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Sari
Penyebaran dan ketebalan abu vulkanik selama letusan berdampak langsung bagi kehidupan manusia,
terutama pada sektor sarana dan prasarana. Pada waktu Galunggung 1982 meletus, pengaruh abu vulkaniknya
membuat sisi kehidupan menjadi buruk, pertanian gagal panen, air susah diperoleh, transportasi udara terganggu
dan sarana dan prasarana mengalami kerusakan. Begitu juga ketika G. Merapi meletus, kegiatan sosial-ekonomi
di sekitarnya terganggu, apalagi populasi yang bermukim di sekitarnya sangat padat. Hal yang sama terjadi di G.
Tambora yang meletus tahun 1815 yang diakui sebagai salah satu letusan gunungapi terdasyat di dunia
mengakibatkan dampak yang hebat. Puluhan ribu jiwa menjadi korban dan kekeringan terjadi bertahun-tahun
akibat abu vulkaniknya yang tebal menutupi permukaan bumi.
Fall3d-5.1.1 adalah perangkat lunak yang dikembangkan untuk membuat model sebaran dan pengendapan
abu vulkanik dari suatu erupsi gunungapi secara otomatis. Perangkat lunak ini dibuat dalam usaha mitigasi
bahaya dari abu vulkanik.
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Pendahuluan
Keberadaan gunungapi memiliki banyak
manfaat bagi masyarakat yang tinggal di
sekitarnya, seperti bahan galian (sirtu) dan
tambang seperti : emas, perak, besi, timah,
marmer, dan lainnya. Abu dan lapukan batuan
vulkaniknya mengandung unsur hara yang
dapat menyuburkan tanah. Selain itu gunungapi
juga dapat sebagai tempat cadangan (reservoir)
air , serta dapat menjadi obyek wisata alam
yang menarik. Tetapi selain menyimpan banyak
manfaat, gunungapi juga perlu diwaspadai
terutama
saat
meletus
karena
dapat
membahayakan dan mengancam jiwa serta
dapat menimbulkan masalah terutama terhadap
lingkungan di sekitarnya
Salah satu bahaya yang dapat dirasakan
dampaknya dalam waktu yang panjang adalah
bahaya abu vulkanik. Abu vulkanik merupakan
material erupsi ekplosif gunungapi yang jatuh
bebas ke permukaan bumi berukuran abu. Dan
dapat diterbangkan pada jarak ratusan kilometer
atau bahkan ribuan kilometer dari pusat erupsi
karena adanya pengaruh angin. Sebagai contoh
abu vulkanik hasil letusan G. Krakatau tahun
1883 dapat mengitari bumi sampai berhari-hari,

demikian halnya dengan letusan G. Galunggung
tahun 1982 abu vulkaniknya dapat mencapai
Australia.
Untuk itu diperlukan suatu usaha yang dapat
meminimalkan
dampak
negatif
yang
disebabkan oleh abu vulkanik. Usaha ini
bertujuan untuk memitigasi bencana gunungapi
di Indonesia dalam memprediksi penyebaran
abu vulkanik pada masa yang akan datang.
Latar Belakang
Masih teringat di benak kita bahwa ketika G.
Galunggung meletus tahun 1982 menghasilkan
abu vulkanik yang membuat pertanian gagal
panen, kesulitan air, sarana dan prasarana
mengalami kerusakan serta transportasi udara
terganggu. Maskapai penerbangan British
Airline 747 mengalami gagal mesin saat
melewati abu vulkanik G. Galunggung ketika
menuju Australia, Begitu juga ketika G. Merapi
meletus pada tahun 2006, kegiatan sosialekonomi di sekitarnya terganggu. G. Merapi
dan sekitarnya mempunyai populasi yang padat.
Erupsi G. Tambora 1815 menebarkan abu
vulkanik hingga ke Jawa Barat dan Sulawesi
Selatan. Abunya diterbangkan sejauh 1.300km
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dengan ketinggian 44km dari permukaan tanah
dan volumenya ditaksir mencapai 400km3.
Karena tebalnya abu yang berterbangan di
udara, sampai radius 600km dari gunung
tersebut terlihat gelap gulita selama dua hari.
Hal ini dikarenakan sinar matahari tak mampu
menembus tebalnya abu. Masih banyak dampak
negatif lain yang dirasakan oleh masyarakat
lokal maupun dunia pada waktu itu.
Kehancuran kerajaan dan perkampungan di P.
Sumbawa, gagal panen di Bali, dan siklus iklim
menjadi tak menentu. Kekacauan iklim dan
musim paceklik juga melanda kawasan Eropa,
Amerika Serikat, dan Kanada. Setahun setelah
letusan itu, pada 1816, kawasan-kawasan
tersebut mengalami tahun tanpa musim panas.
Sekitar 65.000 orang mati kelaparan dan
terkena wabah tipus akibat erupsi tersebut dan
wabah ini lalu menyebar ke Eropa yang
menewaskan 200.000 orang (Arda Wibowo,
2009).
Telah disinggung diatas bahwa akibat erupsi
gunungapi salah satu dampak negatifnya adalah
gangguan tehadap penerbangan. Beberapa
kasus pesawat udara yang mengalami gagal
mesin akibat melewati abu vulkanik adalah dua
pesawat 727 dan 1 DC8, kaca depan nya dan
beberapa sistim pesawat rusak akibat letusan G.
St. Helens, USA pada tahun 1980, tetapi

keduanya berhasil mendarat dengan selamat.
Peristiwa berikutnya adalah G. Galunggung di
Indonesia
yang
meletus
tahun
1982
mengakibatkan
kerusakan mesin jet pada
pesawat 747. sebuah pesawat 747 lainnya juga
memasuki awan abu vulkanik dan mengalami
two-engine failure. Keduanya berhasil divert ke
Jakarta. Saat G. Redoubt meletus tahun 1989 di
USA, sebuah pesawat 747-400 masuk ke abu
vulkanik Semua mesin harus diganti, mayoritas
dari sistim pesawat harus diperbaiki atau
diganti. Begitu juga saat G. Popocatepetl di
Mexico meletus tahun 1997, abu vulkaniknya
mempengaruhi satu penerbangan sehingga crew
mengalami pengurangan kemampuan meliat
dari kaca. Lebih dari 20 kejadian "flight into
volcanic ash" terjadi saat G. Pinatubo di
Philipina meletus pada tahun 1991 sehingga
berdampak banyaknya penerbangan komersil
dan
militer
yang
dihentikan
(www.katulistiwa.info).
Pemilihan tiga gunungapi yaitu G.
Galunggung, G. Merapi, dan G. Tambora dalam
studi kasus, karena gunungapi-gunungapi
tersebut merupakan gunungapi di Indonesia
yang memiliki data sebaran/distribusi abu
terluas dan masuk dalam sepuluh besar letusan
terdasyat di dunia (Tabel 1).

Tabel 1. Perbandingan Dampak Letusan Gunung Berapi Dunia
Letusan
Mount Vesuvius
Taupo
Baekdu
Kuwae
Huaynaputina
Tambora
Krakatau
Santamaría
Katmai
Mt. St. Helens
El Chichón
Nevado del Ruiz
Pinatubo
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Tahun

Tinggi Kolom (km)

79
186
969
1452
1600
1815
1883
1902
1912
1980
1982
1985
1991

30
51
25
?
46
43
25
34
32
19
32
27
34

VEI

anomaly Musim Panas (°C)

5
7
6–7
6
6
7
6
6
6
5
4–5
3
6
Sumber: Wikipedia

?
?
?
?0.5
?0.8
?0.5
?0.3
no anomaly
?0.4
no anomaly
?
no anomaly
?0.5

Bulletin Vulkanologi dan Bencana Geologi, Volume 4 Nomor 3, Desember 2009 : 2-9

Kematian
>2000
?
?
?1400
> 71,000
36,600
7,000–13,000
2
57
> 2,000
23,000
1202
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Metoda Penelitian
Metoda yang digunakan, adalah dengan
melakukan pengolahan data letusan gunungapi
yang sudah ada kemudian
mencari data
meteorologi dan geomorfologi. Tahapan
pertama adalah memasukan data vulkanologi
meliputi karasteristik dan sifat material hasil
letusan seperti tinggi letusan, kecepatan aliran
massa, distribusi ukuran butir, tipe letusan,
suhu, viskositas, dll. Data meteorologi meliputi
kecepatan angin, arah angin (vektor), suhu
udara, dan perubahan tiap lapisan atmosfer.
Sedangkan untuk data geomorfologi meliputi
DEM (Digital Elevation Model) dan data
spasial beserta atribut luasan area yang akan
diteliti. Tahapan selanjutnya adalah Tahap
pengolahan
data merupakan tahapan
selanjutnya yaitu dengan menggunakan
perangkat lunak Fall3d-5.1.1dan Surfer 9.
Proses Pengolahan data pada awalnya
merupakan pembuatan skenario letusan dengan
menggunakan perintah-perintah di sistem
operasi unix. Hal ini dapat digunakan
seterusnya dalam setiap kali membuat skenario
letusan yang baru. Script yang digunakan
adalah seperti terlihat dalam gambar 1.

Gambar 1. Diagram Alur Prosedur Program
Fall3d-5.1.1

Berikut merupakan tahapan (script) yang
digunakan dalam menjalankan sebuah skenario,
meliputi :
1. Script-SetGrn-Unix – merupakan file untuk
mengacak/membuat file ukuran butir
(runname.grn) menggunakan file data
masukan vulkanologi (runname.inp)
2. Script-SetDbs-Unix – merupakan file untuk
membuat file database meteorologi
(runname.dbs, runname.dbs.lst) dengan
menggunakan file masukan vulkanologi
dan topografi grid (runnname.topogrid.dat)
dan profil vertikal keadaan angin
(runname.profile.dat).
3. Script-SetSrc-Unix – merupakan file untuk
membuat
file
skenario
letusan
(runname.Plume.height,runname.Plume.ma
ss dan runname.Plume.res) menggunakan
data
masukan
vulkanologi
dan
menghasilkan file keluaran dari file data
ukuran butir (SetGrn) dan file database
meteorologi (SetDbs).
4. Script-Fall3d-Ser – merupakan model
simuasi komputer tentang penyebaran abu
dan
pengendapan
abu
vulkanik
(runname.res) berdasarkan data masukan
volkanologi, yang outputnya menghasilkan
file SetSrc.
5. Script-Fall3dPostp-Unix – merupakan
hasil pengubahan yang menghasilkan file
Fall3d (runname.res) kedalam format file
yang dapat dilihat dan diedit (‘*.grd’ and
‘*.ps’ files).
Semua prosedur perintah maupun hasil dapat
diperoleh di log File yang berisi mengenai
proses detail dari hasil keluaran tiap script yang
dijalankan.
Hasil dari pengolahan data tersebut dapat
langsung dilihat dengan GSView32 (*ps file),
akan tetapi kita juga dapat mengedit hasil
tersebut dengan menggunakan Surfer 9.0.
Program konversi di Surfer juga dapat
digunakan dalam mengubah GRD files menjadi
file dengan format yang lain sehingga dapat
dengan mudah dibuka dan diedit menggunakan
Mapinfo, Arcinfo atau program SIG yang lain.
File Surfer juga dapat digunakan untuk
mengubah GRD file menjadi XYZ text file
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(DAT) dimana dapat dengan mudah mengubah
georeference settings (dengan mengubah UTM
menjadi geodetic lat/long atau vice versa).
Tahapan terakhir adalah Evaluasi. Tahap
Evaluasi dilakukan untuk validasi data serta
melihat pengaruh penyebaran bahaya abu
vulkanik bagi masyarakat yang tinggal disekitar
gunungapi tersebut.
Hasil dan Diskusi
Ada beberapa skenario yang berhasil dijalankan
untuk program ini, meliputi :
1. Skenario letusan Merapi tua dengan
ketinggian kolom 16km, dan 20km
2. Skenario letusan Galunggung tahun 1982
dengan ketinggian kolom 30km

3. Skenario letusan Tambora tahun 1885
dengan ketinggian Kolom 43km
1. Skenario letusan G. Merapi Tua
a. Skenario pertama merupakan jika
terjadi letusan G. Merapi tanggal 1
Maret 2017 dengan didasarkan pada
data tephra hasil letusan G. Merapi tua
1112 BP ± 50 BP dengan data VEI 3-4,
ketinggian kolom 16km, kecepatan
angin antara 8-30 m/dt, arah angin ke
barat (B) dan selatan (S). Durasi letusan
diatur hanya sampai 6 jam. (Gambar 2).

A

B
YOGYA

C
YOGYA

Gambar 2. Sebaran dan ketebalan abu vulkanik setelah 2 jam (A), 4 jam (B), dan 6 jam (C)
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Dari pengolahan data di atas dapat
memperlihatkan bahwa jika G. Merapi
meletus dengan VEI 3 dan ketinggian
kolom erupsi 16km serta dalam waktu 4
jam saja, kota Yogyakarta dan
sekitarnya akan terkena abu vulkanik
setebal 10-130mm (warna biru) dan
daerah timur-selatan yang berdekatan
dengan
kawah
dapat
mencapai
ketebalan 150-350mm (warna kuning).

b. skenario kedua merupakan letusan
merapi yang sama, tertanggal 1 Maret
2017 dengan didasarkan data tephra
hasil letusan G. Merapi tua 1112 BP ±
50 BP dengan data VEI 3-4, ketinggian
kolom 20km, kecepatan angin antara 830 m/dt, arah angin ke barat (B) dan
selatan (S). Durasi letusan diatur hanya
sampai 6 jam. (Gambar 3.)

A

B

YOGYA

C
YOGYA

Gambar 3. Sebaran dan ketebalan abu vulkanik setelah 2 jam (A), 4 jam (B), dan 6 jam (C)
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Hasil tersebut menunjukan sebaran abu
vulkanik ke arah barat dan selatan (Kota
Yogyakarta) dengan ketebalan antara 10mm
(garis terluar) hingga ketebalan 1,9m jika
terjadi letusan dengan ketinggian kolom erupsi
20km selama 2jam. Jika erupsi tersebut
berlanjut hingga 6 jam maka sebaran semakin
besar ke arah barat-selatan dengan ketebalan di
dekat kawah hingga 3,52m.
2. Skenario letusan G. Galunggung
Skenario
kedua
merupakan
letusan
Galunggung tanggal 17 Mei 1982 dengan
didasarkan data letusan dengan VEI 4,
ketinggian kolom 30km, kecepatan angin antara
6-26 m/dt, arah angin awalnya ke barat (B)
berikutnya ke segala arah. Durasi letusan diatur
hanya sampai 5 jam. (Gambar 4.)
Hal yang sama jika G. Galunggung meletus
dengan VEI 4 dan ketinggian kolom erupsi
hingga 30km selama 5 jam menyebabkan
daerah sekitar G. Galunggung tertutup abu
dengan ketebalan hingga 12,6mm.
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3. Skenario letusan G. Tambora
Skenario ketiga merupakan letusan Tambora
tanggal 10 April 1815 didasarkan data letusan
dengan VEI 7, ketinggian kolom 43km,
kecepatan angin antara 5-35 m/dt, arah angin ke
barat (B). Durasi letusan diatur hanya sampai 6
jam. Karena letusannya sangat kuat, pada jam
ke-6 menghasilkan sebaran dan distribusi abu
melewati data DEM yang disediakan 100km2
(Gambar 5).
Hasil pengolahan data G. Tambora
menunjukkan selama 2 jam pertama, sebaran
dan ketebalan abu antara 10-640mm ke arah
barat, 2 jam berikutnya lebih luas ke arah barat
dengan ketebalan abu 10-580mm, dan 2 jam
berikutnya sebaran abunya hingga melebihi dari
jarak 100km (out of range dari DEM) dengan
ketebalan 10-580mm. Jika letusan ini berlanjut
hingga 24 jam, maka sebaran dan ketebalan
abunya juga akan semakin membesar.
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C

Gambar 4. Sebaran dan ketebalan abu vulkanik setelah 1 jam (A), 3 jam (B), dan 5 jam (C)
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Gambar 5. Sebaran dan ketebalan abu vulkanik setelah 2 jam (A), 4 jam (B), dan 6 jam (C)

Kesimpulan
Fall3d-5.1.1 merupakan perangkat lunak
(free open source) yang dapat menghasilkan
prakiraan penyebaran abu vulkanik pada
beberapa tingkatan atmosfer maupun telah
diendapkan di pemukaan bumi.
Penggunaan parameter yang sangat akurat
seperti data-data vulkanologi, geomorfologi,
dan meteorologi membuat program ini dapat
digunakan sebagai alat untuk memitigasi
bahaya abu vulkanik jika terjadi letusan besar
berikutnya.
Hasil pengolahan data dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan dalam
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memberikan informasi ancaman bahaya
penyebaran abu vulkanik kepada masyarakat.
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