive curvatures (results of 
laplacian filtering > 0) are selected. 

STEP 3 : The number of non-zero cells within 
a radius of ten (10) cells are counted and the 
number is expressed as a percentage.
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The results of data processing for Slope, 
Texture and Convexity are shown in Figure 4.

Figure 4 : Results of Data Processing.

After the calculation of Slope, Texture, and 
Convexity, all of the cells are classified into 24 
topographical classes as shown in Figure 5. The 
detail procedure is made by the following steps:

Figure 5. Flow of Classification
 (Case of 16 Classes).

STEP 1 : Separating into two groups by slope 
values as steeper than mean or gentler than 
mean for the whole area.

STEP 2 : Separating into four groups for the 
steeper slope group as (1) High Convexity, High 
Texture,(2) High Convexity, Low Texture,(3) Low 
Convexity, High Texture, (4) Low Convexity, Low 
Texture. Those are labeled as class 1, class 2, 
class 3, and class 4.

STEP 3 : Separating the remaining gentler slope 
group into two groups by slope values as steeper 
than mean or gentler than mean for the gentler 
half of the whole area.

STEP 4 : Separating the four groups for steeper 
slope group of STEP 3 by the applied process 
at STEP 2. Then, those are labeled as class 5, 
class 6, class 7, and class 8.

STEP 5 : Applying the STEP 3 process again to 
the remaining gentler slope group.

STEP 6 : Applying the STEP 4 process again, 
then those are labeled as class 9, class 10, class 
11, and class 12.

STEP 7 : Repeating STEP 5 and STEP 6 until 
class 24.

Figure 6 shows the result of the topographic 
classification applied to Indonesia. 
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Iwahashi et al (2007) is a relative 
classification method which divides higher or 
lower than the mean value. The criteria for 
classification, which mean the thresholds to 
separate values of slope, convexity and texture 
into two groups, depend on the data set of the 
target area.

The purpose of Japanese classification 
is to prepare a spatial distribution of 24 classes 
based on the same process of the Indonesian 
case and to compare this result and the known 
AVS30 value from the J-SHIS web site. Therefore, 
when the topographic classification is conducted 
for Japan, the criteria found in the Indonesian 
case are applied.

2.3. Detail Process of Conversion From 
Topographic Class to AVS30 Based on 
Japanese Data

Each topographic class has to be given a 
corresponding AVS30 value. A conversion table 
from topographic classes to AVS30 is created 
by statistical analysis of AVS30 and topographic 

class using Japanese data.
The AVS30 data set which was used 

was downloaded from a website called J-SHIS 
operated by NIED in Japan. Properties of the 
data are as below:
• Grid size: Latitude: 7.5 sec, Longitude: 11.25 

sec (around 250 m in Japan)
• Data area: (N20, E122) to (N46, E154)
• Total number of cells: > 6,000,000
• Source of AVS30: Regression analysis 

among detailed geomorphologic class, 
elevation, slope gradient, and distance from 
mountain area, using S-wave velocity by 
direct measurement at 2028 boreholes.

The SRTM data is based on distance, for 
example every 250 m. However J-SHIS data is 
based on Latitude and Longitude. The nearest 
cell must be found to the corresponding AVS30 
to the topographic class. 

The histogram, mean value, standard 
deviation, and median value of AVS30 are 
calculated for each topographic class, then, 
a conversion table is created. Figure 7 shows 

Figure 6. Map Showing the Topographic Classification of the Whole of Indonesia (Top),
and the Geo-Processing Model Flow for the Automated Topographic Classification (Bottom).
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topographic classification in Japan using the 
Indonesian criteria and AVS30 distribution at 
J-SHIS.

Figure 7. Topographic Classification Using 
Indonesian Criteria (Top) and AVS30 

Distribution at J-SHIS (Bottom).

Results of the statistical analysis of AVS30 
and topographic classes in Japan are shown in 
Figure 8 and Table 2.

As mentioned, since the cells of J-SHIS 
and SRTM are not the same, the mean values 
can be contaminated by neighboring cells. As 
the median is considerably more reliable in this 
analysis, the median is used for conversion from 
a topographic class to AVS30.

Using the conversion table, a topographic 
classification map can be converted to an AVS30 
map (Figure 9). Also, based on Midorikawa et.al 
(1994), a ground amplification factor map (Figure 
10) can be converted from an AVS30 map.

Figure 8. Result of Statistical Analysis of AVS30 
and Topographic Classes.

Table 2. Result of Statistical Analysis of AVS30 
for Topographic Classification

(Conversion Table).
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3.   ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF 
PROPOSED METHOD

For creating nationwide earthquake hazard 
map to be utilized for the Regency/Municipality-
Level Disaster Risk Assessment, the estimated 
AVS30 mapping method based on automated 
topographic classification and comparison 
analysis between topographic classes and AVS30 
using J-SHIS data was proposed. The Iwahashi 
et al (2007) method was employed for automated 
topographical classification, which considers not 
only slope but also texture and convexity. And a 
conversion table used for obtaining AVS30 from 
topographic class was created based on a large 

amount of reliable AVS30 data in Japan.
The proposed method has following 

advantages:
• Can be applied all Regency/Municipality in 

Indonesia in same manner.
• Same resolution and same accuracy for any 

place.
• If detailed reference data is available, it can 

be modified.
• Automated by GIS software.
• No engineering judge, no supervising 

necessary.

Meanwhile, the limitations of the proposed 
method should be noted as:

Figure 9. Map Showing Estimated AVS30 Distribution of the Whole of Indonesia.

Figure 10. Map Showing the Ground Amplification Factor Distribution of the Whole of Indonesia.
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• Less accuracy than direct S-wave velocity 
measurement method. 

• Limited resolution by 250 m grid.
• Unknown error caused by using Japanese 

data for Indonesia.
• Large man made land could be classified 

differently from the original class.
• Very thin soft sediment covering hard rock 

could be classified as soft.

4.   FUTURE ACTIVITY

Two events for the introduction and 
discussion of the JICA proposed methodology 
with Indonesian authorities of earthquake hazard 
have already been implemented on June 16, 2014 
and January 13, 2015. As a result of both events, 
the proposed methodology was recognized as 
a unique approach to a nationwide local-level 
earthquake hazard mapping. 

For obtaining a wider understanding 
of the proposed methodology to be used for 
the Regency/Municipality-Level Disaster Risk 
Assessment from Indonesian authorities, it is 
necessary to continuously implement follow-up 
activities with authorities. 

Also, the original PGA at bedrock data has 
not been utilized as the basic data to calculate 
the shaking intensity at surface. If the original 
PGA data of the whole of Indonesia is obtained, 
it would be possible to raise the accuracy of the 
shaking intensity estimation. 

The map of shaking intensity at surface 
in Nusa Tenggara Barat which was calculated 
based on the contour map of PGA at bedrock 
and the result of ground amplification factor 
distribution is shown in Figure 11.
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