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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Negara-negara di dunia banyak yang daerahnya bergunung-gunung atau 

berbukit-bukit seperti di Jepang, Norwegia, Swiss, Yugoslavia dan Indonesia, 

longsoran sering terjadi dan merupakan problem yang serius yang harus ditangani. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana di 

dunia. Sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir 

tidak hanya membawa kesedihan karena kehilangan nyawa, kerusakan dan 

kehilangan harta benda dan infrastruktur penting, tetapi juga menyebabkan trauma 

pada orang-orang yang terkena bencana ini. Indonesia  rentan terhadap bencana 

longsoran karena terletak pada daerah yang aktif tektonik, aktif vulkanis dan 

beriklim tropis basah. Tahun 2000 di Indonesia banyak tempat di daerah yang 

berbukit-bukit mengalami longsoran, yang terjadi selama musim hujan 

(Hardiyatmo, 2006). 

 

Tabel 1.1. Kejadian Bencana Longsor Tahun 2004 di Indonesia. 
 

No 

 

Lokasi 

 

Kejadian 

Kerugian 

Orang (Meninggal/hilang) Lain 

1 Taman Nasional – Bahorok, 

Provinsi Sumatera Utara 

 

November  2, 2003 

151 Orang 

100 Orang hilang 

 

1 Desa terkubur 

2 Desa Plipir, Kabupaten Purwerejo, 

Provinsi Jawa Tengah 

 

Februari 2004 

 

7 Orang 

 

3 Rumah rusak 

3  

Kabupaten Gowa, Provinsi 

Sulawesi Selatan 

 

 

Maret 27, 2004 

 

 

32 Orang 

3 km jalan, 12 

rumah & 430 ha 

lahan terkubur 

US $ 2.21 

million 

4 Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa 

Barat 

 

April 21, 2004 

  

15 Orang 

 

Beberapa Rumah 

5 Kabupaten Pasaman, Provinsi 

Sumatera Barat 

 

April 23, 2004 

 

39 Orang 

 

1 Bus terkubur 

TOTAL 237 Orang meninggal 

100 Orang Hilang 

 

Sumber : (Dwikorita, 2005). 
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Longsorlahan (landslide) merupakan salah satu  bencana alam yang  sering 

melanda daerah perbukitan di daerah tropis basah. Longsoran merupakan salah 

satu jenis gerakan jenis massa tanah atau batuan ataupun bahan rombakan yang 

menuruni lereng yang didefinisikan sebagai gerakan menuruni atau keluar lereng  

oleh massa tanah atau batuan penyusun lereng, ataupun percampuran keduanya 

sebagai  bahan rombakan, akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan 

penyusun lereng tersebut (Dwikorita, 2005). Akibat dari bencana longsorlahan 

yang terjadi adalah jatuhnya korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta 

benda, kerusakan sarana dan prasarana juga fasilitas umum serta menimbulkan 

gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.  Kerusakan yang 

ditimbulkan akibat longsorlahan tersebut tidak hanya  kerusakan secara langsung 

seperti rusaknya fasilitas umum, lahan pertanian, ataupun adanya korban manusia, 

akan tetapi juga kerusakan secara tidak langsung yang melumpuhkan kegiatan 

pembangunan dan aktivitas ekonomi di daerah bencana dan sekitarnya. Bencana 

alam longsorlahan tersebut cenderung semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya aktivitas manusia. 

Mitigasi merupakan salah satu langkah memberikan informasi tentang 

rangkaian peristiwa bencana kepada masyarakat agar dapat menghindari atau 

mengantisipasi bencana tersebut. Mitigasi penting dilakukan untuk memperkecil 

jatuhnya korban manusia dan kerugian harta benda yang disebabkan oleh alam, 

manusia, dan oleh keduanya. Akibat dari bencana longsorlahan ini maka perlu 

dilakukan upaya mitigasi agar dapat meminimalisir terjadinya kerugian berupa 

material dan non-material salah satunya dengan cara pemetaan zona longsorlahan.  

Pemetaan akan zona longsorlahan penting untuk dilakukan, yakni dilakukan 

pada awal pencegahan bencana, kemudian dilanjutkan pada pasca bencana 

(Rehabilitasi), sebagai program jangka pendek hingga jangka menengah, 

menyesuaikan dengan laju perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah. 

Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menyediakan peta kerentanan skala 

makro (dengan skala ≤ 1 : 100.000), sedangkan pemerintah provinsi bertanggung 

jawab untuk menyediakan peta kerentanan (skala 1 : 100.000). Ketersediaan peta 
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kerentanan skala 1 : 50.000 hingga skala 1 : 25.000 perlu disediakan  oleh 

pemerintah Kabupaten/pemerintah Kota (Dwikorita, 2005).  

Sistem informasi Geografi mempunyai peranan penting dalam upaya 

penanggulangan bencana longsorlahan yaitu dengan upaya memetakan zona yang 

terkena ancaman bahaya longsorlahan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat 

mengantisipasi atau menghindari terjadinya longsorlahan. Selain itu dengan 

Sistem Informasi Geografi juga dapat memetakan jalur-jalur evakuasi bagi para 

korban bencana, agar pada saat terjadinya bencana penduduk dapat mengetahui 

kemana mereka harus berlindung dan mengungsi. 

Kecamatan Selogiri mempunyai kondisi relief yang termasuk dalam kategori 

berbukit dengan kemiringan 31-50% dan curam dengan kemiringan >51% di 

bagian Selatan sehingga erosi permukaan banyak terjadi, terutama pada musim 

hujan. Hal ini dapat terlihat pada waktu musim penghujan dengan warna air 

permukaan yang mengalir bewarna coklat dan disertai dengan lumpur. Jenis tanah 

pada kondisi relief ini didominasi jenis tanah gromusol. Puluhan rumah di empat 

desa di Kecamatan Selogiri berada di bawah bayang-bayang ancaman longsor 

akibat kondisi ujung jurang yang kritis, masing-masing dari empat desa dimaksud 

yaitu Kepatihan, Pare, Jendi dan Keloran, terdapat kurang lebih 15 ujung jurang 

yang kritis yang semuanya terletak di bagian selatan Kecamatan Selogri 

sementara di bawahnya terdapat permukiman maupun areal persawahan dan 

kebun penduduk hal ini dapat mengancam keselamatan penduduk dan 

mengakibatkan kerugian harta dan benda penduduk sekitar.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengadakan 

penelitian dengan judul “Aplikasi Sistem Informasi Geografi Untuk Pemetaan 

Zona Ancaman Bahaya Longsorlahan (Landslide) Kecamatan Selogiri 

Kabupaten Wonogiri”. 
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1.2. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dalam penelitian ini 

akan dibahas permasalahan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana menentukan zona ancaman bahaya longsorlahan dan 

agihannya? 

2. Bagaimana upaya pengurangan risiko longsorlahan oleh masyarakat di 

daerah penelitian? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. memetakan sebaran zona ancaman bahaya longsorlahan dan agihannya 

di Kecamatan Selogiri, dan 

2. identifikasi upaya pengurangan risiko longsorlahan oleh masyarakat di 

daerah penelitian. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian. 

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. memberikan informasi tentang daerah yang rawan terhadap longsorlahan 

di Kecamatan Selogiri, 

2. menyusun informasi penanggulangan bencana dan arahan konservasi 

yang digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pembangunan 

wilayah maupun penyempurnaan tata ruang Kecamatan Selogiri, 

3. sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan 

pemanfaatan lahan bagi pemerintah Kecamatan Selogiri, dan 

4. pemanfaatan Sistem Informasi Geografi untuk pemetaan daerah rentan 

longsorlahan. 
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1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya. 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Longsorlahan adalah proses perpindahan atau pergerakan massa tanah 

dengan arah miring atau vertikal dari kedudukan semula sebagai akibat gaya 

berat atau proses perpindahan suatu massa batuan/tanah akibat gaya gravitasi. 

Longsorlahan dapat terjadi jika intensitas curah hujan yang tinggi, kondisi 

lereng yang miring hingga terjal, pelapukan tebal, batuan dan struktur geologi 

bervariasi dan penggunaan lahan yang kurang sesuai dengan karakteristik 

lahannya (Sutikno, 2002).  

Hardiyatmo (2006) mengemukakan, karakteristik gerakan massa 

dapat dibagi menjadi lima macam berikut. 

1. Jatuhan (falls), adalah gerakan jatuh material pembentuk lereng (tanah 

atau batuan) di udara dengan tanpa adanya interaksi antara bagian-bagian 

material yang longsor. Jatuhan terjadi tanpa adanya bidang longsor, dan 

banyak terjadi pada lereng terjal atau tegak yang terdiri dari batuan yang 

mempunyai bidang-bidang tidak menerus (diskontinuitas). Jatuhan pada 

tanah biasanya terjadi bila material mudah tererosi terletak di atas tanah 

yang lebih tahan erosi. 

2. Robohan (topples), adalah gerakan material roboh dan biasanya terjadi 

pada lereng batuan yang sangat tegak yang mempunyai bidang-bidang 

ketidak menerusan yang relatif vertikal. Tipe gerakan ini hampir sama 

dengan jatuhan, hanya gerakan batuan longsor adalah mengguling hingga 

roboh, berakibat batuan lepas dari permukaan lerengnya. Faktor utama 

yang menyebabkan robohan adalah seperti halnya kejadian jatuhan batuan, 

yaitu air yang mengisi retakan. 

3. Longsoran (slides) adalah gerakan material pembentuk lereng yang 

diakibatkan oleh terjadinya kegagalan geser, di sepanjang satu atau lebih 

bidang longsor. Massa tanah yang bergerak bisa menyatu atau terpecah-

pecah. Berdasarkan geometri bidang gelincirnya, longsoran dibedakan 

dalam dua jenis yaitu : longsoran rotasional (rotational slides) mempunyai 

bidang longsor melengkung ke atas dan sering terjadi pada massa tanah 
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yang bergerak dalam satu kesatuan. Longsoran rotasional murni (slump) 

terjadi pada material yang relatif homogen seperti timbunan batuan 

(tanggul). Longsoran translasional merupakan gerakan di sepanjang 

diskontinuitas atau bidang lemah yang secara pendekatan sejajar dengan 

permukaan lereng, sehingga gerakan tanah secara translasi. Dalam tanah 

lempung, translasi terjadi di sepanjang lapisan tipis pasir atau lanau, 

khususnya bila bidang lemah tersebut sejajar dengan lereng yang ada. 

Longsoran translasi lempung yang mengandung lapisan pasir atau lanau, 

dapat disebabkan oleh tekanan air pori yang tinggi dalam pasir atau lanau 

tersebut. 

4. Sebaran (spreads) termasuk longsoran translasional dan disebut sebaran 

lateral (lateral spreading), adalah kombinasi dari meluasnya massa tanah 

dan turunnya massa batuan terpecah-pecah ke dalam material lunak di 

bawahnya. Permukaan bidang longsor tidak berada di lokasi terjadinya 

geseran terkuat. Sebaran dapat terjadi akibat liquefaction tanah granuler 

atau keruntuhan tanah kohesif lunak di dalam lereng. 

5. Aliran (flows) adalah gerakan hancuran material ke bawah lereng dan 

mengalir seperti cairan kental. Aliran sering terjadi dalam bidang relatif 

sempit. Material yang terbawa oleh aliran dapat terdiri dari berbagai 

macam tanah (termasuk batu-batu besar), kayu-kayuan, ranting dan lain-

lain.   

 

Pada prinsipnya longsorlahan terjadi karena terganggunya 

keseimbangan lereng akibat adanya pengaruh gaya-gaya yang berasal dari 

dalam lereng (gravitasi bumi dan tekanan air pori di dalam tanah lereng) dan 

atau gaya-gaya yang berasal dari luar lereng (getaran kendaraan dan 

pembeban yang berlebihan pada lereng). Menurut Priyanto (2005) kondisi 

lahan atau kawasan yang rawan akan longsor dibedakan menjadi kondisi 

alamiah dan non alamiah. 
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- Kondisi alamiah diciri-cirikan sebagai berikut. 

1. Kondisi lereng yang biasanya mempunyai kemiringan lereng dari 20o. 

2. Kondisi tanah atau batuan penyusun lereng, umumnya lereng yang 

tersusun oleh: 

• tumpukan massa tanah gembur/lepas-lepas yang menumpang 

diatas permukaan tanah atau batuan yang lebih kedap dan kompak, 

dan 

• lapisan tanah atau batuan yang miring searah dengan kemiringan 

lereng. 

3. Adanya struktur geologi yang miring searah dengan kemiringan lereng. 

Struktur geologi ini dapat merupakan bidang-bidang lemah, sehingga 

massa tanah sensitif bergerak disepanjang bidang-bidang lemah 

tersebut. 

4. Kondisi hidrologi lereng, terutama kondisi aquifer dan kedudukan 

muka air tanah dalam lereng. 

5. Kondisi dinamika lereng yang dapat dipengaruhi oleh hujan (lamanya 

hujan dan curah hujan) yang dapat mengakibatkan kenaikan tekanan 

air pori di dalam tanah, hilangnya penahan lateral dan penahan di 

bagian bawah lereng, dan getaran gempa bumi. 

 

- Kondisi non alamiah diciri-cirikan sebagai berikut. 

1. Getaran-getaran misalnya getaran kendaraan atau getaran akibat 

penggalian pada lereng. 

2. Bertambahnya pembeban pada lereng, misal adanya konstruksi 

bangunan atau meresapnya air dari permukaan. 

3. Hilangnya penahan pada lereng karena penggalian dibawah lereng. 

4. Aktivitas manusia, mencakup pola penggunaan lahan yang dilakukan 

oleh manusia. 

 

Kerentanan (vulnerability) merupakan suatu kondisi dari suatu 

komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidak 
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mampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Tingkat kerentanan adalah 

suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap terjadinya bencana, karena bencana baru akan terjadi bila bahaya 

terjadi pada kondisi yang rentan. 

Terdapat 4 definisi kerentanan. Menurut dari ADRC (2004) dalam 

Sare (2009) membagi kerentanan menjadi 4 (empat) tipe berikut. 

1. Kerentanan fisik (Physical Vulnerability) menggambarkan suatu kondisi 

fisik (infrastruktur) yang rawan terhadap faktor bahaya (hazard) tertentu. 

Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai 

berikut : persentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan, persentase 

bangunan konstruksi darurat, jaringan listrik, rasio panjang jalan, jaringan 

telekomunikasi, jaringan PDAM, dan jalan kereta api. Wilayah 

permukiman di Indonesia dapat dikatakan berada pada kondisi yang 

sangat rentan karena persentase kawasan terbangun, kepadatan bangunan 

dan bangunan konstruksi darurat diperkotaan sangat tinggi sedangkan 

persentase jaringan listrik, rasio panjang jalan, jaringan telekomunikasi, 

jaringan PDAM, dan jalan kereta api sangat rendah. 

2. Kerentanan Sosial (Social Vulnerability) menggambarkan kondisi tingkat 

kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya. Pada kondisi yang rentan 

maka jika terjadi bencana dapat dipastikan akan menimbulkan dampak 

kerugian yang besar. Beberapa indikator kerentanan sosial antara lain 

kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk 

usia tua, balita dan wanita. Kota-kota di Indonesia memiliki kerentanan 

sosial yang tinggi karena memiliki persentase yang tinggi pada indikator-

indikator tersebut. 

3. Kerentanan ekonomi (Economic Vulnerability) menggambarkan suatu 

kondisi tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi ancaman bahaya. 

Beberapa indikator kerentanan ekonomi diantaranya adalah persentase 

rumah tangga yang bekerja di sektor rentan (sektor yang rawan terhadap 

pemutusan hubungan kerja) dan persentase rumah tangga miskin. 
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4. Kerentanan Lingkungan (Enviromental Vulnerability) yang meliputi : air, 

udara, tanah, tumbuhan dan hewan. 

Risiko terhadap suatu bencana adalah kemungkinan terkena bencana 

dan kemungkinan kehilangan yang mungkin terjadi pada kehidupan atau 

sarana dan prasarana fisik yang diakibatkan oleh suatu jenis bencana pada 

suatu daerah dalam waktu tertentu. Risiko bencana juga dapat ditujukan 

sebagai kombinasi antara tingkat bencana dengan derajat kehilangan yang 

mungkin terjadi. Tingkat bencana dapat ditujukan oleh tingkat kerawanan 

bencana suatu daerah sedangkan derajat kehilangan yang mungkin terjadi 

dapat diperhitungkan dari elemen atau objek yang dimungkinkan (ADRC 

2005, dalam Sare 2009). 

Ancaman  adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai 

potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan 

lingkungan. Jenis – jenis kejadian yang termasuk dalam ancaman dapat 

dibagi menjadi lima aspek berikut (ADRC 2005, dalam Sare 2009). 

1. Bahaya beraspek geologi antara lain : gempabumi, tsunami, gunungapi, 

gerakan tanah (massmovement) sering dikenal sebagai tanah longsor. 

2. Bahaya beraspek hidrometeorologi, antara lain: banjir, kekeringan, angin 

topan dan gelombang pasang. 

3. Bahaya beraspek biologi, antara lain: wabah penyakit, hama dan penyakit 

tanaman dan hewan/ternak. 

4. Bahaya beraspek teknologi, antara lain: kecelakaan transportasi, 

kecelakaan industry dan kegagalan teknologi. 

5. Bahaya beraspek lingkungan, antara lain: kebakaran hutan, kerusakan 

lingkungan dan pencemaran limbah. 

 

Istilah bahaya mempunyai pengertian kemungkinan terjadinya bahaya 

dalam satu periode tertentu pada satu daerah yang berpotensi terjadinya 

bahaya tersebut. Bahaya berubah menjadi bencana apabila telah 

mengakibatkan korban jiwa, kehilangan atau kerusakan harta dan kerusakan 

lingkungan. Bencana sebagai satu kejadian aktual, lebih dari suatu ancaman 
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yang potensial atau diistilahkan sebagai realisasi dari bahaya. Bahaya adalah 

suatu ancaman yang berasal dari peristiwa alam yang bersifat ekstrim yang 

dapat berakibat buruk atau keadaan yang tidak menyenangkan. Tingkat 

ancaman ditentukan oleh probabilitas dari lamanya waktu kejadian (periode 

waktu), tempat (lokasi), dan sifatnya saat peristiwa itu terjadi. Bahaya alam 

(Natural hazard) adalah probabilitas potensi kerusakan yang mungkin terjadi 

dari fenomena alam di suatu area / wilayah (ADRC 2005, dalam Sare 2009). 

 

Mitigasi bencana longsorlahan mempunyai beberapa tahapan yaitu 

pemetaan, penyelidikan, pemeriksaan, pamantauan dan sosialisasi (W. 

Coburn.1994) berikut. 

1. Pemetaan 

Menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bancana alam 

geologi di suatu wilayah, sebagai masukan kepada masyarakat dan atau 

pemerintah kebupaten/kota dan provinsi sebagai data dasar untuk 

melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana. Sangat 

jelas pada tahapan ini Sistem Informasi Geografi sangat penting 

peranannya dalam memberikan pengetahuan mengenai bencana. 

2. Penyelidikan 

Mempelajari penyebab dan dampak dari suatu bencana sehingga dapat 

digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan rencana 

pengembangan wilayah. 

3. Pemeriksaan 

Melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana, sehingga 

dapat diketahui penyebab dan cara penanggulangannya. 

4. Pemantauan. 

Pemantauan dilakukan di daerah rawan bencana, pada daerah strategis 

secara ekonomi dan jasa agar diketahui secara dini tingkat bahaya oleh 

pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. 
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5. Sosialisasi 

Memberikan pemahaman kapada pemerintah  Provinsi, Kabupaten/Kota 

atau masyarakat umum, tentang bencana alam longsor. Sosialisasi 

dilakukan dengan berbagai cara antara lain berita, poster, booklet, leaftlet 

atau dapat juga secara langsung kepada aparat pemerintah. 

 

Peta adalah suatu penyajian informasi di permukaan bumi atau di 

bawah muka bumi ke atas bidang datar. Informasi yang ada pada peta 

merupakan informasi fisik dan non-fisik (dapat berupa informasi sosial, 

ekonomi, kependudukan, dan sebagainya). Peta yang dibuat dan didesain 

dengan baik merupakan alat yang baik untuk kepentingan melaporkan 

(recording), memperagakan (displaying), dan menganalisis (analysis). Peta 

sendiri menggunakan simbol dua dimensi untuk mencerminkan fenomena 

geografikal atau dengan suatu cara yang sistematis dan hal ini memerlukan 

kecakapan untuk membuatnya dan membacanya. Peta merupakan teknik 

komunikasi yang tergolong dalam cara grafis dari real world atau data yang 

diterjemahkan oleh konsepsi kartografer menjadi peta dan dapat 

dipergunakan oleh pemakai peta (Khakim, 2001). 

Penerapan teknologi SIG saat ini telah meliputi berbagai bidang dan 

kegiatan, dari organisasi pemerintah hingga swasta, untuk kegiatan 

perencanaan maupun pemantauan (Khakim, 2001). Teknologi ini 

dimanfaatkan untuk memecahkan suatu masalah, menentukan pilihan 

ataupun menentukan suatu kebijakan berdasarkan metode analisis spasial 

dengan menggunakan komputer sebagai alat untuk pengelolaan data 

sumberdaya yang diperoleh. SIG adalah suatu sistem informasi yang 

mendasarkan pada kerja komputer yang mempunyai kemampuan untuk 

menangani data geografis, meliputi kemampuan untuk memasukan, 

mengolahan, memanipulasi, dan analisa data serta member keluaran. 

Uraian selanjutnya mengenai komponen-komponen SIG mengacu pada 

(Weir et al, 1988 dalam Khakim, 2001) berikut. 
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1.   Komponen Masukan Data 

Komponen masukan data merupakan sumber data yang dapat digunakan 

dalam SIG. Sumber data ini antara lain berupa peta-peta, foto udara, citra 

satelit, data lapangan maupun tabel-tabel atribut yang berkaitan. Komponen 

ini harus dapat menjamin konsistensi kualitas data dalam proses pemasukan 

dan penerimaan data agar hasilnya benar dan dapat dimanfaatkan. 

2.  Komponen Pengolahan Data 

Komponen pengolahan data SIG meliputi fungsi-fungsi yang dibutuhkan 

untuk menyimpan atau menimbun dan memanggil kembali data dari arsip 

data dasar. Efisiensi fungsi ini harus diutamakan sehingga perlu dipilih sesuai 

dengan struktur data yang digunakan. Perbaikan data dasar untuk 

mengurangi, menambah, ataupun memperbaharui data dapat dilakukan pada 

komponen ini. 

3. Komponen Manipulasi dan Analisis Data 

Fungsi-fungsi manipulasi dan analisis data membedakan informasi yang 

dapat dihasilkan oleh SIG. Komponen ini dapat digunakan untuk mengubah 

format data dan memperoleh parameter. 

4. Komponen Keluaran Data 

Komponen ini berfungsi untuk menanyakan informasi dan hasil analisis 

data spasial secara kualitatif maupun kuantitatif yang berupa peta-peta 

ataupun arsip elektronik, yaitu tabel-tabel, data statistik, data dasar lainnya. 

Keluaran data dapat digunakan sebagai dasar untuk identifikasi informasi 

yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan. 

 

Upaya pengurangan risiko longsorlahan adalah serangkaian kegiatan 

baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk 

mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak 

bencana. Longsor tidak membawa bencana sepanjang manusia yang ada di 

sekitar peristiwa mampu mengantisipasinya. Korban jiwa dan material dapat 

dihindari apabila setiap orang memiliki kompetensi dalam mengantisipasi. 
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Berikut beberapa kemampuan yang perlu dimiliki untuk menghindari adanya 

korban jiwa dan materi menurut (Dwikorita, 2009). 

a. Mengenali tanda-tanda/ gejala lereng akan bergerak. 

b. Pemetaan zona rentan & rawan gerakan tanah, serta Jalur Evakuasi. 

c. Pemetaan letak Instansi-instansi penting (Rumah Sakit, Kantor-kantor 

penting) untuk penanganan korban & pertolongan saat kondisi 

darurat. 

d. Memasang tanda/memberi rambu pada lerenglereng yang rawan 

gerakan tanah/ menetapkan sempadan lereng. 

e. Pemasangan alat pantau atau alat peringatan dini longsor. 

f. Melakukan tindakan pencegahan, misalnya pengaturan drainase 

lereng (membuat saluran air permukaan & bawah permukaan), 

malakukan rekayasa vegetasi, dan perbaikan/pelandaian lereng. 

g. Koordinasi dengan satlak & aparat terkait. 

h. Sosialisasi serta latihan pencegahan gerakan tanah & pemeliharaan 

lereng. 

i. Hindari gangguan pada lereng (penggalian, pemotongan, 

pembebanan dan penggundulan lereng yang tidak terkontrol) 

Penanggulangan Bencana. 

 

1.5.2 Telaah Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2007) dengan judul “Analisis 

Tingkat Kerawanan Longsorlahan di Kecamatan Banjarmangu Kabupaten 

Banjarnegara” mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kerawanan 

longsorlahan pada berbagai unit lahan di Kecamatan Banjarmangu, mengetahui 

faktor dominan penyebab tingkat kerawanan longsorlahan yang ada dan 

mengetahui dampak tingkat kerawanan longsorlahan di daerah penelitian. 

Metode yang digunakan yaitu dengan metode survey daya tehnik menggunakan 

interpretasi citra landsat dan melakukan pengharkatan. Hasilnya berupa agihan 

tingkat kerawanan longsorlahan pada berbagai unit lahan, kemudian faktor 
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dominan pemicu tingkat kerawanan longsorlahan dan pengaruh longsorlahan 

terhadap penduduk setempat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rudiyanto (2010) mengambil tema 

“Analisis Potensi Bahaya Tanah Longsor Menggunakan Sistem Informasi 

Geografis di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali”. Bertujuan untuk 

mengetahui agihan potensi bahaya tanah longsor pada berbagai unit lahan dan 

mengetahui faktor penyebab tingkat bahaya tanah longsor di daerah penelitian. 

Metode yang digunakan berupa survey. Hasil dari penelitian ini berupa peta 

tingkat bahaya longsor, faktor dominan pemicu tingkat bahaya tanah longsor, 

mengetahui agihan potensi bahaya tanah longsor di daerah penelitian. 

Haryati (2011) mengambil tema tentang “Aplikasi SIG dan Penginderaan 

Jauh Untuk Pemetaan Zonasi Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten 

Gunungkidul Daerah Istimewa”. bertujuan untuk  mengetahui ketelitian citra PJ 

(Landsat) dalam memetakan faktor-faktor penyebab longsor dan mengetahui 

distribusi daerah-daerah yang rentan longsor di Kabupaten Gunungkidul. 

Metode yang digunakan survey, pengharkatan dan interpretasi citra. Hasil dari 

penelitian ini berupa agihan kerentanan tanah longsor dan peta kerentanan 

tanah longsor. Selanjutnya untuk lebih jelas mengenai perbedaan dan 

persamaan dari penelitian diatas mengenai tujuan, metode dan hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 1.2.berikut, terlampir pada halaman selanjutnya. 
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Tabel 1..2. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Nama dan Tahun 
Penelitian 

Judul Tujuan Metode Hasil 

 
 
 
 

 
 

Fatmawati (2007) 

 
 
 
 
Analisis Tingkat 
Kerawanan Longsorlahan di 
Kecamatan Banjarmangu 
Kabupaten Banjarnegara 

• Mengetahui tingkat 
kerawanan longsorlahan 
pada berbagai unit lahan di 
Kecamatan Banjarmangu.  

• Mengetahui faktor dominan 
penyebab tingkat kerawanan 
longsorlahan yang ada dan  

• Mengetahui dampak tingkat 
kerawanan longsorlahan di 
daerah penelitian 

 
 
 
 
 

Metode yang digunakan 
berupa survey. 

• Hasilnya berupa 
agihan tingkat 
kerawanan 
longsorlahan pada 
berbagai unit lahan,  

• Faktor dominan 
pemicu tingkat 
kerawanan 
longsorlahan dan  

• Pengaruh longsorlahan 
terhadap penduduk 
setempat. 

. 
 
 
 
 
 

Rudiyanto (2010) 

 
 
Analisis Potensi Bahaya 
Tanah Longsor 
Menggunakan Sistem 
Informasi Geografis di 
Kecamatan Selo Kabupaten 
Boyolali 

• Mempunyai  tujuan untuk 
mengetahui agihan potensi 
bahaya tanah longsor pada 
berbagai unit lahan dan  

• Mengetahui faktor penyebab 
tingkat bahaya tanah longsor 
di daerah penelitian.  

 
 
 
 

Metode yang digunakan 
berupa survey. 

• Hasil dari penelitian ini 
berupa peta tingkat 
bahaya longsor 

• Faktor dominan pemicu 
tingkat bahaya tanah 
longsor,  

• Mengetahui agihan 
potensi bahaya tanah 
longsor di daerah 
penelitian. 

 
 
 
 
 

Haryati, Ani (2011) 

 
 

Aplikasi SIG Dan 
Penginderaan Jauh Untuk 

Pemetaan Zonasi 
Kerentanan Tanah Longsor 

 
• Mengetahui ketelitian citra PJ 

(Landsat) untuk memetakan 
faktor-faktor penyebab 
longsor dan  

• Mengetahui distribusi daerah-

 
 

Metode yang digunakan 
survey, pengharkatan dan 

interpretasi citra 

 
Hasil dari penelitian ini 

berupa agihan kerentanan 
tanah longsor dan peta 

kerentanan tanah longsor. 



16 
 

Di Kabupaten Gunungkidul 
Daerah Istimewa 

daerah yang rentan longsor di 
Kabupaten Gunungkidul 

 
 
 

 
 
 

Muh.Jundullah D.U 
(2012) 

 
 
 

Aplikasi Sistem Informasi 
Geografi Untuk  

Pemetaan Zona Ancaman 
Bahaya Longsorlahan 

(Landslide) Di Kecamatan 
Selogiri Kabupaten 

Wonogiri 
 

 
• Memetakan sebaran zona 

ancaman bahaya 
longsorlahan beserta 
agihannya di Kecamatan 
Selogiri. 

• Identifikasi upaya 

pengurangan resiko 

longsorlahan oleh masyarakat 

di daerah penelitian. 

 
 
 

• Survey yang meliputi  
kegiatan pengamatan, 
pencatatan dan 
wawancara. 

 
• Pengharkatan dan 

Skoring pada 
parameter-parameter  

 
 
 

• Peta Zona Ancaman 
Bahaya Longsorlahan 
beserta agihan bahaya 
longsorlahan 

 
• Tabel questioner yang 

dilakukan kepada  
masyarakat. 
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1.6.   Kerangka Penelitian 

Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui 

tanah yang merekah saat musim kemarau, air akan masuk dan terakumulasi di 

bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Lereng yang terjal 

terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan 

sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah dengan kemiringan lereng >31% 

apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar. Tekstur tanah 

juga berpengaruh, semakin halus tekstur semakin luas permukaan butir tanah, 

maka semakin banyak kemampuan menyerap air. Penggunaan lahan 

mempengaruhi kondisi tanah dan batuan yang pada akhirnya juga akan 

mempengaruhi keseimbangan lereng, pengaruhnya dapat bersifat memperbesar 

atau memperkecil kekuatan geser tanah pembentuk lereng. 

Sistem Informasi Geografi dapat mengolah data parameter-parameter berupa 

curah hujan, kemiringan lereng, tekstur tanah dan penggunaan lahan menjadi 

sebuah peta distribusi faktor-faktor pemicu longsorlahan.  Parameter-parameter 

tersebut kemudian dilakukan scoring atau pengharkatan untuk memberikan bobot 

nilai yang akan diklasifikasikan, kemudian dilakukan proses overlay untuk 

memberikan informasi spasial berdasarkan analisis bentuklahan yang dapat 

digunakan untuk mengetahui sebaran zona ancaman bahaya longsorlahan dan juga 

mengetahui agihannya yang kemudian disajikan dalam bentuk peta dan disajikan 

secara deskriptif. Hasil dari pengharkatan dan overlay tersebut kemudian 

dilakukan pembuktian dengan melakukan survey lapangan pada lokasi kajian 

bahwa daerah tersebut masuk dalam zona ancaman bahaya longsorlahan. 

 

1.7. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah survey yang meliputi kegiatan 

pengamatan dan pencatatan di lapangan dan data sekunder yang kemudian 

dianalisis menggunakan SIG. Hasil survey kemudian dianalisis berdasarkan unit 

bentuklahan. Analisis longsorlahan menggunakan Sistem Informasi Geografi 

melalui teknik scoring dan analisa hasil peta. Proses pemetaan dan penyajian akhir 
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dengan bantuan SIG. Selengkapnya uraian terinci metode penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

1.7.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa 

Tengah.  

 

1.7.2. Bahan dan Alat Penelitian 

Untuk melaksanakan pekerjaan penelitian ini diperlukan dukungan bahan 

dan alat berikut.  

1. Bahan-bahan meliputi: data parameter kemiringan lereng, curah hujan, 

penggunaan lahan dan tekstur tanah, hasil penelitian tedahulu sebagai 

referensi, bahan-bahan pembuat peta dan peta-peta tematik pendukung. 

2. Peralatan yang digunakan antara lain: seperangkat alat komputer, 

Software Arc GIS untuk pengolahan data, GPS dan kamera.   

 

1.7.3. Data dan Variabel Penelitian 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai 

berikut. 

1. Data kondisi fisik lahan, meliputi : kemiringan lereng dan penggunaan 

lahan. 

2. Data sekunder lain yang diperlukan, berupa : curah hujan dan tekstur 

tanah. 

 

1.7.4. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra kerja lapang, 

tahap kerja lapang, dan tahap pasca kerja lapang. 

1. Tahap Pra Kerja Lapangan 

Dalam tahap ini merupakan tahap persiapan untuk kerja lapang, 

yang rincian kegiatannya adalah sebagai berikut. 
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a. Pengumpulan peta, data sekunder dan primer yang berkaitan dengan 

daerah dan obyek penelitian. 

b. Persiapan alat-alat yang digunakan untuk kerja lapang, pengurusan 

izin penelitian dan pengurusan akomodasi di daerah penelitian. 

 

2. Tahap Kerja Lapangan. 

Dalam tahap kerja lapangan ini kegiatan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut. 

a. Pemilihan daerah kajian. 

b. Mencari data pada instansi BAPPEDA Kabupaten Wonogiri terkait 

data parameter longsorlahan yang akan digunakan. 

c. Orientasi dan observasi lapangan pada daerah kajian. 

d. Wawancara kepada masyarakat terkait upaya pengurangan resiko 

longsorlahan.  

 

3. Tahap Pasca Kerja Lapangan sebagai berikut. 

a. Penentuan kelas longsorlahan pada daerah penelitian dengan 

prosedur pengharkatan yang terinci pada sub bab analisis data. 

b. Pemetaan lokasi daerah penelitian, pemetaan parameter-parameter 

longsor lahan dan pemetaan hasil longsorlahan. 

c. Menyajikan agihan potensi bahaya longsorlahan didaerah 

penelitian. 

d. Menyajikan hasil tabel questioner yang dilakukan terhadap 

masyarakat. 

e. Penulisan laporan. 

 

1.7.5.  Cara pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey yang dilakukan di lapangan 

dan analisis data-data parameter longsorlahan menggunakan Sistem Informasi 

Geografi dengan melakukan proses overlay - intersect berupa data kemiringan 

lereng, penggunaan lahan, curah hujan dan tekstur tanah dengan mendasarkan 
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pada bentuklahan sebagai satuan analisis longsorlahan. Untuk memperoleh data 

lapangan dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap data-data 

yang diperlukan yaitu koordinat lokasi kejadian, pengambilan sampel berupa foto 

lapangan dan wawancara pada penduduk sekitar bila ada hal-hal yang kurang 

dimengerti sesuai tujuan penelitian. 

 

1.7.6. Cara Analisis Data Zona Ancaman Bahaya Longsorlahan 

Pengolahan data karakteristik masing-masing parameter dilakukan dengan 

cara pengharkatan terhadap parameter longsorlahan. Harkat tiap parameter 

berbeda-beda menunjukan besarnya pengaruh tehadap proses terjadinya 

longsorlahan. Proses analisa tersebut meliputi 4 parameter yaitu : kemiringan 

lereng, penggunaan lahan dan tekstur tanah masing-masing diantaranya 

mempunyai 4 kelas pengharkatan dan curah hujan mempunyai 2 kelas 

pengharkatan. Tingkat zona ancaman bahaya longsorlahan diklasifkasikan 

berdasarkan total skor 4 parameter tersebut, dikelompokan total skor 1 terkecil  

dan total skor 4 terbesar. 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui kontribusi parameter-

parameter penyebab longsorlahan terhadap berbagai tingkat bahaya longsorlahan. 

Dari setiap parameter tersebut dilakukan pengharkatan sebagai berikut. 

 

a. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng mempunyai pengaruh terhadap kejadian 

longsorlahan. Semakin miring lereng suatu tempat maka daerah tersebut 

semakin berpotensi terhadap tejadinya longsorlahan. Kemiringan lereng 

umumnya dinyatakan dalam (%) yang merupakan tangen dan derajat 

kemiringan tersebut. Dapat dilihat tabel klasifikasi dan pengharkatan 

kemiringan lereng sebagai berikut. 
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Tabel 1.3. Klasifikasi Kemiringan Lereng. 

 
Kelas 

Kriteria  
Harkat Kemiringan Lereng Besar Lereng 

(%) 
I Landai  0-15% 1 
II Bergelombang 16 – 30% 2 
III Berbukit 31 – 50% 3 
IV Curam >51% 4 

 (Sumber : M.Isa Darmawijaya, 1980). 

 

b. Tekstur Tanah 

Tekstur tanah merupakan perbandingan relative 3 golongan besar 

partikel tanah dalam suatu massa, terutama perbandingan  antara fraksi 

fraksi lempung (clay), debu (silt) dan pasir (sand). Semakin kasar suatu 

tekstur tanah maka akan sangat baik perananya pada pencegahan 

longsorlahan karena daya serap airnya tinggi dan lebih kuat untuk menahan 

air dibandingkan dengan tekstur yang halus tidak dapat menyerap air dengan 

baik. Dapat dilihat tabel klasifikasi dan pengharkatan tekstur tanah sebagai 

berikut. 

 

Tabel 1.4. Klasifikasi Tekstur Tanah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : M.Isa Darmawijaya, 1990). 

 

Kriteria Keterangan Harkat 

Tanah bertekstur kasar meliputi : 
Tekstur pasiran dan pasir 
geluhan 

Sangat Baik 1 

Tanah bertekstur agak kasar, 
meliputi : tekstur geluh pasiran 
dan geluh pasiran sangat halus 

Baik  
2 

Tanah bertekstur sedang, 
meliputi tekstur geluh 
lempungan, pasiran dan geluh 
lempung debuan 

Sedang  
3 

Tanah bertekstur agak halus, 
meliputi tekstur geluh 
lempungan, pasiran dan geluh 
lempung debuan 

 
Jelek 

 
4 
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c. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan mempunyai pengaruh besar terhadap kondisi air 

tanah, hal ini akan mempengaruhi kondisi tanah dan batuan yang pada 

akhirnya juga akan mempengaruhi keseimbangan lereng. Pengaruhnya dapat 

bersifat memperbesar atau memperkecil kekuatan geser tanah pembentuk 

lereng. Dapat dilihat tabel klasifikasi dan pengharkatan penggunaan lahan 

sebagai berikut. 

Tabel 1.5. Klasifikasi Penggunaan Lahan. 

Kelas Penggunaan Lahan Harkat 
I Hutan, Tanah Berbatu 1 
II Perkebunan 2 
III Gedung, Tegalan, 

Permukiman, dan Semak 
Belukar 

3 

IV Sawah, Rumput dan Dan 
Badan Air 

4 

Sumber : Misdiyanto,( 1987 dalam Sayogo, 2002) 

 

d. Curah Hujan 

Curah hujan merupakan salah satu faktor penentu tingkat ancaman 

bahaya longsorlahan di daerah penelitian, semakin tinggi nilai curah 

hujannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa wilayah tersebut merupakan 

wilayah yang mempunyai potensi tinggi terjadi bencana longsorlahan. Dapat 

dilihat tabel klasifikasi dan pengharkatan curah hujan sebagai berikut. 

Tabel 1.6. Klasifikasi Curah Hujan. 

Jenis Iklim Curah Hujan Keterangan Harkat 
Iklim 

Kering 
1000-2000 

mm/thn 
Kecil 1 

Iklim Basah 2000-3000 
mm/thn 

Besar 2 

(Sumber : M.Isa Darmawijaya, 1980). 

 

Peta dari hasil proses overlay yang telah diketahui akan potensi bahaya 

longsorlahan dapat dihitung agihan yang berpotensi terkena longsorlahan 
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dengan  menggunakan tools yang tersedia pada Software yang digunakan 

yaitu calculate geometry.  

 

1.7.7. Analisis Pengurangan Risiko Longsorlahan 

 Pengurangan risiko longsorlahan dilakukan berdasarkan upaya 

masyarakat untuk meminimalisir terjadinya longsorlahan pada aktivitas 

kehidupan sehari-hari dalam mengolah lahan sekitar. Untuk mengetahui 

upaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat sekitar maka di lakukan 

wawancara dengan pembuatan quisioner oleh peneliti berdasarkan kondisi 

dan situasi daerah penelitian. Quisioner tersebut mencakup beberapa upaya 

seperti : 

a. apakah masyarakat mengupayakan dengan menanam tanaman 

tertentu untuk meminimalisir longsor, 

b. bagaimana pengaturan drainase yang dilakukan oleh masyarakat 

pada lahan sekitar, 

c. bagaimana pengolahan tanah yang dilakukan oleh masyarakat, 

d. pada setiap lahan sistem pengairan apa yang digunakan, berupa 

irigasi ataukah tadah hujan,  

e. mengetahui lamanya bulan basah dan bulan kering, dan 

f. komoditi apa yang dikembangkan oleh masyarakat pada lahan 

sekitar. 

 

1.7.8. Klasifikasi 

Klasifikasi data adalah tindakan menggolongkan atau mengelompokan  

kriteria tertentu terhadap data penelitian kemudian data yang telah 

dikelompokan dianalisis  untuk tingkat ancaman bahaya longsorlahan. 

Pembobotan disusun atas dasar pemahaman faktor penyebab dan faktor 

pemicu terjadinya longsoran. Faktor yang menyebabkan terjadinya 

longsoralahan adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu massa tanah 

dana atau batuan. Di lapangan besarnya pengaruh gaya gravitasi terhadap 

massa tanah dan atau batuan ditentukan oleh besarnya sudut lereng. Oleh 
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karena itu dalam penilaian tingkat kerawanan longsor, faktor lereng 

diberikan bobot yang paling tinggi (bobot10) dibandingkan faktor-faktor 

lain. 

Pemberian bobot pada faktor pemicu, yang dalam hal ini 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu faktor yang bersifat dinamik dan statik. 

Faktor yang dinamik diberi bobot yang lebih tinggi dikarenakan kejadian 

longsoran selalu dipicu oleh adanya perubahan gaya/energi akibat perubahan 

faktor yang bersifat dinamik. Termasuk di dalam kategori faktor yang 

dinamik ini adalah hujan dan penggunaan lahan. Faktor hujan mempunyai 

bobot yang lebih tinggi (5,6) dibandingkan dengan penggunaan lahan (2,4) 

dikarenakan hujan dapat mempengaruhi perubahan besar beban massa 

batuan dan atau tanah secara relative lebih cepat dibandingkan dengan 

penggunaan lahan. Faktor yang bersifat statik adalah tekstur yaitu diberi 

bobot (0,06) karena tekstur ini sendiri berada diatas batuan dan perubahan-

perubahan yang terjadi di tanah belum tentu perpengaruh terhadap batuan 

yang dibawahnya. 

 

Tabel 1.7. Pengharkatan dan Pembobotan Parameter yang 

Mempengaruhi Longsoran 

 

No 

 

Jenis 

Faktor 

 

Parameter 

 

Bobot 

(B) 

 

Konstanta  

(K) 

 

B * K 

Harkat Harkat x Bobot 

x Konstanta 

Min Max Min Max 

1 Faktor 

Penyebab 

Kemiringan 

Lereng 

 

10 

 

1 

 

10 

 

1 

 

4 

 

10 

 

40 

2 Faktor 

Pemicu 

(Dinamik) 

Hujan 8 0,7 5,6 1 2 5,6 11,2 

3 Penggunaan 

Lahan 

 

8 

 

0,3 

 

2,4 

 

1 

 

4 

 

2,4 

 

9,6 

4 Faktor 

Pemicu 

(Statis) 

 

Tekstur 

 

6 

 

0,06 

 

0,36 

 

1 

 

4 

 

0,36 

 

1,44 

Total 19,44 61,16 

Sumber : Sunarto Goenadi, dkk. (2003) dengan perubahan Kuswaji (2006) 
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Perhitungan jumlah kelas dan kelas interval mengacu pada metode 

Strugess ditunjukan sebagai berikut: 

Jumlah kelas  = 1 + 3,3.log (jumlah parameter) 

       = 1 + (3,3 x (log 4))  

       = 1 + (3,3 x 0,6020) 

       = 1 + 1,9867 

       = 2,9867= 3 

a. Jumlah parameter pandukung longsorlahan : 4 

b. Nilai terendah harkat adalah 19,44 dan nilai tertinggi adalah 61,16 

Dengan demikian maka : 

Ki  

dengan catatan : 

Ki = interval kelas longsorlahan 

Xt = jurnal, nilai tertinggi dari harkat 61,16 

Xr = jumlah nilai terendah dari harkat 19,44 

K  = jumlah kelas bahaya longsorlahan 

  

 
61,16 19,44

3   13,9 

 

Dengan kelas  interval (3) inilah maka klasifikasi tigkat bahaya 

longsorlahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1.8. Klasifikasi Longsorlahan 

Klas Interval Klas Klasifikasi Longsorlahan 

I 19,44 – 33,34 Rendah 

II 33,35 – 47,24 Sedang 

III 47,25 – 61,16 Tinggi 

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2013) 
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 Mitigasi Bencana meliputi sebelum, saat terjadi dan sesudah terjadi 

bencana (Lili, 2010) dapat dilihat pada dibawah ini. 

1. Sebelum bencana antara lain peringatan dini (early warning system) secara 

optimal dan terus menerus pada masyarakat, diantaranya : 

a. mendatangi daerah rawan longsorlahan berdasarkan peta 

kerentanannya, 

b. memberi tanda khusus pada daerah rawan longsorlahan, 

c. manfaatkan peta-peta kajian tanah longsor secepatnya, 

d. permukiman sebaiknya menjauhi tebing, 

e. tidak melakukan pemotongan lereng, 

f. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan 

gundul, menanam pohon-pohon penyangga, melakukan 

penghijauan pada lahan-lahan terrbuka. 

g. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki 

kemiringan yang relatif curam, 

h. membatasi lahan untuk pertanian, 

i. membuat saluran pembuangan air menurut kontur tanah, 

j. menggunakan teknik penanaman dengan sistem kontur tanah, dan 

k. waspada gejala tanah longsor (retakan, penurunan tanah) terutama 

di musim hujan. 

2. Saat bencana antara lain bagaimana menyelamatkan diri dan kearah mana. 

Ini harus diketahui masyarakat. 

3. Sesudah bencana antara lain pemulihan (recovery) dan masyarakat harus 

dilibatkan : 

a. penyelamatan korban secepatnya ke daerah yang lebih aman, 

b. penyelamatan harta benda yang mungkin masih dapat 

diselamatkan, 

c. menyiapkan tempat-tempat penampungan sementara bagi para 

pengungsi seperti tenda-tenda darurat, 

d. penyediaan dapur-dapur umum, 

e. menyediakan air bersih, sarana kesehatan, 
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f. memberikan dorongan semangat bagi para korban bencana agar 

para korban tersebut tidak frustasi dan lain-lain, dan 

g. koordinasi dengan aparat secepatnya 
 

1.8. Batasan Operasional 

Ancaman (hazard) adalah suatu fenomena alam atau buatan yang 

mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan 

kerusakan lingkungan (ADRC 2005, dalam Sare 2009).. 

Bahaya Istilah bahaya mempunyai pengertian kemungkinan terjadinya 

bahaya dalam satu periode tertentu pada satu daerah yang berpotensi 

terjadinya bahaya tersebut (ADRC 2005, dalam Sare 2009).. 

Bencana alam merupakan salah satu penyebab terjadinya kerugian dalam 

kehidupan manusia. (Sayogo, 2007). 

Longsorlahan adalah gerakan menuruni atau keluar lereng oleh masa tanah 

atau batuan penyusun lereng, ataupun percampuran keduanya sebagai bahan 

rombakan, akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun 

lereng tersebut. (karnawati, 2005). 

Risiko (Risk) didefinisikan sebagai derajat kehilangan atau nilai dugaan 

dari kerugian (kematian, lika-luka, properti) yang diakibatkan oleh suatu 

bencana. (ADRC 2005, dalam Sare 2009). 
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Gambar 1.1.  Diagram Alir Penelitia

Keterangan : 

    : Data Input   

    : Proses 

    : Hasil 
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