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IINNVVEENNTTAARRIISSAASSII  PPOOTTEENNSSII  BBEENNCCAANNAA  DDAASS  SSEERRAAYYUU  

Harmadi2 

 

Abstrak 

DAS Serayu Propinsi Jawa Tengah memiliki berbagai potensi 

bencana yang merugikan. Wilayah ini terdiri dari 5 (lima) 

kabupaten, sehingga pengelolaannya harus terintegrasi, termasuk 

penanganan hulu, tengah dan hilir. Berdasarkan analisis data-data 

fisik wilayah (curah hujan, geomorfologi, geologi, tanah) dan 

penutupan lahan serta pengaruh penduduk dengan pendekatan 

keruangan diperoleh informasi potensi bencana. Potensi bencana 

DAS Serayu meliputi polusi udara, kekeringan, pencemaran air, 

banjir, sedimentasi, intrusi air laut, erosi berat dan longsor. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan region fungsional 

yang membagi suatu daratan/pulau. Suatu DAS dipisahkan dari 

DAS lainnya oleh pemisah alam topografi seperti punggung 

perbukitan dan pegunungan. Jarang ditemukan batas suatu DAS 

berimpitan (coincided) dengan batas wilayah administrasi 

kabupaten atau provinsi. Karena bentuknya yang unik, maka 

ekosistem DAS terdiri atas sistem sosial dan sistem alami yang 

saling berinteraksi, interdependensi, interrelasi dan interaksi.  

Ekosistem DAS mendapat masukan berupa hujan, radiasi, 

teknologi, modal dan sumberdaya manusia. Di dalam DAS terjadi  
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proses penguapan, aliran, infiltrasi, simpan air, erosi, longsor lahan, 

pelapukan, pengangkutan dan pengendapan sedimen, aliran energi 

serta dinamika penduduk. Keluaran bersifat alami berupa hasil air, 

hasil sedimen, unsur hara dan kimia yang terangkut oleh limpasan 

dan yang bersifat non alami berupa hasil pembangunan, yaitu : 

Pendapatan Asli Daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta 

produktivitas lahan. Namun demikian, keluaran DAS ada yang 

bersifat negatif seperti : banjir, kekeringan, sedimentasi, degradasi 

lahan, pencemaran tubuh perairan, intrusi dan pencemaran udara, 

tekanan penduduk, angka kematian tinggi, umur harapan hidup 

rendah, dan tingkat pendidikan yang rendah.  

DAS Serayu membentang di wilayah selatan Jawa Tengah 

yang melewati 5 (lima) wilayah administrasi, yaitu : Kabupaten 

Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap. 

DAS ini terdiri dari beberapa satuan ekosistem yaitu: 1) Ekosistem 

dataran, 2) Ekosistem dataran pantai, 3) Ekosistem gunung api, 4) 

Ekosistem pegunungan-perbukitan dan Ekosistem perairan. 

Masalah kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, karakteristik 

lahan, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan menjadikan 

DAS ini berpotensi menuai bencana.  

Perubahan penutupan lahan di kawasan hulu (Dataran 

Tinggi Dieng) dimana kawasan konservasi dan hutan lindung telah 

digantikan oleh tanaman semusim menimbulkan masalah pada 

kawasan di bawahnya (tengah dan hilir). Sebagai akumulasi 

pengelolaan lahan yang tidak terkontrol  menimbulkan berbagai 

potensi bencana. Selain itu kondisi alami berbagai ekosistem DAS 

ini semakin memperkuat potensi bencana tersebut. 

 Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan inventarisasi 

potensi bencana DAS Serayu. Informasi ini diperlukan karena 

selama ini pengelolaan dan penanganan DAS Serayu dilakukan 

ketika peristiwa bencana telah terjadi, permasalahan telah menjadi 
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semakin parah dan akut bahkan korban telah cukup besar,  

bukannya ketika masalah masih kecil.  

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menginventarisasi potensi 

bencana di DAS Serayu berdasarkan kondisi fisik (curah hujan, 

geomorfologi, geologi, tanah) dan penggunaan lahan serta 

pengaruh penduduk.  

 

II. METODOLOGI 

2.1. Wilayah Penelitian 

Wilayah penelitian adalah wilayah DAS Serayu (DAS 

sebagai satu kesatuan bentang lahan/landscape, hidrologi dan 

ekosistem). Wilayah penelitian tersebut secara administrasi 

meliputi Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, 

Banyumas, dan Cilacap. DAS Serayu mempunyai luas 3.684,402 

km2 dan secara geografis terletak pada koordinat 07o05’ s.d. 07o4’ 

LS dan 108o56’ s.d. 110o05’ BT. 
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Gambar 1. Wilayah penelitian, DAS Serayu, dibagi 5 kabupaten 

yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan 

Cilacap (Geografi UGM, 2003) 

 

2.2. Alat dan Bahan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a) Peralatan survei lapangan untuk komponen batuan, meliputi 

:  kompas geologi, dan palu geologi. 

b) Peralatan survei lapangan untuk pemetaan, meliputi: peta 

dasar, Peta Rupa Bumi skala 1:25.000, dan Global 

Positioning System. 

c) Peralatan untuk pemetaan digital dengan Sistem Informasi 

Geografis, meliputi : scanner, digitiser, printer, dan 

komputer analisis dengan perangkat lunak Arc View. 

 

Bahan penelitian yang dibutuhkan untuk mendukung 

pelaksanaan penelitian ini meliputi : 

a) Peta-peta tematik skala 1:250.000 s.d. 1:100.000, antara 

lain: Peta Geologi, Hidrogeologi, Tanah, Rencana Tata 

Ruang, dan lainnya. 

b) Peta Topografi skala 1:100.000 atau Peta Rupa Bumi skala 

1:25.000. 

c) Foto Udara atau Citra Satelit daerah yang bersangkutan. 

d) Berbagai sumber data instansional, seperti: Dinas PU Irigasi 

untuk DAS Serayu, Dinas Kehutanan dan Perhutani, Dinas 

Pertambangan, Bapeda, BPS, dan sebagainya. 

 

2.3. Metodologi 

a) Pengumpulan data 
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Pengumpulan data dilakukan melalui survei instansional 

(data sekunder) dan survei lapangan (data primer). Survei 

data sekunder merupakan kegiatan pengumpulan data angka 

atau peta, uraian keadaan wilayah, yang telah tersedia pada 

berbagai instansi terkait. Survei data primer merupakan 

kegiatan pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan 

pengukuran langsung di lapangan. 

 

b) Pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan keruangan 

dengan analisa dari Sistem Informasi Geografis. Unit 

analisis yang digunakan adalah tingkat kecamatan. 

 

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

3.1. Curah Hujan 

Curah hujan tahunan di DAS Serayu bervariasi dari 1.821 

mm/tahun (Klampok) sampai 4.477 mm/th (Pringombo). Curah 

hujan tinggi (>3.000 mm/th) banyak dijumpai di wilayah 

Gunungapi Slamet, Sumbing, dan Sindoro. Di kompleks 

Pegunungan Dieng, Rogojembangan berkisar antara 2.500 sampai 

3.000 mm/th. Jumlah bulan basah (CH>200 mm/bl), di DAS 

Serayu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu: kelompok dengan 

bulan basah 7-9 bulan per tahun (tipe B), dan kelompok dengan 

bulan basah 5-6 bulan per tahun (tipe C). Jumlah bulan kering 

(CH<100 mm/bulan) dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 

kelompok dengan bulan kering =2 bulan, dan kelompok dengan 

bulan kering 2-3 bulan. Atas dasar kelompok jumlah bulan basah 

dan jumlah bulan kering, tipe iklim DAS Serayu termasuk ke 

dalam tipe B1, C1, dan C2.  

 Pada satuan dataran surplus air secara meteorologis berkisar 

antara 1.092 mm/tahun s.d. 1.500 mm/tahun, sedang pada satuan 

pegunungan dan gunungapi surplus air secara meteorologis 
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berkisar antara 2.500 s.d. 3.400 mm/tahun (Bapedalda, 2003). 

Memperhatikan kondisi hujan tersebut di atas, daerah dataran 

merupakan daerah rawan banjir pada musim hujan. Pada kondisi 

tertentu, daerah pegunungan juga merupakan daerah rawan longsor 

dengan curah hujan yang tinggi. 

Air permukaan yang dihasilkan oleh curah hujan yang 

tinggi di wilayah hulu (berupa pegunungan) membuat Sungai 

Serayu mempunyai 7 anak cabang sungai, yaitu : Sungai Begaluh, 

Tulis, Merawu, Klawing (dengan anak cabang : Sungai Gintung, 

Pekacangan, dan Pelus), Banjaran, Sapi dan Tajum. Sungai utama 

mengalir dari daerah Dieng ke arah selatan melewati Laksono, 

Banjarnegara yang masuk ke Waduk Sudirman, Wanadadi, 

Mandinaga, Purworejo, hingga Banyumas. Setelah dari Banyumas, 

alirannya berbelok ke arah selatan melalui Rawalo, Maos dan 

bermuara di Samudera Hindia, di sebelah timur Kota Cilacap. 

Sistem sungai di DAS Serayu dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

 

 

 
 

Gambar 2. Sistem sungai DAS Serayu 
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3.2. Geomorfologi 

Morfologi DAS Serayu tersusun atas satuan-satuan kerucut 

gunungapi, rangkaian pegunungan, rangkaian perbukitan, dan 

dataran. Kerucut gunungapi di DAS Serayu yang ideal ada 3, yaitu: 

Kerucut Gunungapi Slamet di sebelah baratutara, Kerucut 

Gunungapi Sindoro di sebelah timur-utara dan Kerucut Gunungapi 

Sumbing di sebelah timur-selatan.  

Selain itu terdapat kerucut-kerucut gunungapi yang lain 

seperti Gunungapi Bismo, Gunungapi Rogojembangan, dan 

Gunungapi Besar yang bentuknya sudah tidak ideal lagi 

dikarenakan telah rusak oleh proses-proses geomorfologi yang 

bekerja padanya setelah waktu pembentukan pembentukan. Proses-

proses geomorfologi yang bekerja pada kerucut-kerucut gunungapi 

yang tidak ideal tersebut tidak hanya mencakup proses eksogenik 

saja, tetapi juga proses endogenik berupa pengangkatan dan 

amblesan yang diikuti oleh pensesaran dan pelipatan. Kenampakan 

saat ini, morfologi kerucut gunungapi yang tidak ideal lebih 

menyerupai sebagai rangkaian pegunungan yang memanjang dari 

barat ke timur dimulai dari kompleks Gunungapi Beser menuju 

kompleks Gunungapi Bisma. 

Menurut asal mulanya (genesis) satuan-satuan bentuklahan 

di DAS Serayu dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) satuan, 

yaitu: 

- satuan bentuk lahan asal proses struktural; 

- satuan bentuk lahan asal proses kegunungapian; 

- satuan bentuk lahan asal proses fluvial; 

- satuan bentuk lahan asal proses laut; 

- satuan bentuk lahan asal proses angin; dan 

- satuan bentuk lahan asal proses denudasional. 
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3.3. Geologi 

Secara regional, DAS Serayu merupakan bagian dari 

geantiklinal Pulau Jawa yang mengalami amblesan di bagian 

tengah sehingga terbentuk graben. Pada bagian yang ambles 

tersebut kemudian ditumbuhi oleh gunungapi-gunungapi yang di 

DAS Serayu berjajar dari barat ke timur mulai dari Gunungapi 

Slamet, Beser, Rogojembangan, Bisma, hingga komples Sundoro-

Sumbing. Celah antara sisa geantiklinal di bagian selatan dan 

deretan gunungapi inilah yang kemudian membentuk lembah 

Sungai Serayu. Proses-proses selanjutnya yang berupa 

pengangkatan, amblesan, pensesaran dan pelipatan terus 

berlangsung hingga membentuk sebaran satuan-satuan geologis 

seperti sekarang ini (Bapedalda, 2003). 

Morfologi pegunungan terdapat di bagian utara DAS 

Serayu yang sebenarnya merupakan kompleks gunungapi-

gunungapi tua yang telah rusak bentuknya oleh proses-proses 

geomorfologi yang bekerja berikutnya. Pegunungan di DAS Serayu 

mempunyai bentuk-bentuk dan kemiringan lereng yang bervariasi. 

Hal ini sebagai akibat dari batuan dasar yang ada bervariasi dari 

breksi volkanik hingga aliran lava. Beberapa tempat, pada bagian 

bawah dari pegunungan ada batuan-batuan sedimen berfasies laut 

yang terlipat dan tersesar oleh karena terobosan magma ketika 

pembentukan gunungapi.  

Wilayah perbukitan DAS Serayu sebagian besar terletak di 

sekitar tubuh Sungai Serayu yang mengalir dari timur ke Barat. 

Perbukitan ini merupakan rangkaian dari zone perbukitan Serayu 

Selatan yang tersusun atas material batuan berlapis berfasies laut 

dangkal. Batuan penyusunnya umumnya merupakan batuan 

sedimen dengan tekstur halus, beberapa tempat ada sisipan 

aglomerat, dan breksi yang telah lapuk. Pada bagian-bagian tertentu 

yang lapisan batuannya searah dengan kemiringan sudut lereng 
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merupakan daerah yang rawan terhadap gerakan massa 

batuan/tanah. 

Wilayah dataran terletak pada bagian tengah dari DAS 

Serayu yang mencakup wilayah Kota Purwokerto, Banyumas, 

Purbalingga, dan Banjarnegara. Beberapa tempat dari wilayah 

dataran yang terbentuk atas endapan aluvial yang tua telah 

mengalami pengikisan kembali menjadi dataran bergelombang 

dengan lembah-lembah sungai diantaranya. Problem banjir 

merupakan salah satu ancaman bagi wilayah dataran terutama di 

sekitar Banyumas, Rawalo, dan dataran pantai. 

 

3.4. Kondisi Tanah 

Satuan-satuan tanah yang ada di DAS Serayu menurut 

Mangunsukardjo (1984) adalah kelompok aluvial, Regosol, litosol, 

andosol, Latosol, Grumusol, dan Podsolik. Beberapa  satuan tanah 

berpotensi  memicu terjadinya potensi bencana yaitu : 

- Litosol 

Kapasitas infiltrasi Litosol yang terbatas sehingga 

menjadi masalah dalam pengendalian banjir di 

daerah bawah/hilir. Satuan tanah ini dari tahun ke 

tahun cenderung bertambah luas yang dipacu oleh 

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan 

kemampuan lahannya sehingga laju erosi dan gerak 

massa meningkat. 

- Latosol 

Latosol merupakan tanah yang potensial untuk 

pengembangan pertanian, namun juga menyimpan 

potensi erosi yang besar sebagai akibat dari 

posisinya pada lereng-lereng perbukitan dan 

pegunungan. 

- Andosol 
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Oleh karena BJ yang rendah dan tekstur yang 

debuan ini, maka Andosol merupakan tanah yang 

erodible (mudah tererosi). Pemanfaatan tanah 

Andosol yang kurang hati-hati akan mengakibatkan 

rusaknya satuan tanah ini dan pada akhirnya 

membentuk tanah Litosol yang tidak potensial. 

- Grumusol 

Grumusol merupakan tanah lempungan yang 

mempunyai daya kembang kerut tinggi sebagai 

akibat dari adanya tipe lempung smectite. Tanah ini 

berpotensi terjadi retak-retak saat kering sehingga 

pada musim hujan dapat mengakibatkan longsor. 

 

3.5. Penutup lahan 

 Penggunaan lahan DAS Serayu saat ini terbagi menjadi : 

lahan hutan, permukiman/kota, badan air (waduk, sungai, rawa), 

perkebunan, sawah dan tegalan. Perhitungan Bapedalda, 2003, 

persentase lahan hutan di DAS Serayu sebesar 19,14% dari luas 

DAS, sawah sebesar 19,49%, tubuh perairan sebesar 0,22%, 

penggunaan lahan ini mempunyai peran terhadap tata air DAS yang 

baik. Sedang penggunaan lahan yang kurang baik terhadap tata air 

adalah belukar, permukiman, kota dan tegalan dengan total luas 

sebesar 29,9% dari total DAS (Tabel 1.). Memperhatikan 

prosentase jenis penggunaan lahan di DAS Serayu, persentase 

lahan hutan (19,14 %) masih dirasakan kurang (ideal 30% dari luas 

DAS). 
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Tabel 1. Penggunaan Lahan DAS Serayu 

(sumber : Bapedalda Jawa tengah, 2003) 

 
 

 

 

 

 

 

Wonosobo 

 

 

Banjarnegara 

 

Purbalingga 

 

Purwokerto 

 

Banyumas 

 

Cilacap 

Luas 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Badan 

Air 

89,6 0,2 717,9 0,6 - - - - 6,0 0,0 - - 

Hutan 12.252,7 23,

8 

18.985,0 17,

1 

14.344,0 17,

9 

- - 24.447,8 21,

8 

495,4 3,4 

Kota 223,2 0,4 317,5 0,3 714,0 0,9 768,5 37,

3 

900,6 0,8 - - 

Perkebu

nan 

9.009,0 17,

5 

29.667,4 26,

7 

31.600,7 39,

5 

43,1 2,1 33.095,0 29,

5 

- - 

Sawah 9.430,0 18,

3 

14.377,2 13,

0 

13.044,8 16,

3 

582,7 28,

3 

25.849,7 23,

0 

8.489,

7 

57,

8 

Tegalan 20.414,6 39,

7 

46.864,6 42,

2 

16.214,2 20,

3 

- - 23.763,4 21,

2 

2.902,

9 

19,

8 

Permuk

iman 

- - - - 4.062,2 5,1 663,9 32,

3 

4.198,7 3,7 2.788,

9 

19,

0 

 

 Era reformasi terjadi dan mulai bergulir tahun 1998. Era ini 

dianggap era kebebasan, sehingga setiap orang tidak diharamkan 

untuk melakukan pembukaan lahan konservasi menjadi lahan 

pertanian dengan tanaman berumur pendek (sayuran). Padahal 

pembukaan lahan dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah 

kesesuaian lahan dapat berakibat fatal menjadi potensi-potensi 

bencana. Contoh-contohnya adalah perubahan tataguna lahan di 

kawasan hulu (Dieng) dan beberapa tempat di kawasan tengah 

(Kabupaten Banjarnegara).  

 

Bentuk 

Penggunaan 

Lahan 

 

Kabu-

paten 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 3. Citra Landsat TM tahun 1997 (a) dan tahun 2002 (b)  

yang menggambarkan terjadinya perubahan fungsi lahan terutama 

di sekitar Sungai Serayu (pada wilayah tengah/Kabupaten 

Banjarnegara) 

 

3.6. Pengaruh penduduk 

Pengaruh penduduk yang melakukan aktivitas /pekerjaan di 

DAS Serayu sering kali juga memberikan andil yang cukup besar 

terhadap terjadinya potensi bencana. Faktor penyebab yang 

berkorelasi terhadap hal tersebut antara lain : 

a) Pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang semakin 

meningkat. Di daerah hulu, yaitu pada ekosistem 

pegunungan dan perbukitan menyebabkan meningkatnya 

tekanan penduduk terhadap lahan, yang efek lanjutannya 

dapat menurunkan produktivitas lahan dan kerusakan hutan. 

Di daerah hilir pada ekosistem dataran menyebabkan 

meningkatnya laju urbanisasi dengan segala permasalahan 

ikutannya, seperti: lahan permukiman, industri, tekanan 

hidup, dan kebutuhan lahan. 

b) Tekanan penduduk terhadap lahan pertanian terjadi akibat 

penduduk membudidayakan lahan-lahan di daerah hulu dan 
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kawasan lindung secara intensif. Hal ini diindikasikan 

dengan tingginya man-land ratio. 

c) Pengangguran yang tinggi dan masih belum terbukanya 

kesempatan kerja di luar sektor pertanian menyebabkan 

tingginya ketergantungan terhadap lahan, yang berarti 

meningkatkan tekanan penduduk terhadap lahan, yang 

memiliki implikasi yang luas bagi kelestarian lingkungan 

DAS Serayu. 

d) Tingkat kesejahteran penduduk yang masih rendah 

(kemiskinan), dibuktikan dari banyaknya persentase 

penduduk prasejahtera dan sejahtera satu, bahkan berada di 

bawah garis kemiskinan merupakan persoalan utama 

sebagai akar penyebab kerusakan lingkungan di DAS 

Serayu. 

e) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup, baik yang disebabkan oleh pendidikan, 

kultur, maupun birokrasi (pola perencanaan). Hal ini akan 

bermuara kepada rendahnya kesadaran terhadap kerusakan 

lingkungan dan pembangunan bidang lingkungan. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengolahan data dengan pendekatan 

keruangan, diperoleh beberapa potensi bencana yang dapat 

diinventarisasi. Potensi bencana karena faktor penyebabnya dapat 

digolongkan sebagai berikut : 1) permasalahan udara/iklim meliputi 

polusi udara, 2) permasalahan sumberdaya air meliputi kekeringan, 

pencemaran air, banjir, sedimentasi dan intrusi air laut, dan 3) 

permasalahan sumberdaya lahan meliputi erosi berat dan longsor. 

Inventarisasi potensi bencana DAS Serayu berdasarkan wilayah 

administasi, sebaran, ekosistem dan faktor penyebab adalah sebagai 

berikut.  
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a) Polusi udara 

- Kabupaten Wonosobo, sebaran di Kecamatan 

Selomerto dan Wonosobo. 

- Kabupaten Banjarnegara, sebaran di Kecamatan 

Susukan, Purworejo Klampok, Mandiraja, Bawang, 

dan Batur. 

- Kabupaten Purbalingga, sebaran di Kecamatan 

Bukateja, Purbalingga, Kalimanah. 

- Kota Purwokerto, sebaran di semua kecamatan. 

- Kabupaten Banyumas, sebaran di Kecamatan 

Ajibarang, Wangon, Banyumas, Patikraja, Sokaraja, 

Karanglewas. 

- Kabupaten Cilacap, sebaran di Kecamatan Adipala. 

 

Penyebab adanya pabrik tapioka (bau), pembakaran 

gamping, industri rumah tangga dan asap kendaraan 

bermotor. Potensi bencana ini masih dalam taraf belum 

membahayakan, tetapi luasannya maikn bertambah tiap 

tahunnya. 

 

b) Kekeringan 

- Kabupaten Wonosobo, sebaran di Kecamatan 

Selomerto dan Watumalang, ekosistem 

perbukitan/pegunungan. 

- Kabupaten Banjarnegara, sebaran di Kecamatan 

Susukan, Purworejo Klampok, Mandiraja, dan 

Purwonegoro, ekosistem perbukitan. 

- Kabupaten Purbalingga, sebaran di Kecamatan 

Kutasari, Pengadegan, Kejobong dan Kaligondang,  

ekosistem perbukitan/pegunungan. 
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- Kabupaten Banyumas, sebaran di Kecamatan 

Gumelar, Lumbir, Kebasen, Kalibagor, Purwojati, 

dan Somogede, ekosistem perbukitan/ pegunungan. 

- Kabupaten Cilacap, sebaran di Kecamatan Adipala 

dan Jeruklegi, ekosistem dataran. 

 

Penyebab oleh dua faktor utama, yaitu rendahnya 

curah hujan dan karakter batuan. Pada daerah hulu maupun 

hilir DAS Serayu, kekeringan lebih diakibatkan oleh jenis 

batuan/litologi. Kekeringan paling luas terjadi di kabupaten 

Banjarnegara dan Purbalingga. 

 

c) Pencemaran Air Sungai dan Air Tanah 

 Pencemaran Air Sungai 

- Kabupaten Wonosobo, sebaran di Kecamatan 

Kejajar dan Wonosobo, ekosistem pegunungan. 

- Kabupaten Banjarnegara, sebaran di Kecamatan 

Susukan, Mandiraja, Purwonegoro, Bawang, Rakit, 

Punggelan dan  Banjarmangu, ekosistem perbukitan 

dan dataran. 

- Kabupaten Purbalingga, sebaran di Kecamatan 

Bukateja, Kejobong, Purbalingga, Rembang dan 

Karangjambu, ekosistem dataran. 

- Kota Purwokerto, sebaran di semua kecamatan. 

- Kabupaten Banyumas, sebaran di kecamatan 

Ajibarang, Wangon, Kalibagor, Banyumas, 

Gumelar, Karanglewas, Cilongok dan Sokaraja, 

ekosistem dataran. 

- Kabupaten Cilacap, sebaran di kecamatan 

Kesugihan, Adipala dan Jeruklegi, ekosistem 

dataran. 
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 Pencemaran Air Tanah 

- Kabupaten Banjarnegara, sebaran di Kecamatan 

Banjarnegara. 

- Kabupaten Purbalingga, sebaran di Kecamatan 

Purbalingga. 

- Kota Purwokerto, sebaran di KecamatanPurwokerto. 

- Kabupaten Banyumas, sebaran di kecamatan 

Wangon, jatilawang, Banyumas, dan Sokaraja 

- Kabupaten Cilacap, sebaran di kecamatan Adipala. 

 

Sumber pencemaran air sungai terutama limbah 

pestisida dan fungisida (wilayah hulu/Dieng), kegiatan 

pertanian, rumah tangga (MCK), industri tapioka, dan 

limbah penggergajian kayu. Pencemaran air sungai 

terutama terjadi di bagian tengah dan hilir, pada satuan 

dataran aluvial dan dataran pantai. Pencemaran air sungai 

yang paling banyak terjadi di Kabupaten Banjarnegara, 

Purbalingga dan Banyumas. Pencemaran air tanah, lebih 

disebabkan karena limbah rumahtangga dan hanya terjadi di 

ibukota kabupaten atau wilayah bertipe kota. 

 

d) Banjir 

- Kabupaten Wonosobo, sebaran di Kecamatan 

Garung dan Kejajar, ekosistem perbukitan. 

- Kabupaten Banjarnegara, sebaran di Kecamatan 

Susukan, Purworejo Klampok, dan Purwonegoro, 

ekosistem dataran. 

- Kabupaten Purbalingga, sebaran di Kecamatan 

Kalimanah, Bukateja, Kemangkon dan Karangrejo  

ekosistem dataran. 

- Kabupaten Banyumas, sebaran di Kecamatan 

Lumbir, Lopasir, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, 
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Kalibagor, Bayumas, Patikraja, Kembaran dan 

Somogede, ekosistem dataran. 

- Kabupaten Cilacap, sebaran di Kecamatan Adipala 

Kesugihan dan Maos, ekosistem dataran. 

 

Daerah rawan banjir terletak di daerah dataran yang 

berdekatan dengan sungai. Daerah-daerah yang secara rutin 

terlanda banjir pada setiap tahun umumnya memang 

terbentuk oleh proses banjir itu sendiri yang disebut dengan 

dataran banjir. Kabupaten Banyumas memiliki daerah 

berpotensi terjadi banjir paling luas. Saat ini dirasakan 

semakin hari cakupan wilayah banjir menjadi bertambah 

luas. Hal ini mungkin dapat disebabkan karena berbagai 

faktor baik itu alami maupun akibat pengaruh tindakan 

manusia. Faktor alami yang menyebabkan dan 

mempengaruhi besar kecilnya banjir pada suatu tempat 

adalah faktor hujan, besar kecilnya ukuran daerah 

tangkapan hujan, kondisi kelerengan, kemampuan lahan 

dalam hal menyimpan air yang dipengaruhi oleh kondisi 

tanah, batuan, dan penutupan lahan.  

 

Tabel 2. Daerah rawan banjir DAS Serayu 

Kabupaten Kecamatan Perkiraan  

Luas Area 

(Ha) 

Banjarnegara Susukan 75,1 

Purbalingga Kalimanah 9,5 

Kemangkon 450,1 

Banyumas Banyumas 327,6 

Jatilawang 371,5 

Karangwelas 175,2 

Kebasen 721,3 
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Patikraja 39,6 

Rawalo 255,3 

Sokaraja 299,5 

Somagede 290,0 

Cilacap Adipala 1.885,9 

Kesugihan 2.268,3 

Maos 3.132,9 

 

Pengaruh manusia terhadap besar kecilnya banjir 

yang sering terlihat adalah mempersempit saluran sungai, 

pendangkalan saluran sungai karena sampah padat dan atau 

sebab-sebab lain seperti erosi yang dipercepat, penempatan 

konstruksi bangunan yang kurang sesuai dengan letak dan 

kondisi lahan, dan lain-lain tindakan manusia yang sifatnya 

menurunkan kemampuan lahan menyimpan air. 

 

 
 

Gambar 4. Lokasi daerah rawan banjir kawasan hilir DAS Serayu,  

daerah rawan banjir berada di pinggir Sungai Serayu Hilir denganb 

ekosistem dataran. 
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e) Sedimentasi 

Sedimentasi atau pendangkalan yang terjadi pada 

waduk, sepanjang badan sungai yang landai, dan muara 

sungai akibat tingginya laju erosi dan longsor lahan di 

bagian atas (hulu). Sedimentasi pada waduk dapat 

mengurangi daya tampung air, sekaligus akan 

memperpendek umur waduk. Pada muara sungai, 

mengakibatklan pendangkalan pelabuhan yang mengganggu 

transportasi laut dan sungai. Hutan di Batur (Dieng), erosi, 

longsor, pertanian (Telaga Warna, Wonosobo dan 

Merdodo) sedimentasi di Waduk Mrica. 

-  Kabupaten Wonosobo, sebaran di Kecamatan 

Garung, ekosistem pegunungan. 

- Kabupaten Banjarnegara, sebaran di Kecamatan 

Batur dan Bawang, ekosistem 

perbukitan/pegunungan. 

 

f) Intrusi Air Laut 

Intrusi air laut terjadi sebagian wilayah hilir, pada 

satuan dataran aluvial pantai melalui akifer maupun sungai-

sungai terutama pada sungai yang debitnya relatif kecil. 

Intrusi terjadi karena menyusupnya air laut yang menerobos 

ke dalam akuifer beting pantai, dan dapat pula terjadi 

melalui sungai terutama pada waktu musim kemarau. 

Akibatnya air menjadi asin dan payau, sehingga tidak dapat 

digunakan untuk kepentingan domestik, khususnya 

memasak. Di DAS Serayu, kejadian intrusi air lauh hanya 

terjadi di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Adipala dan 

Kesugihan. 

 

g) Erosi Berat 
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- Kabupaten Wonosobo, sebaran di Kecamatan 

Garung, Kalikajar, Kejajar, Kertek, Leksono, 

Mojotengah, Selomerto, Sukoharjo, Watumalang, 

dan Wonosobo, ekosistem gunungapi, perbukitan, 

pegunungan. 

- Kabupaten Banjarnegara, sebaran di Kecamatan 

Banjarmangu, Banjarnegara, Batur, Bawang, 

Kalibening, Karangkobar, Mandiraja, Pegentan, 

Pejawaran,, Purwonegoro, Rakit, Sigaluh, 

Wanadadi, dan Wanayasa, ekosistem pegunungan, 

perbukitan. 

- Kabupaten Purbalingga, sebaran di Kecamatan 

Bobotsari, Bojongsari, Karanganyar, Karangjambu, 

Karangmoncol, Karangreja, Kertanegara, Kutasari, 

Mrebet, dan Rembang, ekosistem pegunungan, 

perbukitan. 

- Kabupaten Banyumas, sebaran di Kecamatan 

Ajibarang, Baturaden, Cilongok, Gumban, Gumelar, 

Jatilawang, Karanglewas, Kedungbanteng, Lumbir, 

Pakuncen, Purwojati, Rawalo, dan Wangon, 

ekosistem pegunungan, perbukitan. 

- Kabupaten Cilacap, sebaran di Kecamatan 

Kesugihan dan Jeruklegi, ekosistem perbukitan. 

 

Erosi lahan, akibat semakin berkurangnya vegetasi, 

ketidakstabilan lereng, curah hujan tinggi, dan peningkatan 

tekanan penduduk terhadap lahan, mengakibatkan beberapa 

daerah di hulu dan tengah berpotensi terjadi erosi. Erosi 

terjadi secara merata di semua Kabupaten dan semua 

ekosistem terutama di ekosistem pegunungan-perbukitan, 

terutama pada lahan yang memiliki lereng yang curam, 
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penggunaaan lahan yang kurang sesuai dan jenis tanah yang 

mudah tererosi. 

 

h) Longsor 

- Kabupaten Wonosobo, sebaran di Kecamatan 

Garung, Kalikajar, Kejajar, Kertek, Leksono, 

Mojotengah, Selomerto, Sukoharjo, Watumalang, 

dan Wonosobo, ekosistem gunungapi, perbukitan, 

pegunungan. 

- Kabupaten Banjarnegara, sebaran di Kecamatan 

Banjarmangu, Batur, Bawang, Kalibening, 

Karangkobar, Mandiraja, Pegentan, Pejawaran, 

Purworejo Klampok, Sigaluh, Wanadadi, dan 

Wanayasa, ekosistem pegunungan, perbukitan. 

- Kabupaten Purbalingga, sebaran di Kecamatan 

Bobotsari, Karangjambu, Karangmoncol, 

Karangreja, dan Rembang, ekosistem pegunungan, 

perbukitan. 

- Kabupaten Banyumas, sebaran di Kecamatan 

Ajibarang, Wangon, Rawalo, Somogede, Cilongok, 

Gumelar, Karanglewas, Kebasen, Kedungbanteng, 

Lumbir, Pakuncen, dan Purwojati, ekosistem 

pegunungan, perbukitan. 

- Kabupaten Cilacap, sebaran di Kecamatan 

Kesugihan dan Jeruklegi, ekosistem perbukitan. 

 

Penyebab terjadinya longsor secara umum adalah 

lereng terjal, batuan, curah, hujan tinggi. Berdasarkan 

persebarannya longsor terjadi pada ekosistem gunungapi, 

pegunungan dan perbukitan terutama pada DAS Serayu 

bagian hulu dan tengah. Sebagai contoh adalah bencana 

tanah longsor Desa Sijeruk, Kabupaten Banjarnegara 
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tanggal 4 Januari 2006 lalu. Kondisi ketidakstabilan lereng 

pada lokasi lereng di bagian  puncak bukit Pawinihan dan 

curah hujan yang tinggi menjadi penyebabnya (Tim 

Mitigasi Bencana BPPT, 2006). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 5. Bencana tanah longsor Desa Sijeruk 4 Januari  

                   2006,  

(a) lokasi longsor Bukit Pawinihan dilihat dari sebelah 

bawah, (b) Dusun Gunungraja Wetan tertimbun tanah 

longsor dilihat dari atas (bawah kepala longsoran). 

 

 

 

V. PENUTUP 

 Potensi bencana DAS Serayu karena faktor penyebabnya 

dapat digolongkan sebagai berikut : 1) permasalahan udara/iklim 

meliputi polusi udara, 2) permasalahan sumberdaya air meliputi 

kekeringan, pencemaran air, banjir, sedimentasi dan intrusi air laut, 

dan 3) permasalahan sumberdaya lahan meliputi erosi berat dan 

longsor.  
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 Wilayah hilir dengan ekosistem daratan dan perairan 

(Kecamatan Adipala, Kesugihan, Maos dan Jeruk Legi, Kabupaten 

Cilacap) memiliki potensi bencana yang terbanyak. Hal ini 

merupakan akumulasi pengelolaan DAS Serayu di wilayah hulu 

dan tengah yang kurang mematuhi kaidah-kaidah ekologis, selain 

kondisi fisik daerah tersebut. Banjir di wilayah ini mencapai luas 

7.250 ha atau 70,4 %  dari total wilayah rawan banjir di DAS 

Serayu. 

 Pengelolaan lingkungan hidup di SWS Serayu dilaksanakan 

secara terpadu, menyeluruh, serba cakup dan terkoordinasi 

berdasarkan azas pembangunan berkelanjutan berwawasan 

lingkungan, kemanusiaan dan berkeadilan, yang mendasarkan pada 

peraturan perundangundangan, keputusan dua arah yang 

melibatkan stakeholders. Cakupan pengelolaan meliputi : 

lingkungan fisik (lahan, air, udara), lingkungan biotik (hewan dan 

tumbuhan), dan lingkungan kultur (sosial ekonomi dan 

kelembagaan). Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup 

berdasarkan satuan DAS atau sub DAS. 
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