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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses-proses geologi baik yang bersifat edogenik maupun eksogenik dapat 

menimbulkan bahaya bahkan bencana bagi kehidupan manusia. Bahaya alam 

(natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made hazards) yang 

menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) 

dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya 

hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological 

hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas 

lingkungan (environmental degradation) kerentanan (vulnerability) yang tinggi 

dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang 

berisiko bencana kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam 

masyarakat (BNPB, 2010). Sedangkan bencana merupakan suatu peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak terjadi begitu saja, 

namun ada faktor kesalahan dan kelalaian manusia dalam mengantisipasi alam dan 

kemungkinan bencana yang dapat menimpanya. (Ramli, 2010).  

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana 

hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang disebabkan 

karena perubahan iklim dan cuaca,  beberapa contoh bencana hidrometeorologi 

adalah kekringan, banjir, longsor, badai, kebakaran hutan, tornado dan lain 

sebgainya. Salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Indonesia 

adalaha bencana tanah longsor atau gerakan tanah. Bencana gerakan tanah atau 

dikenal sebagai tanah longsor merupakan fenomena alam yang dikontrol oleh 

kondisi geologi, curah hujan dan pemanfaatan lahan pada lereng. Dalam beberapa 
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tahun terakhir, intensitas terjadinya bencana gerakan tanah di Indonesia semakin 

meningkat, dengan sebaran wilayah bencana semakin luas. Hal ini disebabkan oleh 

makin meningkatnya pemanfaatan lahan yang tidak berwawasan lingkungan pada 

daerah rentan gerakan tanah, serta intensitas hujan yang tinggi dengan durasi yang 

panjang, ataupun akibat meningkatnya frekuensi kejadian gempa bumi (Inarisk, 

2016). 

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

Jawa Tengah dan sering mengalami fenomena bencana tanah longsor pada saat 

musim penghujan tiba (Fadjri, 2016). Mengingat bahwa Kabupaten Temanggung 

memiliki variasi kelerengan dari landai (0-8%) hingga curam (>40%), wilayah 

Kabupaten Temanggung sangat sering dijumpai rekahan-rekahan tanah. Hal ini 

juga didukung dengan keberadaan Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro pada sisi 

bagian barat Kabupaten Temanggung. Sedangkan intensitas curah hujan di 

Kabupaten Temanggung juga bervariasi mulai dari rendah hingga sangat tinggi, 

sehingga kerap menimbulkan longsoran-longsoran di beberapa titik pada musim 

penghujan (Hasibuan & Rahayu, 2016). Berdasarkan data BPS Kabupaten 

Temanggung tahun 2020, telah terjadi 81 kejadian bencana tanah longsor di 

Kabupaten Temanggung, jumlah kejadian longsor tersebut dapat dilihat pada Tabel 

1.1 

Tabel 1.1 Data Kejadian Tanah Longsor di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 

Kecamatan 
Kejadian Tanah 

Longsor 

Parakan 4 kejadian  

Kledung 8 kejadian 

Bansari  4 kejadian 

Bulu 3 kejadian 

Temanggung 5 kejadian 

Tlogomulyo - 

Tembarak 2 kejadian 
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Kecamatan 
Kejadian Tanah 

Longsor 

Selopampang 3 kejadian 

Kranggan 1 kejadian 

Pringsurat 6 kejadian 

Kaloran 10 kejadian 

Kandangan 4 kejadian 

Kedu 5 kejadian 

Ngadirejo 2 kejadian 

Jumo 1 kejadian 

Gemawang 6 kejadian 

Candiroto 6 kejadian 

Bejen 2 kejadian 

Tretep 6 kejadian 

Wonoboyo 3 kejadian 

Jumlah 81 kejadian 

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2020 

Bencana tanah longsor yang terjadi menyebabkan berbagai macam risiko 

yang dapat dialami oleh masyarakat yang tertimpa bencana tanah longsor. Risiko 

bencana adalah suatu hal yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan kerugian 

seperti hilangnya nyawa, cedera, kehilangan harta benda, terganggunya kehidupan 

dan aktivitas ekonomi maupun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bahaya 

baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh manusia serta kondisi yang rentan 

(Affeltranger, 2007). Salah satu kerugian yang sering ditimbulkan oleh bencana 

longsor adalah kerusakan sarana prasarana fisik seperti rusaknya bangunan rumah. 

Tercatat pada Kabupaten Temanggung dalam Angka 2019 terdapat beberapa 

keluarga yang terdampak oleh bencana tanah longsor yang terjadi, jumlah keluarga 

yang terdampak longsor dapat dilihat pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Terdampak Bencana Longsor Tahun 2019 

No Kecamatan 
Jumlah KK 

Terdampak Longsor 

1 Bulu 2 

2 Pringsurat 1 

3 Kaloran 1 

4 Gemawang 1 

5 Candiroto 2 

6 Tretep 1 

7 Wonoboyo 1 

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2019 

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, 

beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung rawan akan bencana tanah longsor 

salah satunya adalah Kecamatan Candiroto, kondisi yang mampu mengakibatkan 

Kecamatan candiroto rawan akan bencana longsor antara lain curah hujan sedang 

hingga tinggi, morfologi perbukitan hingga datar dan penggunaan lahan dari sawah 

hingga hutan (BPS Kabupaten Temanggung, 2019). Menurut Cruden dan Varnes, 

kerawanan adalah tingkat kemungkinan suatu objek bencana yang terdiri dari 

masyarakat, struktur, pelayanan atau daerah geografis mengalami kerusakan atau 

gangguan akibat dampak bencana atau kecenderungan sesuatu benda atau makhluk 

rusak akibat bencana. 

Hari Jumat 7 Februari 2020 terjadi bencana longsor di Dusun Sekedung, 

Desa Batursari Kecamatan Candiroto. Bencana tanah longsor ini terjadi pada tebing 

setinggi 25 meter dan panjang 10 meter dekat dengan kawasan pemukiman 

penduduk. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Djoko Prasetyono 

kejadian longsor diakibatkan oleh hujan deras dan tekstur tanah yang labil. Bencana 

tanah longsor ini mengakibatkan 1 rumah di bawah tebing rusak parah, memutus 

pipa air yang mensuplai sekitar 10 kepala keluarga (Ekape, 2020). Gambar longsor 

di Desa Batursari dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut 
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Gambar 1.1 Longsor di Desa Batursari Kecamatan Candiroto  

Sumber : Widias, 2018 

Melihat kejadian tanah longsor yang pernah terjadi di Kecamatan 

Candiroto, yang menyebabkan berbagai kerugian dari kerusakan bangunan dan 

kerusakan lingkungan perlu adanya mitigasi untuk mengurangi korban maupun 

kerugian materil dan non materil yang disebabkan oleh bencana tanah longsor. 

Salah satunya adalah peta kerawanan longsor. Tujuan dari mitigasi dengan 

membuat peta kerawanan longsor ini adalah agar masyarakat sekitar daerah rawan 

longsor selalu siap dan waspada, selain itu juga untuk mengurangi risiko adanya 

korban bencana dan mengurangi kerugian materil maupun kerugian non materil. 

Pembuatan peta rawan longsor ini menggunakan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) yang menggunakan data pengindraan jauh salah satunya adalah 

pada pemetaan penggunaan lahan, mengingat bahwa penggunaan lahan merupakan 

salah satu parameter dari kerawanan longsor. Peta penggunaan lahan didapatkan 

dari citra terbaru. Penggunaan data pengindraan jauh sangat dibutuhkan dalam 

penelitian ini, karena dengan menggunakan pengindraan jauh perubahan setiap 

obyek dan fenomena alam yang berada di ruang permukaan bumi dapat dideteksi  

dari citra satelit. SIG adalah pengelolaan data geografis yang didasarkan pada kerja 

komputer (mesin).  Wilayah rawan longsor akan lebih mudah diketahui dengan 

menggunakan Sistem Informasi Geografis, dengan menggunakan Sistem Informasi 

Geografis. Tingkat kerawanan wilayah longsor mudah diketahui karena tingkat 

kerawanan longsor dapat dianalisis dengan menggunakan teknologi SIG melalui 
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pengelolaan data atribut yang berisi parameter-parameter kerawanan longsor. Salah 

satu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor dominan penyebab longsor, 

karena faktor yang berbeda akan menentukan upaya mitigasi yang berbeda pula, 

sehingga faktor-faktor utama pada penyebab longsor sangat penting untuk 

diketahui.  

Berdasarkan uraian di atas perlu adanya telaah lebih mendalam tentang 

sebaran kawasan rawan longsor di Kecamatan Candiroto dengan menggunakan 

Sistem Infornasi Geografis (SIG). Atas dasar tersebut maka penulis  tertarik 

mengambil judul “Analisis Kerawanan Longsor di Kecamatan Candiroto 

Kabupaten Temanggung”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasrkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah :. 

1. Bagaimanakah sebaran tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Candiroto, 

Kabupaten Temanggung? 

2. Bagaimanakah sebaran longsor aktual di Kecamatan Candiroto, Kabupaten 

Temanggung? 

3. Bagaimanakah kesesuaian spasial antara tingkat kerawanan longsor dengan 

longsor aktual di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung? 

4. Apakah faktor dominan yang menyebabkan terjadinya longsor di 

Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis sebaran tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Candiroto, 

Kabupaten Temanggung. 
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2. Mengetahui sebaran longsor aktual di Kecamatan Candiroto, Kabupaten 

Temanggung. 

3. Menganalisis kesesuaian spasial antara tingkat kerawanan longsor dengan 

longsor aktual di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. 

4. Menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi longsor di Kecamatan 

Candiroto, Kabupaten Temanggung. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan tentang 

bencana tanah longsor, berguna untuk penelitian selanjutnya. Dan penelitian ini 

diharapkan mampu dijadikan sebagai informasi daerah rawan longsor yang berupa 

peta, agar masyarakat sekitar kawasan rawan longsor untuk selalu waspada akan 

kemungkinan terjadinya longsor, sehingga mampu mengurangi jumlah korban jiwa 

dan kerugian materi yang ditimbulkan. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi 

pemerintah dalam merencanakan pembangunan wilayah harus memperhatikan 

kemampuan alam. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Pengertian longsor 

Longsor atau gerakan tanah merupakan salah satu bencana geologis 

yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam. Tanah longsor 

(landslide) adalah bentuk erosi (pemindahan massa tanah) yang 

pengangkutan atau pemindahan tanahnya terprjadi pada suatu saat secara 

tiba-tiba dalam volume yang besar (sekaligus). 

Perpindahan material pembentuk lereng yang berupa batuan, bahan 

rombakan, tanah atau material laporan yang bergerak ke bawah atau keluar 

lereng. Secara geolologis longsor adalah suatu peristiwa geologi dengan 

terjadinya pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar 

tanah (Nandi, 2007). 
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Menurut Plummer, “(Mass Wasting) is movement in which 

bedrock,rock debris, or soil moves downslope in bulk, or as a mass, because 

of the pull of gravity”. Plummer menjelaskan bahwa longsor itu 

bergeraknya lapisan tanah, runtuhan batu, atau tanah bergerak miring ke 

bawah dalam jumlah banyak atau sebagai sebuah massa, karena adanya 

tarikan gravitasi. Menurut Hardiyatmo, “tanah longsor (landslide) adalah 

salah satu bencana alam yang sering melanda daerah perbukitan di daerah 

tropis. Gerakan massa atau longsor umunya disebabkan oleh gaya garvitasi 

dan kadangkadang getaran atau gempa menjadi pemicu terjadinya longsor. 

Longsor merupakan gerakan dengan menuruni atau keluar lereng oleh 

massa tanah atau batuan penyusun lereng, atau pencampuran keduanya 

sebagai bahan rombakan akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau 

batuan penyusun lereng. 

Proses terjadinya tanah longsor dapat di jelaskan sebagai berikut, air 

yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut 

menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, 

maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak 

mengikuti lereng dan luar lereng 

b. Penyebab Terjadinya Longsor 

Tanah longsor terjadi dikarenakan adanya gangguan keseimbangan 

gaya yang bekerja pada lereng yaitu gaya penahan (shear strength) dan gaya 

peluncur (shear stress). Gaya penahan massa tanah pada lereng dipengaruhi 

oleh kandungan air, berat massa tanah itu sendiri dan berat beban bangunan. 

Ketidakseimbangan gaya yang bekerja pada lereng menyebabkan lereng 

menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut menyebabkan massa tanah 

atau batuan bergerak turun. 

Menurut Nandi (2007) gejala umum longsor ditandai dengan 

munculnya retakan-retakan di daerah lereng yang sejajar dengan arah 

tebing, yang biasa terjadi saat setelah hujan, dengan munculnya sebuah mata 

air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh serta kerikil mulai berjatuhan. 

Faktor-faktor lainnya adalah sebagai berikut : 
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1. Hujan 

Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya 

penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal ini 

mengakibatkan mulculnya pori-pori tanah hingga terjadi retakan dan 

merekahnya tanah ke permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup 

kebagian yang retak sehingga tanahdengan cepat mengembang 

kembali 

Pada saat awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya 

sering terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh 

dalam waktu yang singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat 

menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah air akan 

masuk dan terakumulasi dibagian dasar lereng, sehingga 

menimbulkan gerakan lateral 

2. Lereng terjal 

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. 

Lereng yang terjal terbentuk karena disebabkan dengan pengikisan air 

sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang 

menyebabkan longsor yaitu 180o apabila ujung lerengnya terjal dan 

bidang longsornya datar. 

3. Tanah yang kurang padat dan tebal 

Jenis tanah yang kurang padat merupakan tanah lempung atau tanah 

liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dari sudut lereng lebih dari 220. 

Potensi tanah jenis ini diperuntukan terjadinya longsor terutama bila 

terjadi hujan. Tanah ini juga sangat rentan terhadap pergerakan tanah 

karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu 

panas. 

4. Batuan yang kurang kuat 

Batuan endapan gunung api dan sedimen berukuran pasir dan 

campuran antara kerikil, pasir dan lempung umumnya kurang kuat. 

Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah apabila mengalami proses 
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pelapukan dan umumnya rentan terhadap longsor apabila terdapat 

pada lereng yang terjal. 

5. Jenis tata lahan 

Longsor banyak terjadi di daerah lahan persawahan, perladangan 

dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan 

dimana yang akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah yang 

membuat tanah menjadi lembek dan mengalami kejenuhan terhadap 

air sehingga mudah longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan 

penyebabnya yaitu dikarenakan oleh akar pohon yang tidak dapat 

menembus bidang longsoran yang dalam dan umumnya terjadi di 

daerah longsoran lama 

6. Getaran 

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, 

ledakan,getaran mesin dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang 

ditimbulkan adalah tanah, bdan jalan, lantai dan dinding rumah 

menjadi retak 

c. Karakteristik Wilayah Rawan Longsor 

Menurut Tim Bakornas, menyebutkan bahwa terdapat beberapa 

karakteristik daerah rawan longsor itu, yaitu: 

1) Daerah berbukit dengan kelerengan lebih dari 20 derajat 

2) Lapisan tanah tebal di atas lereng 

3) Sistem tata air dan tata guna lahan yang kurang baik 

4) Lereng terbuka atau gundul 

5) Terdapat retakan tapal kuda pada bagian atas tebing 

6) Banyaknya mata air atau rembesan air pada tebing disertai longsoran 

longsoran kecil 

7) Adanya aliran sungai di dasar lereng 

d. Jenis-jenis longsor 

Jenis-jenis Longsor menurut (Cruden dan Varnes 1992, dalam 

Hardiyatmo & Hary, 2006) longsor dikelompokkan menjadi 4 yaitu jatuhan, 
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robohan, longsoran, sebaran dan aliran. Masing- masing tipe terjadi pada 

medan dengan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini 

karena bencana gerakan tanah disebabkan oleh banyak faktor. 

1. Jatuhan 

Jatuhan (falls) adalah gerakan jatuh material pembentuk lereng (tanah 

atau batuan) di udara dengan atau 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, contohnya 

jika lapisan pasir bersih atau lanau berada di atas lapisan lempung 

overconsolidated  

Jatuhan adalah satu dari mekanisme erosi utama dari lempung 

overconsolidated tinggi (heavily overconsolidated). Longsoran pada 

jenis lempung ini terjadi bila air hujan mengisi retakan di puncak dari 

lereng terjal Jatuhan yang disebabkan oleh retakan yang dalam 

umumnya runtuh miring ke belakang, sedangkan untuk retakan yang 

dangkal runtuhnya ke depan 

Jatuhan batuan dapat terjadi pada semua jenis batuan dan umumnya 

terjdi akibat oleh pelapukan, perubahan temperatur, tekanan air atau 

penggalian/penggerusan bagian bawah lereng. Jatuhan terjadi di 

sepanjang kekar, bidang dasar, atau zona patahan lokal. Gambar 

ilustrasi jatuhan dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut. 
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Sumber: “BACK ANALYSIS: Klasifikasi Gerakan Tanah 

(Vernes,1978)” Linked in, 17 November 2019. 

Gambar 1.2  Jenis Longsor Jatuhan 

2. Robohan 

Robohan (topples) adalah gerakan material robohan dan biasanya 

terjadi pada lereng batuan yang sangat terjal sampai tegak yang 

mempunyai bidangbidang ketidakmenerusan yang relatif vertikal. 

Tipe gerakan hampir sama dengan jatuhan, hanya gerakan batuan 

longsor adalah mengguling hingga roboh, yang berakibat batuan lepas 

dari permukaan lerengnya. Faktor utama yang menyebabkan robohan, 

adalah seperti halnya kejadian jatuhan batuan, yaitu yang mengisi 

retakan. Gambar ilustrasi robohan dapat dilihat pada Gambar 1.3 

berikut 

 

Sumber: “BACK ANALYSIS: Klasifikasi Gerakan Tanah 

(Vernes,1978)” Linked in, 17 November 2019. 

Gambar 1.3 Jenis Longsor Robohan 

3. Longsoran 

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.  

Perpindahan material total sebelum longsoran bergantung pada 

besarnya regangan untuk mencapai kuat geser puncaknya dan pada 

tebal zona longsornya. Perpindahan total lebih kecil pada lempung 

normally consolidated daripada lempung kaku overconsolidated. 
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Berdasarkan geometri bidang gelincirannya, longsoran dibedakan 

dalam dua jenis yaitu: (Hardiyatmo & Hary, 2006)  

1) Longsoran dengan bidang longsor lengkung atau longsoran 

rotasional (rotational slides). 

Longsoran rotasional (rotational slides) mempunyai bidang 

longsor melengkung ke atas, dan sering terjadi pada massa tanah 

yang bergerak dalam satu kesatuan.longsoran rotasional murni 

(slump) terjadi pada material yang relatif homogen seperti 

timbunan buatan (tanggul). Gambar ilustrasi longsoran dengan 

bidang longsor lengkung atau longsoran rotasional dapat dilihat 

pada Gambar 1.4 berikut 

 

Sumber: “BACK ANALYSIS: Klasifikasi Gerakan Tanah 

(Vernes,1978)” Linked in, 17 November 2019. 

Gambar 1.4 Jenis Longsor Longsoran Rotasional 

2) Longsoran dengan bidang gelincir dasar atau longsoran 

translasional (translational slides).  

Longsoran translasional adalah gerakan di sepanjang 

diskontinuitas atau bidang lemah yang dimana secara 

pendekatan sejajar dengan permukaan lereng, sehingga 

terdapat gerakan tanah secara translasi. Tanah lempung, terjadi 

sebuah translasi 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, yang dimana dapat disebabkan oleh 
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suatu tekanan air pori yang tinggi dalam pasir atau lanau 

tersebut. Gambar ilustrasi longsoran dengan bidang gelincir 

dasar atau longsoran translasional dapat dilihat pada Gambar 

1.5 berikut 

 

Sumber: “BACK ANALYSIS: Klasifikasi Gerakan Tanah 

(Vernes,1978)” Linked in, 17 November 2019. 

Gambar 1.5 Jenis Longsor Longsoran Translasional 

4. Sebaran 

Seabaran yang termasuk longsoran translasional juga disebut sebaran 

lateral (lateral spreading), yaitu meluasnya massa tanah yang 

terkombinasi tanah dan massa batuan yang turun terpecah-pecah ke 

dalam material lunak di bawahnya (Cruden dan Varnes, 1992 dalam 

Hardiyatmo & Hary, 2006). Permukaan bidang longsor tidak berada di 

lokasi terjadinya geseran terkuat. Gambar ilustrasi sebaran dapat 

dilihat pada Gambar 1.6 berikut. 

 

Sumber: “BACK ANALYSIS: Klasifikasi Gerakan Tanah 

(Vernes,1978)” Linked in, 17 November 2019. 

Gambar 1.6 Jenis Longsor Sebaran 
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5. Aliran 

Aliran (flows) merupakan gerakan material yang hancur ke arah 

bawah lereng dan mengalir seperti cairan kental. Aliran sering terjadi 

dalam bidang geser relative sempit. Material yang terbawa oleh aliran 

dapat terdiri dari berbagai macam pertikel tanah (termasuk batu-batu 

besar), kayu-kayu, ranting dan lain-lain. Gambar ilustrasi aliran dapat 

dilihat pada Gambar 1.7 berikut. 

 

Sumber: “BACK ANALYSIS: Klasifikasi Gerakan Tanah 

(Vernes,1978)” Linked in, 17 November 2019. 

Gambar 1.7 Jenis Longsor Aliran 

 

e. Dampak Tanah Longsor 

Menurut Nandi (2007) banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya 

tanah longsor baik dampak terhadap kehidupan manusia, hewan dan 

tumbuhan maupun dampak terhadap keseimbangan lingkungan. 

1. Dampak Terhadap Kehidupan 

Terjadinya bencana tanah longsor memiliki dampak yang sangat besar 

terhadap kehidupan, khususnya manusia. Bila tanah longsor itu terjadi 

pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, maka 

korban jiwa yang ditimbulkan akan sangat besar, terutama bencana 

tanah longsor itu terjadi secara tiba-tiba tanpa diawali adanya tanda-

tanda akan terjadinya tanah longsor. 

Adapun dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya tanah longsor 

terhadap kehidupan adalah sebagai berikut: 
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1) Bencana longsor banyak menelan korban jiwa 

2) Terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, 

jembatan dan sebagainya 

3) Kerusakan bangunan seperti gedung perkantoran dan 

perumahan penduduk serta sarana peribadatan 

4) Menghambat proses aktivitas manusia dan merugikan baik 

masyarakat yang terdapat di sekitar bencana maupun 

pemerintahan 

2. Dampak Terhadap Lingkungan 

Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat 

terjadinya tanah longsor adalah sebagai berikut: 

1) Terjadinya kerusakan lahan. 

2) Hilangnya vegetasi penutup lahan. 

3) Terganggunya keseimbangan ekosistem. 

4) Lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah 

menipis. 

5) Terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang lain 

seperti sawah, kebun dan lahan produktif lainnya. 

f. Pelaksanaan Mitigasi Bencana 

1) Cepat dan Tepat, penanggulangan bencana harus cepat dan tepat 

karena kalau terlambat akan menimbulkan kerugian harta benda dan 

korban manusia yang banyak. 

2) Prioritas, penanggulangan harus memprioritaskan penyelamatan 

nyawa manusia, kemudian harta benda. 

3) Koordinasi dan Keterpaduan, koordinasi maksudnya dalam 

penanganan bencana antar instansi pemerintah dan masyarakat harus 

memiliki koordinasi yang baik dan saling mendukung. Keterpaduan 

maksudnya dalam penanganan bencana harus dilakukan oleh 

berbagai sektor secara terpadu dan saling mendukung. 
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4) Berdaya guna dan Berhasil guna, berdaya guna dan berhasil guna 

maksudnya dalam penanganan bencana tidak membuang waktu, 

tenaga, dan biaya yang berlebihan. 

5) Transparansi dan Akuntabilitas, transparansi penanggulangan 

bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas maksudnya bahwa 

penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. 

6) Kemitraan, kemitraan maksudnya bahwa penanggulangan bencana 

tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi harus bersama-sama 

dengan semua elemen masyarakat. 

7) Pemberdayaan, pemberdayaan maksudnya merupakan upaya 

meningkatkan dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi 

bencana seperti langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan 

bencana. 

8) Non Diskriminatif, dalam penanggulangan bencana tidak boleh 

diskriminatif dengan memberikan perlakuan yang berbeda 

berdasarkan jenis kelamin, suku,agama, ras dan paham politik. 

9) Non Proletisi, non proletisi maksudnya dalam penanggulangan 

bencana dilarang memanfaatkan keadaan darurat dengan 

menyebarkan agama atau keyakinan tertentu, misalnya dengan alih 

pemberian bantuan. 

Manajemen bencana (Disaster Management) adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, 

terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. 

Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-

fungsi manajemen yang kita kenal selama ini misalnya fungsi planning, 

organizing, actuating dan controlling. Cara kerja manajemen bencana 

adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap kuadran/siklus/bidang 

kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta 

pemulihan. Sedangkan tujuannya (secara umum) antara lain untuk 
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melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari (ancaman) bencana 

(Nurjanah dkk., 2011). 

Manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan 

untuk mengelola bencana melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut: 

1) Pra Bencana 

Tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian atau 

pra bencana meliputi kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi 

i. Kesiagaan 

Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian 

serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

Membangun kesiagaan adalah unsur penting, namun tidak 

mudah dilakukan karena menyangkut sikap mental dan 

budaya serta disiplin di tengah masyarakat. Kesiagaan 

adalah tahapan yang paling strategis karena sangat 

menetukan ketahanan anggota masyarakat dalam 

menghadapi datangnya suatu bencana. 

ii. Peringatan Dini 

Langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan kepada 

masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum 

kejadiaan seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan 

gunung api dan tanah longsor. Peringatan dini disampaikan 

dengan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang 

potensi terkena bencana akan kemungkinan datangnya suatu 

bencana di daerah masing-masing. Peringatan didasarkan 

berbagai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah 

atau diterima dari pihak berwenang mengenai kemungkinan 

akan datangnya suatu bencana. 

iii. Mitigasi Bencana 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008, 

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk 
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mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik 

maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana 

2) Saat Keadaan Bencana 

Tahapan yang paling krusial dalam sistem manajemen bencana 

adalah saat bencana sesungguhnya terjadi. Mungkin telah melalui 

proses peringatan dini, maupun tanpa peringatan atau terjadi secara 

tiba-tiba. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah seprti tanggap 

darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan 

tepat agar jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan 

i. Tanggap Darurat 

Tanggap darurat bencana (response) adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian 

bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, 

yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, 

harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 

pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan 

prasarana dan sarana. 

ii. Penanggulangan Bencana 

Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah 

menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan 

jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan 

pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian. 

3) Pasca Bencana 

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, 

maka langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

i. Rehabilitasi 

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang 

memadahi pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama 
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untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca 

bencana. 

ii. Rekonstruksi 

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana 

dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik 

pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasran 

utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, 

sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan 

bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek 

kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana 

g. Pengindraan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni dalam memperoleh 

informasi mengenai sutau obyek, area, atau fenomena melalui analisis data 

yang diperoleh dengan alat tanpa suatu kontak langsung. Sementara 

menurut American Society of Photogrammetry penginderaan jauh 

merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat obyek 

atau fenomena dengan menggunakan alat tertentu untuk menghindari 

kontak fisik dengan obyek atau fenomena yang diteliti. Campbell 

menyatakan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu untuk mendapatkan 

informasi tentang permukaan bumi seperti tanah dan air dari gambar yang 

diperoleh dari kejauhan. (Hadi, 2019) 

Sistem penginderaan jauh memiliki domain elektromagnetik dan 

domain ruang. Pada dasarnya setiap benda memiliki dan memancarkan 

gelombang elektromagnetik. Keberadaan setiap benda dapat dideteksi 

berdasarkan pantulan atau pancaran elektromagnetik yang dilakukan oleh 

benda asalakan karakteristik pantulan ataupun pancarannya diketahui. Alat 

yang mampu mengukur respon spectral di laboratorium ataupun di lapangan 

dapat digunakan alat berupa spektroradiometer. (Hadi, 2019). 

Pengindraan jauh dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data 

penggunaan lahan di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. 
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Bahan yang digunakan untuk mendapatkan data penggunaan lahan ini 

adalah Citra World Imagery. Citra World Imagery merupakan citra satelit 

dan udara  dengan resolusi satu meter atau lebih baik di beberapa bagian 

dunia, namun juga terdapat citra dengan resolusi yag lebih rendah di 

beberapa belahan dunia. Peta ini mencakup citra TerraColor 15m pada skala 

kecil dan menengah (1:591.000.000 hingga 1:72.000) dan Citra SPOT 2,5m 

(1:288.000 hingga ~1:72.000) untuk beberapa bagian dunia. Peta ini 

menampilkan citra resolusi 0,5m di benua Amerika Serikat dan sebagian 

Eropa Barat dari Maxar. Citra sub-meter Maxar tambahan ditampilkan di 

banyak bagian dunia. Di belahan dunia lain, citra pada resolusi yang berbeda 

telah disumbangkan oleh Komunitas Pengguna GIS. Di komunitas tertentu, 

citra resolusi sangat tinggi (hingga 0,03m) tersedia hingga skala 1:280. 

(Esri, 2009) 

h. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem yang 

berbasiskan computer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi 

informasi-informasi geografis. Sistem Informasi Geografis dirancang untuk 

mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena 

dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting atau kritis 

untuk dianalisis.(Aronoff, 1989) 

Terdapat empat subsistem dalam Sistem Informasi Geografis yaitu : 

1. Input 

Subsistem ini untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial 

dan atribut dari berbagai sumber-sumber yang ada. Subsistem ini 

yang bertanggungjawab dalam mengkonversi atau 

mentransformasikan format data aslinya ke dalam format yang dapat 

digunakan SIG. 

2. Output 

Menampilkan atau menghasilkan keseluruhan atau sebagian basis 

data baik dalam bentuk Softcopy maupun hardcopy seperti tabel, 

grafik, peta dan lain-lain. 



22 

 

3. Data Base Manajemen Sistem 

Mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam 

sebuah basis data yang sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, 

diupdate dan diedit. 

4. Manipulasi dan Analisis Data 

Menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Subsistem 

ini juga dapat melakukan manipulasi dan permodelan data untuk 

menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan.   

Aplikasi SIG memiliki 4 (format) fungsi utama yaitu: 

1. Mapping 

Penggunaan data geospasial untuk suatu pemetaan diberbagai bidang 

seperti penggunaan lahan, kelautan, studi perkotaan dan lain 

sebagainya. 

2. Measurment 

Penggunaan data geospasial yang multitemporal untuk melihat 

perubahan suatu bidang kajian dalam berbagai bidang kegeografian. 

3. Modelling 

Penggunaan data geospasial dalam SIG untuk melakukan 

pengukuran, seperti pengukuran perubahan garis pantai, pengukuran 

volume Daerah Aliran Sungai (DAS), dan lain-lain 

4. Monitoring  

Pemodelan untuk menganalisis data geospasial dangan berbagai 

macam model proses dalam SIG. 

Penggunaan fungsi SIG dalam menganalisis kerawanan longsor untuk 

menentukan mitigasi bencana memanfaatkan 2 (dua) fungsi yaitu 

Modelling dan Measurement. Modelling digunakan dalam pemodelan 

tingkat rawan longsor sehingga didapatkan model wilayah kerawanan 

longsor, sedangkan Measurement lebih digunakan untuk mengukur luas 

wilayah yang masuk dalam wilayah rawan longsor. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya 

yang terkait dengan bencana tanah longsor. Penelitian sebelumnya yang terkait 

dengan bencana tanah longsor adalah Firman Nur Arif (2015) yang berjudul 

“Analisis Kerawanan Longsor Untuk Menentukan Upaya Mitigasi Bencana di 

Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo”, penelitian ini bertujuan mengetahui 

tingkat kerawanan tanah longsor dan untuk menganalisis bagaimana upaya mitigasi 

bencana tanah longsor yang dilakukan di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. 

Penelitian ini menggunakan metode skoring dan overlay. Data yang digunakan 

dalam metode overlay adalah peta jenis tanah, peta bentuk laha, peta geologi dan 

peta kemiringan lereng. Sedangkan untuk skoring data yang digunakan adalah 

tekstur tanah, pelapukan tanah, bentuk lereng dan struktur pelapisan batuan.  Hasil 

dari penelitian ini adalah peta sebaran tanah longsor dan upaya mitigasi bencana 

tanah longsor di Kecamatan Kemiri Kabupstrn Purworejo. 

Penelitian yang berkaitan dengan tanah longsor selanjutnya adalah milik Ana 

Mariana Ulfah Rahayu (2016) yang berjudul “Studi Tingkat Kerawanan Longsorr 

di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor”. Penelitian ini menggunakan metode 

overlay dan skoring dan observasi. Hasil dari peelitian ini adalah peta sebaran 

tingkat kerawanan tanah longsor di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 

 Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tanah longsor adalah “Identifikasi 

Daerah Rawan Longsor Di Kecamatan Camba Kabupaten Maros Dengan 

Menggunakan Software Arcgis” penelitian ini dilakukan oleh Irma Suriani (2017) 

dengan tujuan untuk mengklasifikasikan daerah rawan longsor pada kecamatan 

Camba Kabupaten Maros menggunakan Software Arcgis dan untuk 

mengidentifikasi daerah rawan longsor pada kecamatan Camba Kabupaten Maros, 

dengan menggunakan metode skoring dan overlay.  Data yang digunakan untuk 

overlay dan skoring adalah peta kemiringan lereng, peta tata guna lahan, peta jenis 

tanah dan peta curah hujan. Hasil dari penelitian ini adalah peta pergerakan tanah 

di Kecamatan Camba Kabupaten Maros 
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Penelitian selanjutnya adalah “Analisis Kerawanan Longsor di Kecamatan Pulung, 

Kabupaten Ponorogo” yang dilakukan oleh Putri Purwandari (2020). Metode yang 

diunakan pada penelitian ini adalah skoring dan overlay. Data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah data curah hujan, kemiringan lereng, bentuk lahan, jenis tanag, 

kepadatan penduduk dan penggunaan lahan. Kemudian pada data tersebut 

dilakukan overlay dan skoring sehingga hasil pada penelitian ini adalah peta 

kerawanan longsor di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo 
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Tabel 1.3  Perbandingan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Firman Nur Arif (2015) Analisis Kerawanan 

Longsor Untuk 

Menentukan Upaya 

Mitigasi Bencana di 

Kecamatan Kemiri 

Kabupaten Purworejo 

1. Mengetahui tingkat kerawanan 

tanah longsor di Kecamatan Kemiri 

Kabupaten Purworejo 

2. Menganalisis bagaimana upaya 

mitigasi bencana tanah longsor 

yang dilakukan di Kecamatan 

Kemiri Kabupaten Purworejo 

Overlay, skoring 

dan observasi  

1. Sebaran tingkat kerawanan 

longsor berdasarkan satuan 

medan 

2. Upaya mitigasi yang 

dilakukan sebelum terjadi 

bencna, saat bencana dan 

setelah bencana longsor. 

Ana Mariana Ulfah Rahayu 

(2016) 

Studi Tingkat 

Kerawanan Longsorr 

di Kecamatan 

Pamijahan, Kabupaten 

Bogor 

1. Mengetahui sebaran titik terjadinya 

longsor di Kecamatan Pamijahan 

Kabupaten Bogor 

2. Menganalisis tingkat kerawanan 

longsor di Kecamatan Pamijahan 

Kabupaten Bogor. 

Overlay, skoring 

dan observasi  

1. Menunjukkan sebaran 

wilayah rawan longsor 

2. Menunjukkan tingkat 

kerawanan longsor 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Irma Suriani (2017) Identifikasi Daerah 

Rawan Longsor Di 

Kecamatan Camba 

Kabupaten Maros 

Dengan Menggunakan 

Software Arcgis 

1. Untuk mengklasifikasikan daerah 

rawan longsor pada kecamatan 

Camba Kabupaten Maros 

menggunakan Software Arcgis 

2. Untuk mengidentifikasi daerah 

rawan longsor pada kecamatan 

Camba Kabupaten Maros, dengan 

menggunakan peta pergerakan 

tanah 

Overlay, skoring 

dan pembobotan 

1. Menunjukkan hasil 

klasifikasi daerah rawan 

longsor  

2. Menunjukkan tingkat 

kerawanan longsor 

Putri Purwandari (2020) Analisis Kerawanan 

Longsor di Kecamatan 

Pulung, Kabupaten 

Ponorogo 

1. Mengetahui agihan tingkat 

kerawanan longsor di Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo.  

2. Menganalisis faktor wilayah yang 

menyebabkan longsor di 

Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo. 

Overlay, skoring 1. Menunjukkan tingkat 

kerawanan longsor 

berdasarkan parameter yang 

digunakan  

2. Analisis penyebab longsor  
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Budhi Setiawan, Tri Wahyu 

Hadi dan Oman Abdurahman  

(2010) 

Impact of climate 

change on the risk of 

landslide in Indonesia 

and the proposed 

adaptation activities 

1. Mengidentifikasi daerah berisiko 

tinggi rawan longsor 

Kerangka 

penilaian risiko 

menggunakan 

SIG 

Menunjukan lokasi bahaya 

longsor, kerentanan longsor , 

risiko dan kegiatan adaptasi 

Adi Susilo, Fina Fitriah, 

Sunaryo, Eng Turniningtyas 

Ayu Rachmawati dan Eko Andi 

Suryo (2020) 

Analysis of landslide 

area of Tulung 

subdistrict, Ponorogo, 

Indonesia in 2017 

using 

resistivity method 

1. Mengetahui kondisi bawah 

permukaan di Kawasan Banaran, 

untuk enganalisis upaya mitigasi 

bencana 

Resistivitas 

geolistrik 

konfigurasi 

Wenner-

Schlumberger 

Menunjukkan jenis  batuan di 

bawah lokasi penelitian dan 

penyebab longsor. 

Fina Faizana, Arief laila 

Nugraha dan Bambang Darno 

Yuwono (2015) 

Pemetaan Risiko 

Bencana Tanah 

Longsor Kota 

Semarang 

1. Melakukan penyusunan peta risiko 

bencana tanah longsor. 

2. Mengetahui daerah mana saja yang 

termasuk kedalam daerah risiko 

bencana longsor Kota Semarang. 

Dengan adanya pemetaan ini 

Overlay, 

pembootan dan 

skoring 

1. Menunjukkan risikoyang 

mampu ditimbulkan oleh 

bencana tanah longsor di 

Kota Semarang 

2. Sebaran tingkat kerawanan 

longsor 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

sehingga dapat tetap menjaga 

kelestarian lingkungan agar tidak 

terjadi longsor 

Listyo Yudha Irawan, Ilyas 

Royys Syafi’i, Imran Rosyadi, 

Yuda Siswanto, Alifia 

Munawaroh, Aqilah Kusuma 

Wardhani dan Basofi Andri 

Saifanto (2020) 

Analisis Kerawanan 

Longsor di Kecamatan 

Jabug Kabupaten 

Malang 

Mengidentifikasi daerah rawan 

bencana longsor di Kecamatan Jabung, 

Kabupaten Malang 

Survei, overlay 

dan skoring 

1. Sebaran tingkat kerawanan 

logsor Kecmatan Jabug 

Kabupaten Malang 

2. Tipe Longsor yang pernah 

terjadi di Kecamatan Jabug 

Kabupaten Malang 

Rizki Aulia (2021) Analisis Kerawanan 

Longsor di Kecamatan 

Candiroto Kabupaten 

Temanggung 

1. Menganalisis sebaran tingkat 

kerawanan longsor di Kecamatan 

Candiroto Kabupaten Temanggung 

2. Mengetahui sebaran longsor aktual 

di Kecamatan Candiroto 

Kabupaten Temanggung 

Survei, overlay 

dan skoring 

1. Sebaran tingkat kerawanan 

longsor 

2. Sebaran kejadian longsor 

aktual 

3. Tabel kesesuaian spasial 

4. Analisis penyebab longsor 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

3. Menganalisis kesesuaian spasial 

antara tingkat kerawanan longsor 

dengan longsor aktual di 

Kecamatan Candiroto Kabupaten 

Temanggung 

4. Menganalisis faktor dominan yang 

menyebabkan terjadinya longsor 

Sumber : Penulis, 2021
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1.6 Kerangka Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa peta. Peta-peta tersebut akan 

digunakan untuk mengetahui sebaran titik rawan longsor dan menganalisis daerah 

yang rawan longsor serta data kejadian longsor aktual di lokasi penelitian untuk 

mengetahui sebaran kejadian longsor untuk analsis kesesuaian spasial antara tingkat 

kerawanan longsor dengan longsor aktual di lokasi penelitian Peta yang digunakan 

yaitu peta kemiringan lereng, peta curah hujan, peta penggunaan lahan, peta jenis 

tanah dan peta kondisi geologi wilayah penelitian. Kelima data tersebut merupkan 

faktor-faktor pemicu terjadinya longsor. Dalam menentukan daerah yang rawan 

longsor akan dilakukan overlay terlebih dahulu pada kelima peta tersebut, 

selanjutnya akan dilakukan skoring pada kelima peta tersebut untuk mengetahui 

tingkat kerawanan longsor wilayah.  

Kemiringan lereng dan curah hujan sangat mempengaruhi terjadinya longsor, jika 

curah hujan tinggi mengenai lereng yang sangat curam maka potensi terjadinya 

longsor sangat  besar, begitupun sebliknya. Namun tidak hanya curah hujan dan 

kemiringan lereng saja yang berpengaruh dalam terjadinya longsor, penggunaan 

lahan, jenis tanah dan kondisi geologi juga mempengaruhi terjadinya longsor. Pada 

penggunaan lahan ini berkitan dengan kebutuhan penduduk, semakin padat 

penduduk semakin banyak lahan yang digunakan untuk kependudukan, apabila 

penggunaan lahan tidak sesuai dengan anjuran dan aturan pemerintah akan 

memungkinkan terjadinya tanah longsor. Pada parameter jenis tanah, tanah dengan 

persentase lempung lebih banyak rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi 

lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu panas. Kondisi geologi, jenis 

batuan dengan endapan gunung api dan sedimen berukuran pasir dan campuran 

antara kerikil, pasir dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan 

mudah menjadi tanah apabila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan 

terhadap longsor apabila terdapat pada lereng yang terjal. 

Kelima parameter tersebut memiliki skor tersendiri, sehingga setelah dioverlay dan 

diskoring akan menunjukkan kerawanan longsor yang berbeda, sehinggaperlu 



31 

 

diklasifikasikan terlebih dahulu. Dalam mengklasifikasikan tingkat kerawanan 

longsor, kategori kerawanan yang akan digunakan oleh peneliti meliputi kerawanan 

rendah, kerawanan sedang dan kerawanan tinggi. Selanjutnya klasifikasi ini akan 

divisualisasikan dalam bentuk peta sebaran tingkat kerawanan longsor. kerangka 

penelitian dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.8 berikut. 
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Gambar 1.8 Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis, 2021 

Parameter kerawanan longsor 

1. Curah hujan 

2. Kemiringan lereng 
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4. Penggunaan lahan 
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Peta sebaran tingkat kerawanan 

Tingkat kerawanan longsor 
Data dan observasi 

kejadian longsor 

Tercatat pada tahun 2020, telah terjadi 81 kejadian 

bencana tanah longsor di Kabupaten Temanggung 

Bencana longsor yang terjadi 

sering mengakibatkan rusaknya 

sarana prasarana  

Diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk 

mengetahui keawanan longsor di suatu daerah, 

agar mampu mengurangi dampak yang lebih 

serius 

Kerawanan longsor 
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1.7  Batasan Operasional 

Bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan 

dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau 

faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

(UU No 24, 2007) 

Longsor adalah suatu peristiwa geologi dengan terjadinya pergerakan tanah seperti 

jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah (Nandi, 2007). 

Kerawanan adalah tingkat kemungkinan suatu objek bencana yang terdiri dari 

masyarakat, struktur, pelayanan atau daerah geografis mengalami kerusakan atau 

gangguan akibat dampak bencana atau kecenderungan sesuatu benda atau makhluk 

rusak akibat bencana. (Cruden dan Vernes, 1992) 

Overlay, metode overlay yaitu menganalisis dan mengintegrasikan dua atau lebih 

data spasial yang berbeda. Proses ini menggabungkan beberapa peta yang menjadi 

parameter rawan longsor dengan SIG. (Pambudi, 2018) 

Skoring adalah suatu metode pemberian skor atau nilai terhadap masing-masing 

nilai parameter untuk menentukan tingkat kemampuannya. Penilaian ini 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. (Sholahuddin, 2015) 

.Bahaya merupakan suatu kondisi atau keadaan yang dapat menimbulkan atau 

memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian. (Sebayang & Siahaan, 2008) 

 


