
 

 

KAJIAN RISIKO LONGSORLAHAN DI KECAMATAN 
TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disusun sebagai salah satu syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada 
Fakultas Geografi 

 
 

Oleh: 
RAHIT ISKANDAR 
NIM : E100 040 001 

 
 
 
 

FAKULTAS GEOGRAFI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2017 
 

PROGRAM STUDI GEOGRAFI 



 

2 
 



 

3 
 

 



 

1 
 

KAJIAN RISIKO LONGSORLAHAN 
DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR 

FAKULTAS GEOGRAFI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA 

 
ABSTRAK 

Judul penelitian ini adalah Kajian longsorlahan di Kecamatan Tawangmangu di 
Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kerawanan longlorlahan, kondisi populasi penduduk dan tingkat risiko 
longsorlahan. Metode penelitian menggunakan metode survei dan data sekunder 
yang dianalisis menggunakan SIG. Pengambilan sampel dengan metode stratified 
purposive sampling dengan strata satuan medan. Berdasarkan hasil analisis dan 
penelitian wilayah yang rawan longsorlahan di kelas 3 sampai 5 (kerawanan 
sadang sampai sangat tinggi),  diantaranya adalah Desa Bandardawung bagian 
tengah Desa Sepanjang bagian tengah, barat, barat daya, tenggara, utara, Desa 
Plumbon bagian tengah, timur, barat, utara, Desa Tawangmangu bagian timur atau 
puncak Gunung Lawu, Kalisoro hampir merata dan Desa Tengklik bagian barat. 
Sedangkan daerah yang relatif aman di kelas 1 sampai 2 (sangat rendah sampai 
rendah) di Kecamatan Tawangmangu adalah di Desa Gondosuli bagian utara, 
selatan, Desa Blumbang bagian selatan, Desa Nglebak bagian barat, timur, Desa 
Karanglo bagian barat, timur, Desa Tengklik bagian barat, timur dan 
Tawangmangu bagian barat, timur. Hasil analisis risiko, mayoritas area 
permukiman di Kecamatan Tawangmangu memiliki tingkat risiko longsorlahan 
tinggi. 
Kata kunci : Longsorlahan, Kerawanan, Resiko, Kepadatan desimetrik 
 

The Study of Landslides Risk in the Sub-district Tawangmangu Karanganyar 
District 

 
ABSTRACT 

The research deals with the study of landslide risk which might occur in 
Tawangmangu Sub-District, Central Java. The objective of the research is to 
assess the susceptibility level of landslide, population condition and landslide risk
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level. The integrated of survey method and secondary data analysis on geographic 
information system (GIS) platform was used to conduct this research. The 
landslide inventory data also was conducted based on the stratified purposive 
sampling of each field unit level.  

The study shows that the susceptibility of landslide in the research area can 
be divided into five levels. Level three (3) to five (5) are categorized as medium to 
high risk. These areas spread in the middle of  Bandardawung Village, almost the 
entire area of Sepanjang Village, Plumbon, and the most eastern part of 
Tawangmangu Village (Top of Mt. Lawu). Additionally, in Kalisoro and Tengklik 
Village, the level 3 to 5 of landslide susceptibility are spread evently. Menwhile 
the level 1 to 2 (safe area) are mainly located in southern part of Gondosuli 
Village, Blumbang Village, western and eastern part of Nglebak Village, 
Karanglo, Tengklik, and Tawangmangu Village.  

The main result of this study shows that the majority settlements area in 
the Tawangmangu Sub-District have the high level of landslide risk.  
Keywords: Landslide, Susceptibility, Risk, Dasymetric density 
 
1. PENDAHULUAN 

Bencana merupakan suatu fenomena ekstrim yang terjadi baik di litosfer, 
hidrosfer, biosfer atau atmosfer yang memiliki magnitudo di atas rata-rata dan 
menyebabkan kematian pada manusia, serta kerusakan pada infrastruktur seperti 
bangunan, sistem komunikasi, lahan agrikultur, hutan, dan lingkungan alami 
lainnya (Alexander, 1993). Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat 
dikategorikan sebagai bencana alam (bencana akibat adanya bahaya geologis, 
hidrometeorologi, dan biologis) atau bencana sebagai akibat adanya aktivitas 
manusia (degradasi lingkungan dan kegagalan teknologi). Saat ini, dunia sedang 
menghadapi tren meningkatnya dampak negatif akibat bencana alam dan bencana 
sosial. Di samping meningkatnya potensi bahaya (Gambar 1.) contohnya bahaya 
hidrometeorologi akibat adanya perubahan iklim, peningkatan tingkat kerentanan 
sosial masyarakat juga ikut mempengaruhi besar kecilnya dampak yang 
diakibatkan oleh bencana (CRED, 2015).  
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Gambar 1. Bencana dalam angka  tahun 2015, Sumber : EM-DAT dalam CRED ( 
Center for Research on the Epidemiology of Disister ), 2016 

Indonesia termasuk dalam daftar peta bencana dunia hal ini dapat dilihat dalam 
data diatas, dapat dilihat dalam peta jumlah bencana per negara menujukan 152 
berada di Asia, ini juga dapat dilihat dari persentase banyak kematian per benua 
yang di sebabkan dari bencana yakni 71,8 % di tahun 2015 dan jumlah rata-rata  
kejadian sebanyak 55,6 %. Dilihat dari data-data diatas  hampir sebagian besar 
kejadian bencana terjadi di benua Asia di bandingkan dari benua-benua yang lain. 

 
Gambar 2. Data kejadian dan dampak bencana alam  tahun 2017 : Perbandingan 
antar BenuaSumber : EM-DAT dalam CRED ( Center for Research on the 
Epidemiology of Disister ), 2017 
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Dapat dilihat dari Gambar 2.  pada tahun 2017 masih menunjukan Benua Asia 
paling tinggi di atara Benua lain, walapun akibat yang ditibulkan tertinggi di 
benua Afrika tetapi jumlah kematian yang ditimbulkan dari bencana alam 
tertinggi di Asia. Hal tersebut menunjukan bawah Asia bisa dikatakan dominan 
dalam bencana alam.  
2. METODE  PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang meliputi kegiatan 
(pengamatan, pencatatan, dan pengukuran di lapangan), dan data sekunder yang 
kemudian dianalisis menggunakan SIG. Pengambilan sampel dengan metode 
stratified purposive sampling dengan strata satuan medan pada daerah yang 
pernah terjadi longsorlahan serta yang berpotensi longsorlahan. Dalam penelitian 
ini yaitu pembuatan peta bahaya longsor dan menentukan tingkat risiko bahaya 
longsor terhadap populasi. Penentuan tingkat kerawanan  diperoleh dari hasil 
overlay peta lereng, peta gelogi, peta tanah, dan peta pengguanaan lahan. 
Penelitian ini terdiri dari tiga tahap: Pra-kerja lapangan, kerja lapangan dan pasca-
lapangan. 

 
3. HASIL DAN PEBHASAN 

3.1. Kerentanan Longsorlahan 
Kerentanan longsorlahan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi lima 

kelas. Kelima kelas tersebut adalah kerentanan sangat rendah, rendah, sedang, 
tinggi, dan sangat tinggi. Tingkat kerentanan ini didapatkan melalui proses 
overlay beberapa parameter yang digunakan yaitu kemiringan lereng, tingkat 
lapuk batuan, tekstur tanah, dan penggunaan lahan. Dari hasil penelitian yang 
telah dilaksanakan, luas lahan kerentanan longsorlahan kategori sangat rendah 
adalah 156.29 ha. Luas lahan kerentanan longsorlahan kategori rendah yaitu  
1,992.25 ha. Luas lahan kerentanan longsorlahan kategori sedang adalah 2,658.9 
Ha. Luas lahan kerentanan longsorlahan kategori tinggi yaitu 1,277.86 ha. Luas 
lahan kerentanan longsorlahan kategori sangat tinggi yaitu 201.02 ha. Dari data 
tersebut dapat disimpulkan bahwa sebesar 20.33% atau 1.277,86 wilayah di 
Kecamatan Tawangmangu dikategorikan sebagai area yang memiliki tingkat 
kerentanan longsorlahan yang tinggi.  Sedangkan, hanya sebesar 3.2% dari total 
wilayah Kecamatan Tawangmangu dikategorikan sebagai daerah yang sangat 
rawan terhadap terjadinya longsorlahan.  

Beberapa wilayah yang rawan longsorlahan diantaranya adalah Desa 
Bandardawung bagian tengah, Desa Sepanjang bagian tengah dan barat, Desa 
Plumbon bagian tengah dan timur, dan Desa Tengklik bagian barat. Sedangkan 



 

daerah yang relatif aman di Kecamatan Tawangmangu adalah di Desa Gondosuli 
bagian selatan, Blumbang bagian selatan, Kalisoro bagian utara, dan 
Tawangmangu bagian utara. Spasial 
dapat dilihat pada Tabel 1
Table 1. Luas lahan kelas kerentanan longsorlahan 
Kategori kerentanan longsorlahan
Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 
Sangat Tinggi 
 
Secara geomorfologi, daerah yang relatif lebih aman berada pada bentuklahan 
perbukitan tinggi dan perbukitan bergelombang berbatuan Sidoramping 
Lokasi tersebut merupakan daerah permukiman dan menjadi pusat perekonomian 
di Kecamatan Tawangmangu. Area kerentanan longsorlahan tinggi dan sangat 
tinggi biasa terdapat pada lereng perbukitan berbatuan volkanik, perbukitan 
sedang berbatuan Sidoramping 
gamping.  
     
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Peta kerentanan longsorlahan di Kecamatan Tawangmangu dan titik
kejadian longsorlahan.   
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daerah yang relatif aman di Kecamatan Tawangmangu adalah di Desa Gondosuli 
bagian selatan, Blumbang bagian selatan, Kalisoro bagian utara, dan 
Tawangmangu bagian utara. Spasial distribusi tingkat kerentanan longsorlahan 
dapat dilihat pada Tabel 1. dibawah ini.  
Table 1. Luas lahan kelas kerentanan longsorlahan  
Kategori kerentanan longsorlahan Luas (ha) 

156.29 
1,992.25 
2,658.9 
1,277.86 
201.02 

Secara geomorfologi, daerah yang relatif lebih aman berada pada bentuklahan 
perbukitan tinggi dan perbukitan bergelombang berbatuan Sidoramping 
Lokasi tersebut merupakan daerah permukiman dan menjadi pusat perekonomian 
di Kecamatan Tawangmangu. Area kerentanan longsorlahan tinggi dan sangat 
tinggi biasa terdapat pada lereng perbukitan berbatuan volkanik, perbukitan 
sedang berbatuan Sidoramping lavaflow, dan di perbukitan berbatuan gunung 

Peta kerentanan longsorlahan di Kecamatan Tawangmangu dan titik

daerah yang relatif aman di Kecamatan Tawangmangu adalah di Desa Gondosuli 
bagian selatan, Blumbang bagian selatan, Kalisoro bagian utara, dan 

distribusi tingkat kerentanan longsorlahan 

Secara geomorfologi, daerah yang relatif lebih aman berada pada bentuklahan 
perbukitan tinggi dan perbukitan bergelombang berbatuan Sidoramping lavaflow. 
Lokasi tersebut merupakan daerah permukiman dan menjadi pusat perekonomian 
di Kecamatan Tawangmangu. Area kerentanan longsorlahan tinggi dan sangat 
tinggi biasa terdapat pada lereng perbukitan berbatuan volkanik, perbukitan 

dan di perbukitan berbatuan gunung 

Peta kerentanan longsorlahan di Kecamatan Tawangmangu dan titik-titik 
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Gambar 2. Peta bentuklahan Kecamatan Tawangmangu 
Berdasarkan Gambar 1. terlihat bahwa titik longsorlahan banyak terjadi di area 
kerentanan sedang hingga tinggi. Hal ini dikarenakan kebanyakan daerah yang 
memiliki tingkat kerawanan sedang hingga sangat tinggi memiliki karakteristik 
seperti kemiringan lereng curam, bertekstur tanah lempung, berbatuan kuarter 
yang dipengaruhi oleh patahan, dan banyak digunakan sebagai tegalan atau kebun. 
Karakteristik area yang memiliki kerentanan tinggi dapat dilihat pada Gambar 5. 
di bawah ini:  
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. (Kiri) Daerah kerentanan longsorlahan sangat tinggi di Desa Sepanjang, 
(Kanan) daerah kerentanan longsorlahan tinggi di Desa Gondosuli  
 
 



 

7 
 

3.2. Risiko longsorlahan 
Metode untuk menilai kepadatan penduduk di Kecamatan Tawangmangu 

adalah dengan kepadatan penduduk desimetrik. Hal ini didasarkan bahwa 
penduduk tidak menyebar secara merata di suatu wilayah.  

Analisis risiko dilakukan dengan menggabungkan antara tingkat 
kerentanan longsorlahan dengan tingkat kepadatan penduduk desimetrik. 
Penggabungan kedua aspek tersebut dilakukan dengan bantuan matriks risiko. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa tingkat risiko longsorlahan di 
Kecamatan Tawangmangu dikategorikan menjadi lima kelas yaitu risiko sangat 
rendah (aman/ kelas 1); rendah (kelas 2); sedang (kelas 3); tinggi (kelas 4), dan 
sangat tinggi (kelas 5).  
  Berdasarkan hasil analisis risiko, mayoritas area permukiman di 
Kecamatan Tawangmangu memiliki tingkat risiko longsorlahan tinggi. Risiko 
longsorlahan sangat tinggi terdapat di beberapa area permukiman di Kecamatan 
Tawangmangu bagian tengah tepatnya di Desa Nglebak, sebagian kecil 
permukiman di Desa Kalisoro, dan  Gondosuli. Daerah permukiman risiko sangat 
tinggi ini berasosiasi dengan keberadaan lereng yang curam dekat dengan sungai. 
Daerah berisiko longsorlahan kategori tinggi paling banyak terdapat di desa 
Plumbon yang hampir merata di semua area desa tersebut, desa Nglebak bagian 
tengah, desa Tengklik bagian selatan, desa Kalisoro bagian utara dan tengah, desa 
Tawangmangu bagian selatan, serta sebagian kecil terdapat di desa Karanglo 
bagian utara dan selatan, desa Gondosuli bagian barat yang berbatasan dengan 
desa Blumbang. Daerah permukiman dengan tingkat risiko rendah dapat dijumpai 
pada permukiman Desa Bandardawung, Tawangmangu, Karanglo, dan Gondosuli. 
Area berisiko longsorlahan berkategori sedang yaitu desa Karanglo bagian tengah, 
barat dan timur; desa Tawangamngu hampir merata sepanjang jalan arteri 
Tawangangu-Magetan; Desa Sepanjang bagian selatan;serta Desa Gondosuli 
bagian barat, tengah dan timur. Sedangkan kategori daerah longsorlahan sangat 
rendah berada di Desa Karanglo bagian barat; Desa Bandardawung bagian selatan 
yang berbatasan dengan desa Karanglo; desa Tawangangu bagian tengah; dan 
desa Gondosuli bagian selatan. Untuk melihat secara menyeluruh daerah-daerah 
kategori longsorlahan dapat dicermati pada  Gambar 6. 
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Gambar 6. Peta risiko longsorlahan di Kecamatan Tawangmangu 
4. PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 

Dari data hasil penelitian dapat dilihat bahwa ada beberapa wilayah yang 
kerawanan longsorlahan di kelas 3 sampai 5 ( kerawanan sedang sampai sangat 
tinggi ), diantaranya adalah Desa Bandardawung bagian tengah Desa Sepanjang 
bagian tengah, barat, barat daya, tenggara, utara, Desa Plumbon bagian tengah, 
timur, barat, utara, Desa Tawangmangu bagian timur atau puncak Gunung Lawu, 
Kalisoro hampir merata dan Desa Tengklik bagian barat.  

Sedangkan daerah yang relatif aman di kelas 1 sampai 2 ( sangat rendah 
sampai rendah ) adalah di Desa Gondosuli bagian utara, selatan, Desa Blumbang 
bagian selatan, Desa Nglebak bgian barat, timur, Desa Karanglo bagian barat, 
timur, Desa Tengklik bagian barat, timurdan Tawangmangu bagian barat, timur.  

Rendah 
Sangat rendah 
Sedang 
Tinggi Sangat Tinggi 
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Faktor paling berpengaruh risiko longsor lahan di daerah penelitian adalah 
penggunaan lahan (dimana lahan yang seharus di pakai sebagai resapan air 
limpasan dari air hujan di  bukan lahan utntuk pertanian oleh masyarakat dengan 
cara pembakaran dan penebangan pohon induk)  

Hasil analisis risiko, mayoritas area permukiman di Kecamatan 
Tawangmangu memiliki tingkat risiko longsorlahan tinggi. 
4.2. Saran 
Kepada Pemerintah daerah khususnya tingkat Kecamatan agar mengadakan 
penyuluhan kepada masyarakat setempat agar tidak melakukan pembukaan lahan 
secara berlebihan untuk di jadikan lahan pertanian dengan cara pembakaran dan 
penebangan pohon-pohon. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko longsorlahan 
pada element at risk ( permukian ). Bagi pihak pemerintah diharapkan membatasi 
pembangunan.   
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