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RINGKASAN 

      Indonesia merupakan pertemuan lempeng benua, membuat Indonesia rawan 

dengan bencana, bahkan intensitasnya melebihi intensitas bencana yang terjadi 

di Jepang, yang terkenal dengan banyaknya bencana. Karena banyaknya Gunung 

Berapi di Indonesia akan membuat bencana dapat datang sewaktu-waktu, seperti 

bencana gunung meletus. Salah satu yang menjadi kekhawatiran pasca letusan 

yaitu awan panas, karena mempunyai dampak area yang luas. 

      Beberapa penelitian sebelumnya, telah membahas tentang penelitian 

hubungan antara bentuk awan dengan ukuran partikel yang ada didalamnya. 

Dalam penelitian terdahulu, masih terkendala dengan ruang memori, karena 

proses deteksi, membutuhkan ruang memori yang besar. Untuk menyederhanakan 

proses deteksi dan monitoring, metode Diskrit Fourier Transform (DCT) dapat 

menjadi pilihan utama, karena lebih mudah, efisien memori dan akurat. Dengan 

pemakaian Discrete Cosine Transform (DCT) hal yang utama adalah 

diharapkannya akan meminimalisir bahaya yang diakibatkan oleh adanya wedhus 

gembel. Dengan adanya DCT, identifikasi jangkauan yang dihasilkan oleh 

wedhus gembel akan cepat diketahui, sehingga akan mempercepat system 

peringatan dini kepada masyarakat. Kecepatan dan keakuratan hasil adalah hal 

yang diinginkan oleh masyarakat agar terhindar dari dampak bencan yang lebih 

besar. Mendorong kepada Tim SAR gunung berapi untuk lebih cepat 

mengantisipasi bencana yang terjadi.         

       

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Indonesia mempunyai 3 deretan pegunungan yang mengelilinginya, 

ditambah dengan adanya 2 pertemuan lempeng benua, membuat Indonesia rawan 

dengan bencana, bahkan intensitasnya melebihi intensitas bencana yang terjadi di 

Jepang,  yang terkenal dengan banyaknya bencana. Karena banyaknya Gunung 

Berapi di Indonesia akan membuat bencana dapat datang sewaktu-waktu, seperti 

bencana gunung meletus. Salah satu yang menjadi kekhawatiran pasca letusan 

yaitu awan panas, karena mempunyai dampak area yang luas. 

 Dalam bahasa vulkanologi, wedhus gembel atau awan panas, disebut pula 

dengan piroplastik. Awan panas itu merupakan bagian dari hasil letusan gunung 

berapi selain gas vulkanik, larva, lahar, serta abu letusan gunung atau biasa 
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disebut pula dengan abu vulkanik. Wedhus gembel merupakan bagian dari awan 

panas yang berasal dari material pijar yang halus, sifatnya sangat panas, dan 

bercampur dengan material seperti pasir kerikil, abu vulkanis, dan material 

lainnya. Awan panas sangat berbahaya, apabila terkena bagian tubuh yang 

terbuka, seperti kepala, lengan, leher, dan kaki, dapat mengalami luka bakar. 

Selain itu, udara dari awan panas yang terhirup dapat menyebabkan nafas sesak 

dan berujung pada kematian. 

 Ada beberapa tipe awan panas yang biasa dihasilkan dari letusan gunung 

berapi, yaitu awan panas aliran, awan panas hembusan, dan awan panas jatuhan. 

Awan panas aliran adalah awan yang berasal dari material letusan besar yang 

panas, mengalir turun, dan akhirnya mengendap di dalam dan di sekitar sungai 

yang berada pada aliran lembah gunung tersebut. Sedangkan awan panas 

hembusan merupakan awan yang berasal dari material letusan kecil yang panas, 

dihembuskan angin dengan kecepatan mencapai 90 kilometer per jam. Adapun 

awan panas jatuhan adalah awan dari material letusan panas besar dan kecil yang 

dilontarkan ke atas oleh kekuatan letusan yang besar. Material berukuran besar 

akan jatuh di sekitar puncak, sedangkan material halus akan jatuh mencapai 

puluhan, ratusan, bahkan ribuan kilometer dari puncak karena pengaruh hembusan 

angin. Ada dua tipe proses pembentukan awan panas, yaitu awan panas letusan 

dan awan panas guguran. Awan panas letusan, terjadi ketika letusan gunung 

berapi yang berasal dari endapan magma didorong keluar oleh gas bertekanan 

tinggi yang mendorong material pijar keluar dan meluncur ke bawah atau ke 

lereng dengan kecepatan mencapai sekitar 150 kilometer per jam.  Awan panas 

guguran berasal dari guguran kubah larva. Karena gaya gravitasi Bumi, kubah 

kawah itu kemudian tertarik dan memiliki kecepatan guguran antara 70 sampai 

150 kilometer per jam. Pergerakan awan menuruni lereng gunung pun sangat 

cepat, mencapai 200 hingga 300 kilometer per jam, awan tersebut selalu 

mengikuti aliran larva pijar yang menuruni lereng gunung karena dipengaruhi 

oleh gravitasi Bumi. Pembentukan awan panas itu juga merupakan hasil 

pendinginan dari magma pijar yang mengendap di permukaan. Dari proses 

tersebut, kemudian terbentuk gas-gas panas dengan tekanan dan temperatur yang 

sangat tinggi, yakni antara 1.000 sampai 1.100 derajat celcius, seperti yang 

terbentuk pada Gunung Karangetang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara.  

Sistem tanggap darurat yang diberikan selama ini, hanya berdasarkan 

gardu pantau. Pemanfaatan alat Seismograph pada Gardu Pemantau hanya 

menunjukkan keaktifannya tanpa menampilan keadaan yang nantinya akan terjadi, 

sehingga saat terjadi gunung meletus, masyarakat hanya diberi himbauan untuk 

menjauh dari kawasan gunung tersebut untuk menghindari bahaya yang terjadi. 

Walaupun telah dipersiapkan dengan matang, letusan gunung merapi tahun 2010, 

masih menelan korban 259 meninggal dan 511 luka-luka. Hal ini karena tindakan 

yang dilakukan, berdasarkan pada informasi yang tidak real time.  

 Beberapa penelitian sebelumnya, telah membahas tentang penelitian 

hubungan antara bentuk awan dengan ukuran partikel yang ada didalamnya. AJ 

Prata (1), memetakan ukuran dan berat partikel serta distribusi panas pada awan 

panas menggunakan kamera infra merah. Takehiro. K (2), berusaha 

mensimulasikan penyebab terbentuknya awan panas dan analisis sebaran panas, 

berdasarkan penyebab letusan dari 6 awan bentukan yang dihasilkan. Penelitian 

lain berkisar tentang pencatatan awan panas. R. Spag (3), mencatat spektrum 
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emisi awan panas dari kamera infra merah. Penelitian diatas, masih terkendala 

dengan ruang memori, karena proses deteksi, membutuhkan ruang memori yang 

besar. Untuk menyederhanakan proses deteksi dan monitoring, metode Diskrit 

Fourier Transform (DCT) dapat menjadi pilihan utama, karena lebih mudah, 

efisien memori dan akurat. 
               

Tujuan  

1. Memonitor aktivitas wedhus gembel berdasarkan suhu dan arah angin. 

2. Melakukan perhitungan kemungkinan jumlah partikel dan kemungkinan jarak 

yang ditimbulkan oleh Wedhus gembel. 

3. Memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan realtime kepada masyarakat 

mengenai batas aman  mengungsi pasca erupsi Gunung Berapi. 

4. Mempermudah proses deteksi dan monitoring serta memperkecil ruang 

memori. 

 

Manfaat  

1. Masyarakat lebih cepat mendapatkan peringatan kedatangan wedhus gembel. 

2. Tim SAR lebih cepat mengakomodir pengungsi, kemana masyarakat akan 

diungsikan ke tempat yang lebih aman. 

 

GAGASAN 

Kondisi Kekinian Yang Diakibatkan Karena Wedhus Gembel 

 Berdasarkan informasi dari studi kasus gunung merapi tahun 2010, maka 

berikut adalah diagram pendataan informasi yang diperoleh. 

PEMANTAUAN 

INSTRUMENTAL DAN VISUAL

- Instrumen : seismograph, 
barometer dan CCTV
- Informasi warna dan tinggi 
awan
- Inforamasi arah angin dan 
sebaran material merapi
- Endapan lahar
- Aktifitas gempa

JARAK LUNCUR 

AWAN PANAS

Jarak luncur awan 
panas, bergantung 
pada bentuk awan, 
arah ekor awan, 
arah mata angin, 
cuaca dan partikel 
yang menyusun 
awan.

JARAK AMAN 

LAHAR

Jarak aman lahar 
diprediksi dari 
kekuatan gempa, 
arah mengalir 
lahar, kontur 
sungai, mata angin 
dan curah hujan.

T

E

K

N

O

L

O

G

I

S

A

A

T

I

N

I

JUMLAH KORBAN

- Korban meninggal : 259
- Korban rawat inap : 511
- Jumlah pengungsi : 365.089
- Jumlah titik pengungsi : 639

 
Gambar 1. Studi Kasus Tanggap Darurat Merapi 2010 

 

 Saat ini, pemantauan jarak aman lahar dan jarak luncur awan panas masih 

mengandalkan pemantauan instrumental dan visual dari BMKG. Instrumen yang 

digunakan menggunkan seismograph, barometer dan CCTV. Dari pemantauan 

tersebut, dihasilkan informasi tentang arah angin, sebaran material merapi, warna 

dan tinggi awan, endapan lahar dan aktivitas gempa. Dengan perlakuan tersebut, 

jumlah korban meninggal, rawat inap dan mengungsi masih tergolong tinggi.  
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Solusi Yang Pernah Ditawarkan 

 Salah satu usaha pemerintah daerah yang membahayakan adalah dibuatnya 

Bunker di daerah Kali Adem, pada tahun 2006. Bunker tersebut tidak bisa 

berfungsi, sehingga timbulah korban meninggal saat bersembunyi di bunker 

tersebut. Bunker bukan solusi untuk penyelamatan diri dari bahaya Wedhus 

Gembel. Bunker adalah tempat perlindungan dari material bebatuan gunung 

Berapi yang jatuh. 
 

 

Gambar 2. Bunker yang Berada di Kali Adem yang Rusak Saat Erupsi Merapi Tahun 2006 

 

 Info tentang seberapa bahanya wedhus gembel dan jarak luncurnya pun 

masih dikatakan minim oleh pemerintah. Selama ini pemerintah hanya 

memprediksi untuk berapa jarak aman yang akan dicapai, sehingga banyak orang 

yang tinggal di daerah yang seharunya tidak terkena imbas, harus merasakan 

imbasnya. Ditambah di kondisi pengungsian, yang seharusnya tidak terjadi 

peningkatan banyaknya jumlah pengungsi. 
  

Seberapa Jauh Kondisi Kekinian Dapat Diperbaiki 

PERMASALAHAN INTERNAL

- Alat monitoring belum realtime

- Pendeteksian menggunakan 
ruang memori yang besar
- Waktu kedatangan informasi 
terlalu mendadak dan singkat

PERMASALAHAN EKSTERNAL

- Pengamanan pasca bencana 
masih berkisar lahar panas
- Kurangnya penelitian awan 
panas di Indonesia

DAMPAK PERMASALAHAN 

- Hasil monitoring belum akurat 
- Memori yang besar menyebabkan 
proses yang dihasilkan memakan 
waktu lama
- Informasi yang mendadak dan 
rentang waktu singkat, menyebabkan 
kepanikan dan jatuhnya korban

MONITORING AKTIFITAS WEDHUS 

GEMBEL GUNUNG BERAPI DENGAN 

METODE DISCRETE COSINE 

TRANSFORM (DCT) BERBASIS 

JARINGAN SYARAF TIRUAN

 

- Menggunakan metode DCTl dalam 
pengolahan citra digital
- Menggunakan kamera infra merah dengan 
resolusi 12 mega pixel
- Peramalan jarak yang ditimbulkan wedus 
gembel menggunakan metode propagasi 
balik

HIPOTESIS

- Dapat memonitor 
aktifitas wedhus gembel 
berdasarkan suhu dan 
arah angin.
- Memberikan informasi 
yang lebih cepat, tepat 
dan realtime kepada 
masyarakat mengenai 
batas aman  mengungsi 
pasca erupsi Gunung 
Berapi.
-Mempermudah proses 
deteksi dan monitoring 
serta memperkecil ruang 
memori.

 

Gambar 3. Diagram Pemetaan Kondisi 

 Langkah pencegahan atau meminimalkan korban dan kerugian, mutlak 

harus dilakukan pada tahap pra-bencana, diantaranya yaitu pemantauan secara 

terus-menerus di daerah rentan bencana untuk memperkuat system peringatan 
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dini, dan penerapan berbagai teknologi sederhana dan tepat guna untuk 

pemantauan gejala awal bencana. Penerapan teknologi ini sangat erat kaitannya 

dengan keselamatan jiwa manusia yang hidup di sekitar gunung berapi tersebut. 

Karena informasi peringatan dini akan mempermudah masyarakat untuk 

menyelamatkan diri. 

Gagasan yang dapat disumbangkan adalah dengan menggunakan metode 

Discrete Cosine Transform (DCT) berbasis jaringan syaraf tiruan untuk 

memperoleh informasi distribusi panas pada awan panas. DCT membantu 

memetakan distribusi panas dari sebuah citra digital. Kolaborasi antara DCT 

dengan barometer, memungkinkan manusia  meramalkan jarak jangkauan awan  

panas yang bisa dicapai dari jarak jauh dengan gambar kamera infra merah 

beresolusi 12 mega pixels (MP) yang digunakan untuk monitoring awan panas. 

Kecepatan dan keakuratan data yang diterima akan bisa langsung diinformasikan 

kepada warga sekitar lereng Gunung Berapi yang terkena bencana. Sehingga, bisa 

meminimkan dampak bahaya yang akan ditimbulkan. Namun, alat ini bekerja 

hanya pada keadaan terang (siang hari). Karena penangkapan kamera pada siang 

hari sangat jelas, sehingga untuk melakukan analisa lebih mudah. 

Rangkaian alat ini adalah kamera dengan resolusi 12 MP, dengan server, 

dan alat pendeteksi gempa. Alat ini akan bekerja saat gempa vulkanik terjadi, alat 

ini akan disetting, pada kondisi gempa 5 SR, secara otomatis kamera pada alat ini 

akan bekerja, hasil dari kamera langsung akan otomatis masuk ke server, 

kemudian dari server akan dikirimkan ke server utama di pusat Pusat Vulkanologi 

dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, dari server pusat secara 

otomatis gambar akan teranalisa, kemudian akan tampil. Setelah itu PVMBG akan 

memutuskan apakah gempa itu menimbulkan letusan apa tidak. Jika jika iya, 

apakah wedhus gembel itu akan kearah mana dan radiusnya berapa. Alat ini akan 

dipasang pada daerah dimana kamera dapat menangkap letusan gunung itu dengan 

jelas. Alat ini melakukan kerja karena rangkaian pada alat ini dilengkapi sensor 

getaran. Untuk kalibrasi alat, penjaga gandu pandang mempunyai kewajiban 

untuk mengecek alat ini 1 bulan sekali, untuk memastikan bahwa kamera bekerja 

dengan baik, dan server serta sensor juga bekerja. Pengecekan dilakukan rutin jika 

alat dipasang permanen. Atau alat juga bisa dipasang jika akan terjadi bencana 

dan ini akan mengurangi budget pengeluaran.  

Kamera aktif, capture 

tiap 1 menit dan 

barometer aktif

MONITORING AWAN 

PANAS

Gempa 

= 5 SR 

?

Kirim Hasilnya Ke server 

BMKG

Proses identifikasi citra 

menghasilkan :

1. Info aktivitas gunung

2. Info jarak aman lahar

3. Info Jarak luncur awan 

panas

Seismograph aktif

SOSIALISASI 

INFORMASI

 
Gambar 4. Cara Kerja Gagasan yang Diusulkan 
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Gambar 5. Awan panas yang terjadi di Merapi Jogja 

 

Di bawah ini merupakan uji coba penggunaan metode DTC untuk 

menganalisa wedhus gembel dari gambar diatas. 

Gambar 6. Analisa wedhus gembel dengan Metode DCT 

 

Gambar ini menunjukkan hasil letusan awan panas di 500 detik pertama 

dari awal letusan. Warna menggambarkan cross-seksional disdistribusi dari fraksi 

massa bahan dikeluarkan (gas vulkanik ditambah pyroclasts padat). Suhu awalnya 

adalah 1000 K, sebuah fraksi massa awal gas vulkanik adalah 0,05, tekanan dari 

dalam tanah adalah 1 atm, dan tingkat volumenya adalah 109kg / s. Ketinggian 

wedhus gembel pada gambar tersebut adalah 20 km dan jarak jangkauan oleh 

wedhus gembel adalah 40 km.  

 

 
 

Gambar 7. Wedus Gembel dengan Pewarnaan Awan Panas yang Berbeda 
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Gambar 8. Gambar Hasil DCT dan Histogramnya 

 

Warna yang terlihat pada gambar adalah warna yang menunjukkan tingkat 

temperatur yang terjadi untuk wedhus gembel. Tingkat temperatur yang berwarna 

merah menunjukkan bahwa suhunya adalah 1000
0
K atau dalam selsius adalah 

726,85
0
C. Garis 0–1 di bawah gambar adalah tingkat suhunya, 1 mewakili 

1000
0
K. Pada gambar terlihat bahwa pada gambar pertama, distribusi warnaya 

menduduki posisi tertinggi yaitu berkisar skala 500. Dari uji coba awal diatas 

dapat disimpulkan, bahwa dengan warna citra yang lebih kelam, suhu awan panas 

akan lebih tinggi daripada citra yang mempunyai warna yang lebih terang.  

  

Pihak-pihak yang Dipertimbangkan dapat Membantu untuk 

Mengimplementasikan Gagasan dan Uraian Peran atau Kontribusi Masing-

masing 

 

1. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi. 

Dalam hal ini adalah pemegang otoritas dalam hal kegunung apian. 

2. Gardu Pandang Gunung Berapi, yang nantinya saat terjadi wedhus gembel, 

data bisa langsung di kirim ke server pusat untuk menindaklanjutinya. 

3. Server dalam hal ini adalah sebagai pusat dari seluruh data yang dikirim, yang 

nantinya dari server ini akan dikirim informasi ke pihak PVMBG daerah 

kejadian, untuk segera ditindak lanjuti. 

 

Langkah-langkah Strategis yang Dilakukan untuk Mengimplementasikan 

 

1. Pemasangan pada daerah bahaya dekat gunung Berapi, yang memungkinkan 

kamera bisa menangkap gambar Wedhus Gembel dengan jelas. 

2. Memberikan solusi kepada PVMBG dalam mempermudah pendeteksian 

Wedhus Gembel. 

3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dapat membatu 

mengimplementasikan gagasan. 
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KESIMPULAN 

Gagasan Yang Diajukan 

 Discrete Cosine Transform (DCT) adalah alat yang digunakan untuk 

menganalisa suhu pada wedhus gembel, menganalisa jarak jangkauan wedhus 

gembel. Pencitraan dari wedhus gembel dengan menggunakan DTC dan hasil 

yang dihharapkan, setelah memakainya. Dengan JST, akan mudah untuk 

meramalkan jarak jangkau awan panas, berdasarkan beberapa inputan. 

 

Teknik Implementasi Yang Akan Dilakukan 

 Implementasi alat akan dilakukan dengan melaksanakan penelitian alat. 

Jika telah dihasilkan alat yang memenuhi secara uji laboratorium, mempunyai 

toleransi kinerja yang diharapkan, maka alat tersebut baru dapat diaplikasikan 

pada kondisi yang sebenarnya. Implementasi perangkat, membutuhkan koordinasi 

antara peneliti dengan PVMBG untuk mempermudah koordinasi gardu pandang 

dan penggunaan server sebagai pusat pengolahan data.  

Prediksi Hasil Yang Akan Diperoleh (Manfaat dan Dampak) 

       Dengan pemakaian Discrete Cosine Transform (DCT) hal yang utama adalah 

diharapkannya akan meminimalisir bahaya yang diakibatkan oleh adanya wedhus 

gembel. Dengan adanya DCT, identifikasi jangkauan yang dihasilkan oleh wedhus 

gembel akan cepat diketahui, sehingga akan mempercepat system peringatan dini 

kepada masyarakat. Kecepatan dan keakuratan hasil adalah hal yang diinginkan 

oleh masyarakat agar terhindar dari dampak bencan yang lebih besar. Mendorong 

kepada Tim SAR gunung berapi untuk lebih cepat mengantisipasi bencana yang 

terjadi.  
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