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ANALISIS DAERAH RAWAN LONGSOR DI KECAMATAN SEMARANG 

BARAT MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

 

Abstrak 

Longsor merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, untuk itu 

diperlukan adanya penanganan serius dari pemerintah guna meminimalisir 

terjadinya longsor. Kecamatan Semarang Barat memiliki potensi kerawanan  

longsor cukup besar ,dikarenakan sebagian wilayah Semarang Barat merupakan 

daerah bekas galian tambang untuk reklamasi pantai Semarang. Bekas areal 

tambang yang sudah tidak aktif lagi kemudian dijadikan tempat tinggal penduduk 

sampai sekarang. Sebagian penduduk mendirikan bangunan tempat tinggal tanpa 

melihat keamanan sehingga membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengetahui agihan tingkat kerawanan longsor 

di Kecamatan Semarang Barat, 2)  mengetahui persebaran validasi kejadian 

longsor sebelumnya terhadap agihan longsor.Metode yang dipakai adalah metode 

survey dengan menggunakan teknik area sampling berdasarkan pada tiap 

kelompok satuan lahan yang memiliki 4 (empat) jenis kesamaan karakteristik 

lahan yaitu; penggunaan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah dan bentuk lahan. 

Satuan lahan yang menjadi sampel merupakan satuan lahan terluas dari masing-

masing satuan lahan. Satuan lahan yang dihasilkan sebanyak 43 satuan lahan yang 

akan dijadikan sebagai satuan analisis untuk penilaian agihan tingkat kerawanan 

longsor. Terdapat 6 variabel yang digunakan sebagai parameter pendukung untuk 

menentukan kerawanan longsor yaitu, jenis tanah, geologi, kemiringan lereng, 

curah hujan, penggunaan lahan dan kerapatan vegetasi, selanjutnya dilakukan 

tumpang susun untuk dijadikan peta kerawanan longsor. Analisis agihan tingkat 

kerawanan longsor diolah menggunakan teknik pengharkatan berjenjang dengan 

software ArcGis 10.2.Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) daerah penelitian 

ada empat kriteria kerawanan longsor yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, 

kerawanan sedang, dan kerawanan tinggi, 2) uji validasi menunjukkan bahwa 

lokasi terjadinya longsor terbanyak ada di derah kerawanan sedang sebanyak 18 

titik, kerawanan tinggi 8 titik dan kerawanan rendah 3 titik.  

 

Kata Kunci: Analisis, Longsor, Validasi 

Abstract 

Landslides are one of the disasters that often occur in Indonesia, for this reason, 

serious management from the government is needed to minimize landslides. West 

Semarang District has a potential for landslide vulnerability is quite large, because 

part of the area of West Semarang is a former mining area for reclamation of the 

Semarang coast. The former mining area which is no longer active has been used 

as a residence for the people until now. Some residents set up residential buildings 

without looking at security, endangering themselves and others. The purpose of 

this study is 1) to determine the distribution of the level of landslide vulnerability 

in the District of West Semarang, 2) to determine the distribution of validation of 
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the previous landslide event against the landslide distribution.The method used is 

a survey method using area sampling techniques based on each group of land 

units that have 4 (four) types of similarity in land characteristics namely; land use, 

slope, soil type and landform. The unit of land that is sampled is the largest land 

unit of each land unit. Units of land produced as many as 43 units of land that will 

be used as an analysis unit for the assessment of the level of avalanche 

vulnerability distribution. There are 6 variables that are used as supporting 

parameters to determine landslide vulnerability, namely, soil type, geology, slope, 

rainfall, land use and vegetation density, then overlapping to be made as a map of 

landslide vulnerability. Distribution analysis of the level of landslide vulnerability 

is processed using a tiered scaling technique with ArcGis 10.2 software.The 

results showed that; 1) the research area has four criteria for landslide hazard, 

namely non-hazard, low vulnerability, moderate vulnerability, and high 

vulnerability, 2) validation test shows that the location of the most landslides is in 

the area of moderate hazard as many as 18 points, high hazard 8 points and low 

vulnerability 3 point. 

Keywords: Analysis, Avalanche, Validation 

 

1. PENDAHULUAN 

Longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di wilayah 

perbukitan maupun pegunungan, terutama pada saat memasuki musim penghujan, 

dimana dapat berakibat buruk yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa longsor 

dikenal sebagai gerakan massa batuan, tanah atau kombinasinya, sering terjadi 

pada daerah lereng alam atau buatan. Faktor aktifitas manusia dengan alam 

diantaranya adalah pola tanam, pemotongan lereng, pencetakan kolam, drainase, 

konstruksi bangunan, kepadatan penduduk dan usaha mitigasi. Demikian dalam 

upaya pembangunan berkelanjutan melalui penciptaan keseimbangan lingkungan 

diperlukan pedoman penataan ruang daerah rawan longsor. Sehubungan dengan 

informasi tentang akibat dan penanggulangan longsor,  pemerintah selalu 

menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada akan terjadinya bencana 

alam,  baik itu longsor, banjir, gunung meletus, dan gempa bumi.   

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Semarang tepatnya di Kecamatan 

Semarang Barat yang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat 

kerawanan logsor yang tinggi. Pemilihan lokasi Kecamatan Semarang Barat 

dikarenakan, sebagian wilayah Semarang Barat merupakan daerah bekas galian 
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tambang untuk reklamasi pantai Semarang dan sekitarnya pada zaman Belanda. 

Bekas areal tambang yang sudah tidak aktif lagi kemudian dijadiakan tempat 

tinggal penduduk sampai sekarang. Sebagian penduduk mendirikan bangunan 

tempat tinggal mereka tanpa melihat keamanan sehingga membahayakan diri 

mereka sendiri dan orang lain. Kecamatan Semarang Barat setidaknya ada 

beberapa kelurahan yang sering terjadi longsor yakni Kalibanteng Kidul, 

Kalibanteng Kulon, Bojong Salaman, Bongsari, Manyaran dan Kembang Arum. 

Namun dari beberapa Kelurahan yang sering terjadinya longsor adalah kelurahan 

Kembang Arum, kelurahan Manyaran dan kelurahan Kalibanteng Kidul. Menurut 

BPBD Kota Semarang terhitung dari bulan januari 2015 sampai Februari 2018 

terjadi beberapa kali longsor, dimana kelurahan  yang  sering mengalami longsor 

yakni kelurahan Kembang Arum 7 kejadian longsor, kelurahan Manyaran 4 

kejadian longsor dan kelurahan Ngemplak Simongan 4 kejadian longsor. Data 

longsor dapat diliat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Data Kelurahan Sering Longsor di Kecamatan Semarang Barat 

No 
Nama 

Kelurahan 

Tahun 

Terjadinya 

Longsor 

Alamat Kejadian 
Jumlah 

Kejadian 
Keterangan Kerugian  

1 Kembang 

Arum 

2015 Jl. Borobudur 6, RT 

5 RW 12 
2 

Rumah Bp. 

Sugianto 

Rp 30.000.000 

Kembangarum RT 

8 RW 9 

-  

2016 
RT 2 RW 6 1 

Rumah Ibu 

Suroto 

Rp 20.000.000 

2017 Wonoharjo RT 8 

RW 11 

4 

Rumah Ibu 

rahayu 

Rp 0 

RT 2 RW 8 Ibu Sulis - 

RT 8 RW 11   

Jl. Borobudur 11 A 

RT 10 RW 12 

Tebing longsor Rp 0 

2018 RT 2 RW 10 

 

3 

Talud longsor Rp 0 

RT 4 RW 9 
Rumah Bp. 

Parwito 

Rp 0 

RT 3 RW 9 
Rumah Bp. 

Alimin  

Rp 0 
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No 
Nama 

Kelurahan 

Tahun 

Terjadinya 

Longsor 

Alamat Kejadian 
Jumlah 

Kejadian 
Keterangan Kerugian  

2 Manyaran 2015 Rorojonggrang 

Timur RT 2 RW 9 
2 

Rumah Bp. 

Tamtono 

Rp 0 

2016 Rorojonggrang 

Timur RT 6 RW 9 
1 

Rumah Bp. 

Mulyadi 

Rp 10.000.000 

2017 Jl. Borobudur Utara 

18 RT 5 RW 4 
1 

 

Rumah Bp. 

Bejotiono 

Rp 50.000.000 

RT8 RW 11 - - 

3 Ngemplak 

Simongan 

2015 
RT 7 RW 2 1 

Rumah Bp. 

Pardi 

Rp 0 

2016 Jl.Taman Srinindito  

RT 9 RW 4 2 

Rumah Bp. 

Slamet 

Rp 0 

RT 5 RW 4 Tebing longsor Rp 0 

2018 
RT 9 RW 4 1 

Rumah Ibu 

Sunarsi 

Rp.0 

Sumber : BPBD Kota Semarang Tahun 2018 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “Analisis Rawan Longsor di Kecamatan Semarang Barat 

Menggunakan Sistem Informasi Geografis “. 

2. METODE  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menjadikan satuan lahan 

menjadi unit analisisnya. Sampel penelitian ini diambil dengan cara teknik area 

sampling, berdasarkan pada tiap kelompok satuan lahan yang mempunyai 4 

(empat) jenis kesamaan karakteristik yaitu; penggunaan lahan, kemiringan lereng, 

jenis tanah  dan bentuk lahan dikelompokkan menjadi satu kelompok satuan 

lahan. Hasil dari peta satuan lahan akan diambil setiap jenis satuan lahan sebagai 

sampel dalam peneitian. Satuan lahan yang terluas dijadikan sampel dalam 

peneitian. Setelah ditentukan satuan lahan maka akan dibuat peta kerawanan 

longsor dimana peta kerawanan longsor dibuat dengan cara overlay parameter 

pendukung kerawanan longsor seperti penggunaan lahan, kemiringan lereng, 

geologi, curah hujan, jenis tanah dan kerapatan vegetasi. Penentuan kerawanan 

longsor dihitung dengan menggunakan metode pengharkatan pada setiap 

parameter pendukung longsor, dari hasil pengharkatan akan di ketahui sesuai 

dengan klasifikasi penentuan kerawanan longsor. Analisis kerawanan longsor 
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diolah menggunakan software GIS yaitu ArcGis 10.2 dengan melakukan 

pengharkatan dan tabel atribut. 

Proses analisis data spasial  menggunakan software ArcGis 10.2 diolah 

dalam komputer, selanjutnya dilakukan pemasukan data atribut dan pengharkatan 

pada tiap parameter kerawanan longsor. Parameter  pendukung untuk menentukan 

tingkat kerawanan longsor adalah jenis tanah, jenis batuan, kemiringan lereng, 

curah hujan, penggunaan lahan dan kerapatan vegetasi 

Analisis yng digunkan adalah analisis spasial dengan pendekatan kuantitatif 

berjenjang. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Dokumentasi 

Studi dokumentasi didapat dari data primer yaitu observasi langsung ke 

lokasi penelitian dengan mengabadikan setiap hal-hal yang berkaitan 

dengan kerawanan longsor, hal ini dilakukan agar terjadi hubungan yang  

berkaitan anatara hasil lapangan dan hasil out put olah data. 

2) Observasi  

Observasi adalah suatu teknik dan cara pengumpulan data dengan 

melakukan pencatatan dan pengamatan secara langsung dan sistematis 

terhadap fenomena yang terdapat pada objek penelitian.  Pengamatan dan 

pengumpulan data lapangan dilakukan setelah faktor-faktor penyebab 

tingkat kerawanan longsor sudah teridentifikasi, dalam hal ini pertimbangan 

secara teoritis dan faktor kondisi wilayah penelitian menjad acuan pertama 

dalam menentukan berbagai faktor pnyebab tingkat kerawanan longsor. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang wilayah-

wilayah yang pernah terjadi longsor atau kerawanan longsor yang tinggi. 

Informasi tersebut bisa diperoleh dari warga sekitar atau perangkat desa 

setempat, atau mengamati secra langsung bekas longsor. Hal ini dilakukan 

karena aparat desa dan masyarakat lebih paham dan mengenal sejarah 

tempat tersebut, sehingga data informasi bisa di pertanggungjawabkan. 

3) Metode Studi Pustaka 
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Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data pelengkap dan acuan 

penelitian. Pada metode ini dengan cara mengkaji dan menelaah catatan-

catatan, buku-buku, karya ilmiah dari perpustakaan , dari dinas atau instansi 

pemerintahan serta media elektronik yang berbasis internet. 

Perlu adanya langkah-langkah atau alur dalam melakukan penelitian, baik 

sebelum melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan berbagai macam data 

yang di perlukan. Hal ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan 

proses yang terencana, terarah demi mendapatkan hasil data yang sesuai dengan 

kebutuhan atau keperluan data yang dibutuhkan. Keseluruhan proses penelitian 

digambarkan dalam diagrm alir penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 1 dan 

Gambar 2 dibawah ini. 
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Gambar 1. Diagram alir penelitian 1 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data 

peta satuan lahan skala 50.000 Peta administrasi Semarang 

Barat skala 50.000 

Peta penggunaan lahan Semarang 

Barat skala 50.000 

Citra landsat 8 Kota Semarang tahun 2016 

Peta Bentuk Lahan Semarang 

Barat 50.000 

Peta kerapatan vegetasi 

skala 50.000 

Peta jenis tanah Semarang Barat 

skala 50.000 

Peta geologi Semarang Barat 

skala 50.000 

Peta kemiringan skala Semarang 

Barat 50.000 

Peta curah hujan Semarang Barat 

skala 50.000 

overlay 

Cek lapangan 

Dokumentasi  

Sampel penelitian 

klasifikasi 

Data kejadian longsor 

sebelumnya 
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Gambar 2. Diagram alir penelitian 2 

Keterangan : 

   : Hasil 

   : Data masuk/input 

   : Lapangan 

   : Proses 

   : Alur 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Penelitian 

3.1.1. Satuan lahan  

Analisis satuan lahan diakukan berdasarkan atas peta satuan lahan yang 

merupakan hasil dari tumpang susun peta penggunaan lahan, kemiringan lereng, 

Data kejadian longsor 

sebelumnya 

Agihan kerawana longsor 

 

Peta penggunaan Lahan 

Peta Curah Hujan 

Peta Jenis Tanah 

Peta geologi  

Peta curah hujan 

Peta Kerapatan vegetasi 

Analisis Daerah Rawan Longsor di 

Kecamatan Semarang Barat 

scoring overlay 

Validasi cek lapangan 
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jenis tanah dan bentuk lahan Berdasarkan hasil analisis peta satuan lahan 

kecamatan semarang barat memiliki 43 satuan lahan. 

Penyusunan satuan lahan adalah sebagai berikut: Pm_I_AL_F 

Keterangan: 

Pm : menujukan jenis penggunaan lahan pemukiman 

I  : menunjukan kelas kemiringan lereng datar 

AL : menunjukan jenis tanah aluvial 

F  : menunjukkan bentuk lahan dataran Fluvial 

 

Adapun tabel dan peta satuan lahan kecamatan semarang barat dapat dilihat 

pada Tabel 2 dan Gambar 2 di bawah ini. 

Tabel .2 Satuan Lahan Di Kecamata Semarang Barat 

No Satuan Lahan 
Luas 

(Ha) 

Persentase 

(%) 
No Satuan Lahan 

Luas 

(Ha) 

Presentase 

(%) 

1 BD_I_AL_F4 1,40 0,06 23 PM_I_AS_F2 201,81 9,13 

2 BD_I_AL_F2 93,85 4,24 24 PM_II_AS_F2 0,14 0,02 

3 IN_I_AS_S6 8,92 0,40 25 PM_I_MED_F7 17,12 0,77 

4 IN_II_AS_S6 1,17 0,05 26 PM_II_MED_F7 1,26 0,05 

5 IN_IV_AS_S6 0,76 0,03 27 PM_I_AL_F4 263,54 11,92 

6 IN_III_AS_S6 3,26 0,14 28 PD_I_AS_S6 1,01 0,04 

7 IN_I_MED_S6 6,63 0,30 29 PD_I_AS_F2 0,95 0,04 

8 IN_II_MED_S6 1,10 0,04 30 PT_I_AL_F2 40,19 1,81 

9 IN_I_MED_F7 5,06 0,22 31 PT_I_AS_F2 39,05 1,76 

10 IN_II_MED_F7 0,33 0,01 32 PB_III_MED_S6 3,64 0,16 

11 OL_I_AL_F4 30,24 1,36 33 PU_I_AS_F2 4,60 0,20 

12 PM_I_AS_S6 228,07 10,32 34 PK_I_AL_F2 16,98 0,76 

13 PM_II_AS_S6 242,40 10,97 35 PJ_I_AS_F2 13,14 0,59 

14 PM_III_AS_S6 122,16 5,52 36 SB_I_AS_S6 3,18 0,14 

15 PM_I_MED_S6 29,83 1,35 37 SB_II_AS_S6 17,30 0,78 

16 PM_II_MED_S6 30,80 1,39 38 SB_III_AS_S6 27,96 1,26 

17 PM_III_MED_S6 30,71 1,39 39 SB_I_MED_S6 9,47 0,42 

18 PM_IV_MED_S6 21,76 0,98 40 SB_II_MED_S6 6,86 0,31 

19 PM_IV_AS_S6 12,09 0,54 41 SB_IV_MED_S6 1,53 0,06 

20 PM_I_AS_F7 2,18 0,09 42 TM_I_AL_F4 319,10 14,44 

21 PM_II_AS_F7 0,30 0,01 43 TM_I_AL_F2 26,15 1,18 

22 PM_I_AL_F2 321,29 14,54 Jumlah 2209,3  100,00 

Sumber: Sumber: Data Atribut Hasil Overlay Menggunakan ArcGis 
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Adapun peta satuan lahan Kecamatan Semarang Barat dapat dilihat pada 

gambar 3 di bawah ini. 

 

3.1.2. Variasi Sebaran Tingkat Kerawanan Longsor 

Berdasarkan peta agihan kerawanan longsor yang dapat dilihat pada gambar 

1, maka sebaran tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Semarang Barat 

terdapat 4 kriteria kerawanan longsor sebagai berikut: 

a) Tidak Rawan 

Kriteria tidak rawan menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki faktor 

pendukung longsor sangat kecil, bahkan tidak ditemukan, maka 

kemungkinan terjadinya longsor tidak ada dan aman. Menurut hasil analisis 

penelitian daerah yang memiliki kriteria tidak rawan longsor tersebar di 

Kelurahan Tambak  Harjo dan Kelurahan Tawangsari dengan luas 0,30 Ha. 

Hasil analisis menunjukkan pada kriteria tidak rawan longsor mempunyai 

sebagian besar kemiringan lereng datar yaitu 0-8%, penggunaan lahannya 

sendiri sebagian didominasi areal tambak dan pemukiman 

b) Kerawanan Rendah 

Gambar 3. Peta Satuan Lahan Kecamatan Semarang Barat 
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Kriteria kerawanan rendah menunjukkan rendahnya parameter pendukung 

longsor, sehingga pada daerah ini kerawanan longsor masih tergolong aman. 

Menurut hasil analisis penelitian kriteria kerawanan longsor rendah tersebar 

di Kelurahan Tawang Sari, Tawangmas, Krobokan, Karangayu, Cabean, 

Salaman Mloyo, dan Krapyak. Daerah dengan kerawanan rendah memiliki 

luas 1266,8 Ha. Kerawanan rendah paling luas terdapat di Kelurahan 

Tawang Sari dengan luas 369,86 Ha dan yang mempunyai luas terkecil 

terdapat di Kelurahan  Cabean dengan luas 29,56 Ha. Kriteria kerawanan 

rendah memiliki kemiringan kereng yang cukup bervariasi yakni kemiringan 

lereng datar (0-8%) 1247,64 Ha, kemiringan lereng landai (8-15%) 27,53 Ha 

dan kemiringan lereng miring (15-25%) 16,82 Ha. Penggunaan lahan 

sebagian besar didominasi oleh pemukiman, kemudian terdapat penggunaan 

lahan tambak, rekreasi dan olah raga, perkantoran, pertanian, bandara, 

industri, pemakaman dan pendidikan 

c) Kerawanan sedang 

 Kriteria kerawanan sedang menunjukkan bahwa faktor pendukung longsor 

cukup tinggi, namun dalam kriteria ini perlu adanya antisipasi karena dalam 

kriteria ini longsor bisa saja terjadi. Menurut hasil analisis penelitian daerah 

yang memiliki kerawanan sedang tersebar di Kelurahan Kalibanteng Kulon, 

Kalibanteng Kidul, Kembangarum, Ngemplak Simongan, Gisikdrono, dan 

Bojong Salaman. Kerawanan sedang dengan luas 921,19 Ha. Kelurahan 

dengan luas terbesar adalah Kelurahan Kalibanteng Kulon dengan luas 

78,26 Ha dan kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Ngemplak 

Simongan dengan luas 23,34 Ha. Kriteria kerawanan sedang memiliki 

kemiringan lereng yang bervariasi kemiringan lereng datar (0-8%) 240 Ha, 

kemiringan lereng landai (8-15%) 268,08 Ha, kemiringan lereng miring (15-

25%) 387,24 dan kemiringan lereng terjal (25-45%) 25,65Ha. Penggunaan 

lahan didominasi oleh pemukiman dan semak belukar, adapun penggunaan 

lahan yang lain seperti olahraga dan rekreasi, industri dan perkebunan 

d) Kerawanan Tinggi 
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Kriteria kerawanan tinggi menunjukkan besarnya kemungkinan terjadinya 

longsor, sangat memungkinkan longsor terjadi pada kriteria ini, maka dari 

itu perlu adanya penanganan dan pencegahan terjadinya longsor. Menurut 

hasil analisis penelitian kriteria kerawanan tinggi tersebar di Kelurahan 

Bongsari, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kelurahan Gisikdrono, 

Kelurahan Kembangarum dan Kelurahan Manyaran memiliki luas 21,01 Ha. 

Kriteria kerawanan tinggi di Kelurahan Manyaran memiliki kemiringan 

lereng landai (8-15%) 6,56 Ha, kemiringan lereng miring (15-25%) 8,16 Ha 

dan kemiringan lereng terjal (25-40%) 6,29 Ha. Penggunaan lahan yang 

mendominasi adalah pemukiman dan semak belukar, sebagian kecil adaah 

industri.  

Adapun hasil penelitian yang terkait dengan variasi sebaran longsor di 

Kecamatan Semarang Barat yang bisa dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Klasifikasi Variasi Sebaran Longsor , Luas dan Presentase 

di Daerah Kecamatan Semarang Barat 

No Kerawanan Longsor Luas Ha Persentase (%) 

1 tidak rawan 0,3 0,01 

2 kerawanan rendah 1266,8 57,33 

3 kerawanan sedang 921,19 41,69 

4 kerawanan tinggi 21,01 0,95 

Jumlah  2209,3 100 

Sumber :Analisis Peta Agihan Kerawanan Longsor 2019 

Adapun peta variasi tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Semarang 

Baratyang dapat di lihat pada gambar 4. 
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Satuan lahan yang menjadi sampel penelitian bertujan untuk mengetahui 

karakteristik daerah rawan longsor, oleh sebab itu dengan adanya satuan lahan 

yang menjadi sampel penelitian ini menjelaskan secara spesifik karakteristik pada 

daerah rawan longsor. 

Adapun satuan lahan terhadap tingkat kerawanan longsor di Kecamatan 

Semarang Barat dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4. Satuan Lahan Terhadap Tingkat Kerawanan Longsor di Kecamatan 

Semarang Barat 

No 
Kerawanan 

Longsor 
Satuan Lahan 

1 Tidak 

rawan 
TM_I_AL_F4, TM_I_AL_F2 

 

2 Kerawanan 

Rendah PM_I_MED_F7, PM_I_AS_F7, IN_I_MED_F7, 

TM_I_AL_F4, OL_I_AL_F4, BD_I_AL_F4, 

PM_I_AS_S6, PM_III_AS_S6, PM_II_AS_S6, 

PD_I_AS_S6, TM_I_AL_F2, PK_I_AL_F2, 

PT_I_AL_F2, PT_I_AS_F2, BD_I_AL_F2, 

PU_I_AS_F2, PM_I_AL_F2, PM_I_AS_F2, 

PM_II_AS_F2, PJ_I_AS_F2, PD_I_AS_F2, 

PM_I_MED_S6 
 

Gambar 4. Peta Agihan Kerawanan Longsor Kecamatan Semarang Barat 
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No 
Kerawanan 

Longsor 
Satuan Lahan 

3 Kerawanan 

Sedang 
PM_I_MED_F7, PM_II_MED_F7, PM_I_AS_F7, 

PM_II_AS_F7 

IN_I_MED_F7, IN_II_MED_F7, OL_I_AL_F4, 

BD_I_AL_F4, PM_I_AL_F4, PB_III_MED_S6, 

PM_I_MED_S6. PM_II_MED_S6, PM_IV_MED_S6 

PM_III_MED_S6, PM_I_AS_S6, PM_III_AS_S6, 

PM_II_AS_S6, PM_IV_AS_S6, SB_III_AS_S6, 

SB_I_AS_S6, SB_II_AS_S6 

SB_I_MED_S6,  SB_IV_MED_S6, SB_IV_MED_S6 

SB_II_MED_S6 
 

4 Kerawanan 

Tinggi  
PM_IV_MED_S6, PM_IV_AS_S6, SB_III_AS_S6, 

SB_IV_MED_S6, SB_II_MED_S6, IN_IV_AS_S6, 

PM_III_MED_S 
 

Sumber : Analisis Peta Agihan Longsor 

3.1.3.Validasi Kejadian Longsor Sebelumnya Terhadap Agihan Kerawanan 

Longsor 

 Persebaran longsor di Kecamatan Semarang Barat dari hasil pengolahan 

data spasial penyebab longsor menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Semarang 

Barat memiliki kategori kerawana rendah sebagai kerawanan terluas , kemudian 

kerawanan sedang , kerawanan tinggi dan tidak rawan. Daerah yang memiliki 

tingkat kerawanan sedang dan kerawanan tinggi adalah wilayah yang harus 

diperhatikan, karena pada dasarnya longsor kerap terjadi pada daerah ini. Menurut 

klasifikasinya pada kerawanan sedang dan tinggi potensi longsor sangat 

mendukung, untuk mengetahui apakah persebaran longsor ini sesuai dengan data 

lapangan maka perlu adanya cek lapangan berdasarkan kejadian longsor 

sebelumnya untuk di lakukan validasi terhadap agihan kerawanan longsor 

 Uji validasi dilakukan dengan cara melakukan cek lapangan berpedoman  

data kejadian longsor dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota 

Semarang dari Januari tahun 2015 sampai Februari tahun 2018, kemudian di 

cocokan lokasi menurut peta agihan kerawanan longsor, dari hasil lapangan dan 

peta agihan kerawanan longsor akan diketahui lokasi yang sering longsor. Data 

yang di peroleh dari BPBD Kota Semarang terdapat 29 lokasi yang telah terjadi 
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longsor dari 7 kelurahan yaitu Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kelurahan 

Kalibanteng Kulon, Kelurahan Manyaran, Kelurahan Kembangarum, Kelurahan 

Bongsari, Kelurahan Ngemplak Simongan dan Kelurahan Krapyak. 

.Adapun peta hasil penelitian terkait dengan validasi kejadian longsor 

sebelumnya terhadap agihan kerawanan longsor  di Kecamatan Semarang Barat, 

dapat di lihat pada gambar 5 di bawah ini. 

 

 

 

3.2.  Pembahasan 

Kerawanan rawan longsor di Kecamatan Semarang Barat memiliki empat 

kelas kerawanan longsor yaitu: tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang 

dan kerawanan tinggi. Hasil penelitian kerawanan longsor di Kecamatan 

Semarang Barat dengan  menggunakan parameter pendukung longsor seperti 

kemiringan lereng, jenis tanah, batuan, penggunaan lahan, curah hujan dan 

vegetasi. parameter pendukung longsor kemudian dilakukan pengharkatan dan di 

Gambar 5. Peta Validasi Kejadian Longsor 
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overlay maka didapatkan 4 variasi tingkat agihan longsor yaitu tidak rawan, 

kerawanan rendah, kerawanan sedang dan  kerawanan tinggi 

 Kriteria tidak rawan, dimana pada kriteria ini tidak terdapat faktor yang 

mendukung kerawanan longsor. Data pengharkatan yang menunjukkan bahwa 

sebagian besar wilayah daerah tidak rawan longsor mulai dari kemiringan lereng 

yang mendominasi yakni datar dengan tingkat kemiringan 0-8%. Penggunaan 

lahan yang mendominasi adalah areal tambak, dimana pada areal tambak ini lebih 

dekat dengan pantai dan langsung berbatasan dengan pantai. Kerapatan vegetasi 

yang mendominasi adalah rapat (75-100%). Curah hujan pada kriteria tidak rawan 

adalah 2000-2500 mm/tahun termasuk dalam kategori tinggi. Jenis tanah yang 

terdapat pada kriteria tidak rawan hanya memiliki satu jenis tanah yaitu jenis 

tanah aluvial, untuk jenis batuannya sendiri hanya terdapat satu jenis batuan yaitu 

jenis batuan endapan permukaan aluvium 

Kriteria kerawana rendah, dimana pada kerawanan ini faktor pendukung 

longsor sangat kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh. Data pengharkatan yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kerawanan rendah memiliki 

kemiringan lereng landai yakni 0-8% dan kemiringan lereng miring 8-15% 

mendominasi. Penggunaan lahan bervariasi dari kawasan tambak, rekreasi dan 

olah raga, perkantoran, pertanian, bandara, industri, pemakaman dan pendidikan. 

Kerapatan vegetasi sangat bervariasi sangat jarang < 15, jarang 15-25%, sedang 

25-50%, rapat 50-75%dan sangat rapat 75-100. Curah hujan pada kriteria 

kerawanan rendah adalah 2000-2500 mm/tahun termasuk dalam kategori tinggi. 

Jenis tanah yang terdapat pada kriteria kerawanan rendah terdapat tiga jenis tanah 

yaitu aluvial, mediteran dan asosiasi aluvial kelabu, untuk jenis batuannya sendiri 

terdapat tiga jenis batuan yaitu endapan permukaan aluvium, lapisan marin dan 

batuan breksi sedimen dasar. 

Kriteria kerawanan sedang, dimana pada kriteria ini faktor-faktor 

pendukung longsor cukup tinggi, hal ini menyebabkan longsor pada daerah ini 

juga terjadi. Data pengharkatan yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah 

kerawanan sedang memiliki kemiringan lereng miring 15-20% dan landai 8-15% 
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merupakan sebuah pendukung yang memungkinkan terjadinya gerakan massa 

material, dimana daya dorong tanah dan pengaruh gravitasi dapat menyebabkan 

terjadinya longsor. Penggunaan lahan yang mendominasi adalah pemukiman dan 

industri  , dimana terdapat kepadatan penduduk yang jika terjadi longsor akan 

memakan banyak korban jiwa. Kerapatan vegetasi menunjukan variasi yakni 

sangat jarang < 15, jarang 15-25%, sedang 25-50%, rapat 50-75% dan sangat 

rapat 75-100. Curah hujan pada kriteria kerawanan sedang adalah 2000-2500 

mm/tahun termasuk dalam kategori tinggi. Jenis tanah yang terdapat pada kriteria 

kerawanan sedang terdapat tiga jenis tanah yaitu aluvial, mediteran dan asosiasi 

aluvial kelabu, untuk jenis batuannya sendiri terdapat tiga jenis batuan yaitu 

endapan permukaan aluvium, lapisan marin dan batuan breksi sedimen dasar 

Kriteria kerawanan tinggi, dimana faktor pendukug terjadinya longsor 

sangat besar dengan kemiringan lereng yang mendominasi terjal yakni 25-40%  

kondisi ini sangat berpotensi terjadinya gerakan massa material longsor dan 

bidang gelincirnya sangat besar. Penggunaan lahan pada daerah ini didominasi 

oleh pemukiman dan semak belukar, dimana semak belukar merupakan areal 

kosong yang hanya ditumbuhi tumbuhan bukan berkayu keras yang kurang 

mampu menyerap dan mempertahankan daya dukung tanah. Keraparan vegetasi di 

daerah ini kriterianya adalah jarang 15-25%. Curah hujan pada kriteria kerawanan 

tinggi adalah 2000-2500 mm/tahun termasuk dalam kategori tinggi. Jenis tanah 

yang terdapat pada kriteria kerawanan rendah terdapat dua jenis tanah yaitu 

mediteran dan asosiasi aluvial kelabu, untuk jenis batuannya sendiri hanya 

terdapat satu jenis batuan yaitu batuan breksi sedimen dasar. Adapun hasil satuan 

lahan terhadap parameter yang sering muncul dapat dilihat pada tabel 4. 

Validasi kejadian longsor digunakan untuk melihat apakah persebaran daerah 

longsor sesuai dengan kejadian longsor yang terjadi, dimana dapat dilihat data 

kejadian longsor sebelumnya dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang di peroleh 

dari BPBD Kota Semarang.  

 Hasil dari validasi kejadian longsor menunjukkan bahwa sebagian besar 

kejadian longsor sering atau banyak terjadi pada daerah kerawanan sedang 
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sebanyak 18 titik lokasi, kemudian 8 titik lokasi pada daerah kerawanan tinggi 

dan 3 titik lokasi pada daerah kerawanan rendah. Penelitian menunjukkan 

kelurahan yang banyak terjadi longsor yaitu Kelurahan Kembangarum dengan 

kejadian longsor sebanyak 10 kejadian, Kelurahan Ngemplak Simongan sebanyak 

4 kejadian longsor, Kelurahan Bongsari sebanyak 3 kejadian longsor, Kelurahan 

Kalibanteng Kidul sebanyak 3 kejadian longsor, Kelurahan Kalibanteng Kulon 

sebanyak 3 kejadian longsor, Kelurahan Manyaran sebanyak 3 kejadian longsor 

dan Kelurahan Krapyak sebanyak 3 kejadian longsor. sebagian besar longsor 

akibat dari tebing longsor, dimana tebing ini merupakan bekas galian tambang 

tanah pada zaman dahulu untuk proyek reklamasi pantai utara semarang. Hal ini 

di buktikan dengan adanya uji validasi dengan dokumentasi yang menunjukkan 

rumah penduduk yang terkena longsor atau daerah yang mengalami longsor akibat 

adanya tebing curam bekas galian yang longsor dan memakan korban di 

sekitarnya. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Agihan Kerawanan Longsor  

 Agihan kerawanan  longsor di Kecamatan Semarang Barat terbagi menjadi 

empat kerawanan longsor yaitu  

a) Tidak Rawan 

Kriteria tidak rawan menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki faktor 

pendukung longsor sangat kecil, bahkan tidak ditemukan, maka 

kemungkinan terjadinya longsor tidak ada dan aman. Persebarannya 

meliputi Kelurahan Tambak  Harjo dan Kelurahan Tawangsari. 

b) Kerawanan Rendah 

Kriteria kerawanan rendah menunjukkan rendahnya parameter pendukung 

longsor, sehingga pada daerah ini kerawanan longsor masih tergolong aman. 

Persebarannya meliputi Kelurahan Tawang Sari, Tawangmas, Krobokan, 

Karangayu, Cabean, Salaman Mloyo, dan Krapyak. 
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c) Kerawanan sedang 

Kriteria kerawanan sedang menunjukkan bahwa faktor pendukung longsor 

cukup tinggi, namun dalam kriteria ini perlu adanya antisipasi karena dalam 

kriteria ini longsor bisa saja terjadi. Persebarannya meliputi Kelurahan 

Kalibanteng Kulon, Kalibanteng Kidul, Kembangarum, Ngemplak 

Simongan, Gisikdrono, dan Bojong Salaman. 

d) Kerawanan Tinggi 

Kriteria kerawanan tinggi menunjukkan besarnya kemungkinan terjadinya 

longsor, sangat memungkinkan longsor terjadi pada kriteria ini, maka dari 

itu perlu adanya penanganan dan pencegahan terjadinya longsor. 

Persebarannya meliiputi Kelurahan Bongsari, Kelurahan Ngemplak 

Simongan, Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kembangarum dan Kelurahan 

Manyaran 

2) Uji validasi kejadian longsor sebelumnya terhadap agihan longsor di 

Kecamatan Semarang Barat menunjukkan bahwa lokasi terjadinya longsor 

terbanyak ada di derah kerawanan sedang sebanyak 18 titik, kerawanan 

tinggi 8 titik dan kerawanan rendah 3 titik 
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