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RINGKASAN 

 

       Sistem pembangunan berkelanjutan di Indonesia harus berbasis mitigasi 

bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa aspek-aspek geomorfologi 

secara spasial sebagai tahap mitigasi bencana, yaitu mengidentifikasi potensi dan 

kerentanan kebencanaan yang dapat ditimbulkan pada daerah Leato (Kelurahan 

Leato utara dan Leato selatan) pada Kecamatan Dumbo Raya Kotamadya 

Gorontalo. Aspek-aspek geomorfologi yang dikaji secara spasial menggunakan 

perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) Global Mapper v12 dan 

ArcGIS v10.3. Analisa geomorfologi di lokasi penelitian didapatkan bahwa 

daerah tersebut memiliki morfografi wilayah pesisir hingga perbukitan terjal 

dengan ketinggian rata-rata 200 – 500 mdpl dan morfometri 8
o
 sampai > 55

o
. 

Morfografi daerah penelitian terbentuk oleh pengaruh morfostruktur aktif yaitu 

aktivitas tektonik yang berlangsung relatif menerus sejak Eosen – Miosen Awal 

sampai Kuarter sehingga menjadikannya kawasan rawan bencana gempa bumi 

tinggi yang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya longsor. Pengaruh tersebut 

menghasilkan pembentukan tatanan geologi diantaranya satuan litologi terobosan 

Diorit Bone (Tmb) dan Batuan Gunungapi Pinogu (TQpv) dengan sistem kekar 

yang menjadikan proses pelapukan berjalan intensif pada tubuh batuan. Kondisi 

pelapukan batuan merupakan keadaan morfostruktur pasif suatu bentang lahan 

yang dapat mempengaruhi kekompakan batuan sehingga beberapa jenis 

diantaranya menjadi bahan longsoran jenis rock fall. Dari segi morfoaransemen 

daerah penelitian, adanya pengunaan lahan seperti pertanian lahan kering dan 

semak belukar hingga jalur transportasi darat dan permukiman, menjadikan 

daerah tersebut tidak hanya rawan terhadap longsor tetapi juga menjadi rentan 

menjadi sebuah bencana yang merugikan khususnya pada pembangunan 

berkelanjutan di Gorontalo.  

Kata kunci:   geomorfologi, bencana, longsor rock fall, leato, sig, pembangunan 

berkelanjutan 
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PRAKATA 

Assalamu ‘alaikum w. w 

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya 

sehingga Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula (PDP) untuk pendanaan Tahun 

2017 oleh Kemenristekdikti dapat diselesaikan tepat waktu. Judul yang dipilih 

oleh Tim peneliti untuk Hibah Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 

Kemenristekdikti 2016 ini adalah “Studi Geomorfologi Kebencanaan Berbasis 

Analisis Spasial Untuk Pembangunan Berkelanjutan” dengan batasan masalah 

pada kajian aspek-aspek geomorfologi pada daerah penelitian mengenai Longsor 

jenis Rock Fall di daerah Kelurahan Leato Utara dan Leato Selatan pada 

Kecamatan Dombo Raya Kotamadya Gorontalo, Propinsi Gorontalo. 

Tim peneliti berjumlah 3 (tiga) orang Dosen dari Program Studi Geografi Fakultas 

Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yaitu terdiri dari 

Ivan Taslim, M.T (Ketua)., Arthur G. Koto, M.Sc (Anggota 1)., dan Tisen, M.Si 

(Anggota 2). Tim peneliti menyadari bahwa apa yang menjadi target penelitian 

pada tahap akhir ini masih sangat jauh dari hasil yang memuaskan. Sehingga 

untuk itu, atas nama Tim Peneliti memohon restu dan doa agar kiranya kami dapat 

mendapatkan hasil dan target luaran penelitian yang lebih dari apa yang kami 

janjikan. Tim peneliti sangat terbuka atas saran maupun kritik yang membangun 

agar kiranya dapat dijadikan penyuplai semangat bagi kami dan berbagai pihak 

yang telah membantu, agar menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik dan 

tentunya bermanfaat. Aamiin, dan atas nama Tim Peneliti, kami ucapkan banyak 

Terima Kasih. 

Wassalamu ‘alaikum w. w   

   Tim Peneliti, 

 

Ivan Taslim, M.T 

                  Ketua 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sebagai tempat penelitian kebencanaan atau laboratorium bencana 

(disaster laboratory). Bencana alam, baik oleh faktor geologi maupun 

hidrometeorologi merupakan sumberdaya penelitian sebagai solusi pencegahan 

dan antisipasi bencana yang akan datang. Jika dilihat dari posisi geografis yang 

letaknya di daerah katulistiwa, maka Indonesia mempunyai dua musim yang 

berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi yaitu pada musim kemarau 

bencana kekeringan dan kebakaran hutan, serta banjir, banjir bandang, dan tanah 

longsor pada musim hujan. Selain itu, Indonesia terletak pada pertemuan 3 

lempeng tektonik aktif yaitu adalah lempeng Eurasia, Australia, dan lempeng 

dasar Samudera Pasifik yang dengan ini menjadikannya memiliki beragam 

morfologi, tanah yang subur, kekayaan akan sumberdaya alam, tapi di sisi lain 

menjadi bagian zona cincin api (ring of fire) dengan potensi bencana geologi 

diantaranya gunung api, gempa bumi, dan juga tsunami.   

Kegiatan manusia (antropogenik) juga menjadi salahsatu penyebab bencana 

sebagai akibat dari dampak alih fungsi lahan oleh masyarakat maupun karena 

pembangunan yang tidak sesuai UU Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang. Pengetahuan dan informasi mengenai kebencanaan 

sangatlah penting dimiliki oleh seluruh masyarakat dan pemerintah sebagai 

pemegang kebijakan dalam pengelolaan dan pembangunan bangsa. Mengingat 

wilayah Indonesia rawan bencana, maka perlu dilakukan penelitian di bidang 

geomorfologi kebencanaan berbasis analisis spasial untuk pembangunan 

berkelanjutan, seperti halnya di daerah Leato Kecamatan Dumbo Raya Kota 

Gorontalo.  

Daerah Leato merupakan akses Trans Sulawesi yang menghubungkan 2 

(dua) Provinsi yaitu Gorontalo dengan Sulawesi Utara. Daerah ini juga merupakan 

jalan menuju ke beberapa lokasi objek wisata dan kawasan pelabuhan, yang oleh 

karenanya memiliki peran penting dalam pembangunan Gorontalo. Daerah ini 

didominasi oleh topografi berlereng curam yang mengarah ke laut dengan tebing 

relatif terjal. Kondisi geologis seperti ini berpotensi mengakibatkan bencana 
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longsor pada musim hujan, sehingga tidak hanya mengancam keselamatan 

masyarakat sekitar dan pengguna jalan, tapi juga dapat menghambat keberlanjutan 

pembangunan itu sendiri yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) selain harus tanggap dan 

tangguh bencana, juga harus disertai pengetahuan masyarakat mengenai 

kebencanaan. Sehingga dari uraian di atas terdapat beberapa rumusan masalah 

yang menjadi batasan penelitian, diantaranya adalah : 

1. Pembangunan berkelanjutan di Gorontalo khususnya daerah Leato 

memerlukan data dan informasi spasial tentang potensi bencana longsor. 

2. Pembangunan berkelanjutan di Gorontalo khususnya daerah Leato harus 

disertai pengetahuan masyarakat mengenai kebencanaan.   

 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menyajikan informasi mengenai peristiwa longsor yang pernah terjadi di 

daerah Leato 

2. Menampilkan data spasial tentang potensi bencana longsor berdasarkan 

kajian aspek geomorfologi daerah Leato  

 

1.3. Luaran (Output) 

Luaran (output) yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah:  

1. Informasi spasial risiko bencana longsor di daerah Leato  

Adapun luaran sebagai kontribusi bagi ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat 

dilihat pada Tabel 1 di bawah ini: 

   Tabel 1. Rencana Target Capaian      

No. Jenis Luaran Indikator Capaian 

1 Publikasi ilmiah jurnal nasional (ber-ISSN) Termuat dalam jurnal 

nasional terdaftar ISSN 

2 Pemakalah dalam temu ilmiah Nasional Terdaftar 

3 Bahan ajar pada mata kuliah Geomorfologi  Proses editing   
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Karakteristik Wilayah Penelitian 

Sulawesi terletak di persimpangan tiga yaitu antara Pasifik-Filipina dan 

lempeng India-Australia adalah subducted di bawah lempeng Eurasia. Akibat 

konvergensi ini, Sulawesi terbentukdari banyak fragmen yang berasal dari 

lempeng besar tersebut (Pholbud, dkk., 2012). Administratif daerah penelitian 

termasuk dalam wilayah Kotamadya Gorontalo, Kecamatan Dumbo Raya, 

Provinsi Gorontalo. Secara geologi regional terdiri dari batuan gunungapi pinogu 

(TQpv), lalu aluvium dan endapan pantai (Qal) dan batugamping terumbu (Ql) 

(Apandi dan Bachri, 1997). Proses tektonik yang terjadi di Indonesia 

menyebabkan Pulau Sulawesi memiliki empat buah lengan dengan tektonika yang 

berbeda-beda membentuk satu kesatuan mozaik geologi. Berdasarkan pembagian 

struktur litotektonik Sulawesi, wilayah penelitian termasuk dalam zona Mandala 

Barat bagian utara (West & North Sulawesi Volcano-Plutonik Arc) yang secara 

umum didominasi oleh batuan gunungapi berumur Eosen-Pliosen berselingan 

dengan batuan sedimen dan sebaliknya, serta sebagian batuan terobosan 

(Sompotan, 2012).  

Menurut Hutagalung (2013), daerah penelitian terdiri atas satuan granit. 

Secara fisik menunjukkan kenampakan lapangan berwarna terang, segar berwarna 

abu-abu keputihan, lapuk berwarna putih kecoklatan, bertekstur faneroporfiritik, 

oktoklas sebagai mineral fenokris. Morfologi berlereng terjal dengan kemiringan 

lereng >65
o
 dengan batuan yang terpotong-potong oleh bidang-bidang kekar 

membentuk blok-blok batuan sehingga berpotensi menjadi gerakan tanah dengan 

jenis rock falls. Hasil analisis petrografi batuan granit di daerah penelitian telah 

mengalami pelapukan. Pada analisis XRD (X-Ray Diffraction) untuk batuan granit 

lapuk didapatkan kandungan mineral lempung berupa Zeolit, Albit, Kuarsa, 

Alumunium oksida, Potassium dioksida, sedang pada batuan granit segar 

mengandung mineral Silicon Oxide, Alpha-SiO2, Silimanite, Magnesium Oxide, 

Kumdykolite dan Calcium Aluminade. Untuk analisis foto SEM (Scanning 

Electron Microscopy) terlihat bahwa sebagian batuan granit telah mengalami 

alterasi atau pelapukan pada bagian tepinya. Pelapukan tersebut disebabkan oleh 
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faktor banyaknya kekar sebagai akibat dari proses tektonik yang terjadi. 

Keberadaan kekar menyebabkan infiltrasi air tanah berjalan dengan cepat serta 

menyebabkan  mudahnya batuan terlepas (gerakan tanah) berbentuk bongkah 

batuan dan jatuh ke lembah atau dengan kata lain longsor bongkah batu (rock 

falls).          

Informasi tentang kejadian longsor bongkah batu (rock falls) di daerah 

penelitian pernah dimuat oleh portal berita online. Menurut informasi (JPNN, 

2014) bahwa terdapat beberapa retakan tebing yang menjadi longsoran dan 

menimpa ruas jalan di sekitar kawasan pelabuhan pada musim hujan. Meski sudah 

ada tanggul penahan yang dibangun, tetapi hanya bisa menahan longsoran 

bebatuan kecil sehingga bongkahan batu besar kadang melewati tanggul. Selain 

itu (AntaraNews, 2014) menginformasikan bahwa akibat adanya penambangan 

galian C di sekitar wilayah penelitian menyebabkan longsoran material tambang 

terbawa aliran air hujan hingga menimpa rumah penduduk, bangunan pemerintah 

dan ruas jalan. BNPB (2015) selaku lembaga pemerintah terkait kebencanaan 

hanya pernah mencatat 1 (satu) kejadian longsor di lokasi penelitian dengan 1 

korban jiwa. Minimnya penelitian dan juga informasi terkait bencana longsor di 

lokasi penelitian, menjadikan penelitian geomorfologi kebencanaan berbasis 

analisis spasial untuk pembangunan berkelanjutan dirasa perlu untuk 

dilaksanakan.  

Definisi bencana gerakan tanah atau tanah longsor menurut Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana adalah salahsatu jenis 

gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau 

keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. 

Menurut Khomarudin, dkk (2014), pada dasarnya penyebab terjadinya longsor 

adalah adanya gaya gravitasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

longsor adalah geologi, tata guna lahan, topografi dan kegempaan. Selain itu, 

tanah longsor juga bisa terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari 

gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan 

kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut 

kemiringan lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Terdapat enam tipe 

tanah longsor, yaitu: longsoran transisi, longsoran rotasi, pergerakan blok, 
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runtuhan batuan, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Tipe tanah longsor 

aliran bahan rombakan identik dengan istilah “banjir bandang”, yaitu banjir yang 

disertai dengan longsoran. Jenis tanah longsor yang terjadi di lokasi penelitian 

adalah runtuhan batuan, yaitu terjadi saat sejumlah besar batuan atau material lain 

bergerak kebawah dengan cara jatuh bebas. Biasanya, longsor ini terjadi pada 

lereng yang terjal sampai menggantung, terutama di daerah pantai. Runtuhan 

batu-batu besar dapat menyebabkan kerusakan parah. 

2.2. Sistem Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) seharusnya 

juga tanggap dan tangguh akan bencana. Untuk itu penataan ruang 

diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah yang rentan 

terhadap bencana sesuai pertimbangan Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang, bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan 

penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan 

keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Secara geografis, letak 

NKRI yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik 

bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi 

alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa 

dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya 

yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai 

sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, 

yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan 

tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan 

secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan 

memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, 

dan kelestarian lingkungan hidup.  

UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, serta PP No. 25 tahun 2000 

memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Pemerintah Kota (dan 

Kabupaten) untuk mengelola pembangunan kotanya, khususnya dalam 

administrasi pemerintahan dan keuangan. Oleh karena itu sekarang ini pemerintah 

kota mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka 
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melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang tertujuan meningkatkan peran 

kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah, penggerak pembangunan, pusat jasa 

pelayanan dalam segala bidang, serta pusat informasi dan inovasi, termasuk dalam 

hal teknologi mitigasi bencana (Bakornas PBP, 2002). Berkaitan dengan 

penjelasan peraturan tentang penataan ruang di Indonesia tersebut, maka setiap 

daerah juga harus mempunyai aturannya sendiri dalam pembangunan 

berkelanjutan. 

Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030, telah mengatur hal-hal yang 

berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang tangguh dan tanggap bencana, 

diantaranya: 

1. Pasal 13 No. 4:  

Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang meliputi prasarana 

penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah, sistem persampahan, 

sistem drainase kota, prasarana dan sarana jaringan pejalan k aki, serta jalur 

evakuasi bencana. 

2. Pasal 14 No. 3:  

Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya melalui pembatasan 

kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan 

potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana. 

3. Pasal 15 No. 3:  

Membatasi perubahan bentang alam yang dapat berdampak pada terjadinya 

bencana tanah longsor. 

4. Pasal 39  

No. 2: Kawasan rawan bencana alam di kota Gorontalo terdiri atas: a. kawasan 

rawan longsor; b. kawasan rawan banjir; dan c. kawasan rawan gelombang 

pasang atau tsunami. 

No. 3: Kawasan rawan longsor di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada 

terletak di Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Dumbo Raya, dan Kecamatan 

Hulonthalangi. 

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan meliputi :  
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a. Pertambangan galian batu kapur yang terletak di Kecamatan Kota Barat, 

meliputi: Kelurahan Tenilo, Kelurahan Buliide, Kelurahan Pilolodaa, 

Kelurahan Lekobalo dan Kelurahan Dembe I serta Kelurahan Donggala, 

Kelurahan Tenda dan Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi tidak 

dibolehkan lagi karena berada pada kawasan lindung dan kawasan rawan 

bencana longsor; 

5. Pasal 108  

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam terdiri 

atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor, 

meliputi:  

1. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan    

ancaman bencana;  

2. Membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur 

evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah 

rawan bencana;  

3. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan 

ancaman bencana dan kepentingan umum;  

4. Penetapan kawasan rawan dan berpotensi bencana tanah longsor; dan  

5. Meningkatkan pemahaman masyarakat berupa penyuluhan baik secara 

langsung maupun melalui media massa.  

Demi kemajuan suatu daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

seharusnya tidak hanya memfokuskan pada kebutuhan pembangunan saja, tapi 

juga memperhatikan aspek kemungkinan bencana yang akan terjadi. 

Pembangunan berkelanjutan adalah yang berlandaskan pada konsep manajemen 

bencana yaitu tahap pengurangan risiko (kesiapsiagaan, mitigasi, pencegahan) dan 

tahap pemulihan atau penanganan pasca bencana (tanggap darurat, pemulihan, 

pembangunan kembali). Pembangunan kembali (rehabilitasi dan rekonstruksi) 

yang lebih baik dan lebih aman (build back better) dari kondisi sebelum bencana 

haruslah dilaksanakan secara sistematis dengan pengaturan dan pengelolaan yang 

baik (Widjaja, 2014).  

Pembangunan berkelanjutan di Gorontalo dan pada daerah Leato khususnya, 

memerlukan data dan informasi tentang potensi kebencanaan, yang dengan serta 
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turut memperhatikan hubungan antara tingkat pengetahuan dan perekonomian 

masyarakatnya. Pengetahuan kebencanaan sebaiknya tidak hanya mengenai 

informasi wilayah rawan bencana dan manajemen bencana, tetapi pada awalnya 

harus mengetahui tentang faktor-faktor penyebab terjadinya bencana, khususnya 

gerakan tanah atau tanah longsor, sehingga bencana bisa dihindari lebih dini. 

Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng tergantung pada kondisi batuan 

dan tanah penyusunnya, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan 

penggunaan lahan pada lereng tersebut. Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila 

gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan 

umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, sedangkan gaya 

pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis 

tanah/batuan. Adapun karakteristik area rawan longsor menurut Kementerian PU 

(2012) adalah: 

1. Memiliki intensitas hujan yang tinggi; 

 Musim kering yang panjang menyebabkan terjadinya penguapan air di 

permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal ini mengakibatkan munculnya pori-pori 

atau rongga tanah sehingga tanah permukaan retak dan merekah. Ketika hujan 

turun dengan intensitas yang tinggi, air akan menyusup ke bagian yang retak 

membuat tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat dan dapat terakumulasi di 

bagian dasar lereng sehingga menimbulkan gerakan lateral dan terjadi longsoran. 

2. Tergolong sebagai area lereng/tebing yang terjal;  

 Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong sehingga 

dapat memicu terjadinya longsoran. 

3. Memiliki kandungan tanah yang kurang padat dan tebal; 

 Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan 

ketebalan lebih dari 2,5 m. Tanah jenis ini sangat rentan terhadap pergerakan 

tanah karena mudah menjadi lembek bila terkena air dan mudah pecah ketika 

hawa terlalu panas. 

4. Memiliki batuan yang kurang kuat; 

 Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan 

merupakan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya merupakan 

batuan yang kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila 
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mengalami proses pelapukan, sehingga pada umumnya rentan terhadap tanah 

longsor. 

5. Jenis tata lahan yang rawan longsor; 

 Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan dan 

perladangan. Pada lahan persawahan, akarnya kurang kuat untuk mengikat butir 

tanah sehingga membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air, oleh sebab 

itu pada lahan jenis ini mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah 

perladangan, akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsoran yang dalam 

dan umumnya terjadi di daerah longsoran lama. 

6. Adanya pengikisan/erosi; 

 Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu, 

penggundulan hutan di sekitar tikungan sungai menyebabkan tebing menjadi terjal 

dan menjadi rawan terhadap longsoran. 

7. Merupakan area bekas longsoran lama; 

Area bekas longsoran lama memiliki ciri sebagai berikut: 

a. adanya tebing terjal yang panjang melengkung membentuk tapal kuda. 

b. umumnya dijumpai mata air, pepohonan yang relatif tebal karena tanahnya 

gembur dan subur. 

c. adanya longsoran kecil terutama pada tebing lembah. 

d. adanya tebing-tebing yang relatif terjal. 

e. adanya alur lembah dan pada tebingnya dijumpai retakan dan longsoran 

kecil. 

f. Merupakan bidang diskontinuitas (bidang yang tidak selaras). Bidang ini 

merupakan bidang lemah dan dapat berfungsi sebagai bidang luncuran 

tanah longsor. 

2.3. Informasi Spasial Kebencanaan 

Penggunaan data penginderaan jauh dalam bidang kebumian pada dasarnya 

adalah mengenal dan memetakan obyek dan parameter kebumian yang spesifik, 

menafsirkan proses pembentukannya dan menafsirkan kaitannya dengan aspek 

lain. Data penginderaan jauh dicirikan oleh data yang dikumpulkan dari suatu 

daerah yang sangat luas dalam waktu yang sangat singkat. Data yang diperoleh 

adalah data hasil radiasi dan emisi energi elektromagnetik yang berasal dari semua 
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obyek yang ada dipermukaan bumi dan direkam diatas pita magnetik (Noor, 

2012).  

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 

Tentang Informasi Geospasial, bahwa dalam mengelola sumberdaya alam dan 

sumberdaya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah NKRI dan 

wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial. Informasi geospasial 

merupakan aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu 

objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi 

yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.  

Penentuan daerah bahaya dan beresiko dapat dilakukan dengan baik jika 

data spasialnya memadai. Demikian juga kerusakan dan dampak akibat kejadian 

bencana dapat dipetakan dengan baik. Data yang dapat digunakan baik untuk 

penentuan daerah bahaya dan berisiko, dan juga kerusakan akibat bencana adalah 

penginderaan jauh. Penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi 

daerah bahaya, berisiko dan kerusakan akibat bencana geologi (Khomarudin, dkk., 

2014). 

Data penginderaan jauh (inderaja) satelit adalah salah satu data yang dapat 

dimanfaatkan dalam antisipasi bencana. Pemanfaatan data inderaja ini memiliki 

informasi dengan cakupan wilayah pemantauan yang luas, biaya yang relatif 

murah, juga relatif near-real time (Prasasti, dkk., 2014). Bencana senantiasa akan 

menjadi suatu bagian yang menjadikan Indonesia unggul dalam bidang penelitian 

dan pengembangan teknologi kebencanaan. Tentunya, penelitian dan 

pengembangan ini ditujukan untuk mengurangi dampak dan risiko bencana yang 

ditimbulkan. Risiko bencana akan menurun seiring dengan meningkatnya 

kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana (Khomarudin, 

dkk., 2014). 

Secara prinsip, setiap obyek dan fenomena alam yang berada di ruang 

permukaan bumi dapat dideteksi dari citra satelit. Jadi, bencana alam, baik obyek 

yang dikenainya dan fenomena yang menyertainya dapat terekam oleh satelit yang 

melintas di atasnya. Kemampuan citra satelit dalam mendeteksinya sangat 

tergantung dari resolusinya, baik spasial, spektral, radiometrik, dan temporal 

(Khomarudin, dkk., 2014). 
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Analisis daerah rawan longsor, kajian kerentanan longsor serta analisis 

resiko bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan dukungan data 

penginderaan jauh. Dalam hal ini, informasi masukan dapat diperoleh dari analisis 

citra. Informasi tersebut meliputi: penutup lahan, morfologi, tanah, geologi, serta 

curah hujan. Pada proses tanggap darurat bencana, pada banyak kasus, endapan 

hasil longsoran dan dampak kerusakan yang ditimbulkannya dapat diamati dengan 

jelas dari citra satelit. Pemanfaatan informasi spasial atau data penginderaan jauh, 

selain digunakan untuk deteksi bencana alam longsor (sebelum dan sesudah 

kejadian serta luas wilayah terdampak ), juga dapat membantu mengetahui potensi 

longsoran yang akan terjadi. Untuk itu, informasi dari citra ini sangat bermanfaat 

selain untk mendukung upaya mitigasi bencana, juga untuk penyusunan program 

rehabilitasi, rekonstruksi serta untuk kesiapsiagaan terhadap potensi bencana 

berikutnya (Khomarudin, dkk., 2014). 

Pemanfaatan data penginderaan jauh memungkinkan dilakukannya analisis 

spasial/keruangan terhadap lokasi suatu bencana. Di samping itu, karena data 

penginderaan jauh menampilkan hampir semua hal yang tampak di permukaan 

bumi, maka data ini juga bisa digunakan untuk melakukan analisis fisik alam dan 

buatan. Bagaimana kondisi kerusakan pada kedua fisik, kenampakannya bisa 

diindera dari data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh digabung dengan 

Sistem Informasi Geografis (SIG) mampu menyediakan aneka ragam komposit 

data dari kondisi bentang lahan, jenis tanah, geologi, topografi, curah hujan dan 

iklim, tutupan lahan, dan lain-lain, sebagai parameter dalam penyusunan peta 

rawan bencana (Kardono dan Edi, 2010).             
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menyajikan informasi mengenai peristiwa longsor yang pernah terjadi di 

daerah Leato 

2. Mengkaji data spasial terkait dengan aspek geomorfologi di daerah Leato 

hubungannya dengan potensi/risiko bahaya longsor yang dapat terjadi 

3.2.   Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:  

1. Sebagai sumber informasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo umumnya 

dan Pemerintah Daerah Kotamadya Gorontalo khususnya, dalam 

mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan di daerahnya, dalam hal 

penanganan dan mitigasi bencana sesuai Peraturan Daerah Kota Gorontalo 

No. 40 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo 

Tahun 2010-2030. 

2. Penelitian ini merupakan studi awal dari Manajemen Bencana (Pra- 

Bencana), sehingga dapat menjadi sebuah penelitian yang berkelanjutan 

berbasis analisis geospasial yang lebih detil (rinci) pada tahap berikutnya 

(saat terjadi bencana dan setelah bencana).  
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BAB IV 

 METODE PENELITIAN 

 

4.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini mulai dilaksanakan terhitung sejak penandatanganan 

perjanjian penelitian secara daring di Simlitabmas, yaitu sejak bulan April  hingga 

September 2017. Lokasi penelitian termasuk dalam 2 (dua) wilayah Kelurahan 

yaitu Leato Utara dan Leato Selatan pada Kecamatan Dumbo Raya Kotamadya 

Gorontalo, yang difokuskan pada jalan utama (Trans Provinsi) Gorontalo-

Sulawesi Utara di bagian pesisir selatan Provinsi Gorontalo (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian (sumber: Citra GoogleEarth, 2016) 

4.2.  Metode Penelitian  

 Dengan mengacu pada tabel jadwal kegiatan Penelitian Dosen Pemula 

(PDP), maka penelitian “Studi Geomorfologi Kebencanaan Berbasis Analisis 

Spasial” akan dibagi menjadi 3 tahap yaitu diantaranya: tahap persiapan, tahap 

survei pendahuluan serta tahap pengolahan dan analisis data. Penelitian ini “Studi 

Geomorfologi Kebencanaan Berbasis Analisis Spasial”, menekankan beberapa 

aspek utama dalam survai geomorfologi yaitu diantaranya adalah: 

1) Morfografi, mendeskripsikan tentang komposisi dan kondisi bentuk lahan 

di lokasi penelitian; 
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2) Morfometri, mendeskripsikan kondisi bentuk lahan lokasi penelitian 

secara kuantitatif; 

3) Morfogenetika (proses perkembangan bentuklahan): 

 aspek Morfostruktur Aktif yaitu mendeskripsikan tentang aktivitas 

proses endogenetik seperti aktifitas tektonisme (gempa bumi) 

dan/atau aktifitas vulkanik/volkanisme. 

 aspek Morfostruktur Pasif yaitu mendeskripsikan tentang dinamika 

struktur kulit bumi dan lithologi/jenis batuan dan strukturnya yang 

dihubungkan dengan proses pengikisan (denudasional).      

4) Morfoaransemen, mendeskripsikan hubungan antara bentuk lahan di lokasi 

penelitian dengan penutupan lahan dan penggunaan lahannya oleh aktifitas 

masyarakat di daerah tersebut.     

1. Tahap Persiapan  

 Pada tahap ini yang dilakukan adalah kajian pustaka terhadap hasil-hasil 

penelitian mengenai bencana longsor yang bersumber dari artikel ilmiah, buku 

tentang kebencanaan maupun hasil penelusuran di internet.  

2. Tahap Survei Pendahuluan 

 Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan informasi primer maupun 

sekunder melalui survei pendahuluan terkait lokasi penelitian diantaranya: 

a. Informasi umum wilayah penelitian (Kelurahan Leato utara dan selatan) 

yang bersumber dari kantor kelurahan daerah masing-masing serta BPS 

Kota Gorontalo. 

b. Data historis kejadian longsor yaitu waktu dan lokasi kejadian longsor 

masa lalu oleh masyarakat pada Kelurahan Leato utara dan Leato selatan. 

c. Survei lapangan di lokasi penelitian, yaitu pengamatan langsung aspek 

morfogenetika-morfostruktur aktif dan pasif (jenis litologi), aspek 

morfografi dan morfometri (bentuk lahan dan kemiringan lereng) hingga 

aspek morfoaransemen (penutupan lahan dan tata guna lahan) yang 

disertai pengambilan gambar (foto) juga koordinat geografisnya 

menggunakan Global Positioning System (GPS) Garmin tipe 62s. 

Informasi yang berhasil dikumpulkan tersebut akan digunakan sebagai bahan 

acuan dalam mengkombinasikan hasil pengolahan dan analisis data-data spasial 
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yang berguna untuk identifikasi lokasi yang berisiko/potensi terjadi bencana 

longsor di daerah penelitian. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan dan analisis data spasial daerah 

penelitian diantaranya meliputi: 

1. Data Elevasi dari Advanced Spaceborn Thermal Emission and Reflection 

(ASTER) Global Digital Elevation Model (GDEM) v2 resolusi 30 meter 

yang bersumber dari NASA Jet Propulsion Laboratory 

(https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp). Data tersebut diolah dengan 

memanfaatkan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) Global 

Mapper v12 dan ArcGIS 10.3. Pengolahan data ini mengkaji beda tinggi 

(elevasi) topografi daerah penelitian sehingga mendapatkan informasi 

tingkat kemiringan lereng pada bentuklahan (landform) daerah tersebut.  

2. Data Geologi regional menggunakan Peta Geologi Lembar Kotamobagu, 

Sulawesi, Skala 1:250.000 (Apandi dan Bachri, 1997). Data spasial 

mengenai jenis batuan (litologi) daerah penelitian digunakan untuk 

menentukan struktur dan jenis batuan secara umum di daerah penelitian 

yang berpotensi menjadi massa longsoran. 

3. Data Tataguna dan/atau Penutupan Lahan dengan menggunakan Peta 

Penutupan Lahan Provinsi Gorontalo Skala 1:250.000 dari Pemerintah 

Daerah Provinsi Gorontalo. Interpretasi data tersebut digunakan dalam 

analisa penutupan ataupun penggunaan lahan di lokasi penelitian yang 

dapat bertindak sebagai faktor pengontrol gerakan massa batuan. Selain 

itu, pengunaan lahan di lokasi penelitian juga merupakan aspek kerentanan 

atas dampak risiko bencana yang berpotensi terjadi terhadap masyarakat.  

4. Data Zonasi Gempa dengan menggunakan Peta Kawasan Rawan Bencana 

Gempa Bumi Provinsi Gorontalo Skala 1:500.000 yang didapatkan dari 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG, 2014). Data 

ini digunakan sebagai acuan faktor pemicu terjadinya longsor di lokasi 

penelitian akibat aktivitas tektonik. 
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BAB V 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1 Survei Pengumpulan Informasi 

1. Informasi Umum Wilayah Penelitian 

Kelurahan Leato Utara dan Leato Selatan merupakan daerah yang termasuk 

dalam Kecamatan Dumbo Raya pada Kotamadya Gorontalo, Provinsi Gorontalo. 

Luas dari kedua kelurahan ini masing-masing 2,06 km
2
 (Leato selatan) dan 1,5 

km
2 

(Leato utara) atau secara persentase jumlah luasan kedua daerah ini adalah 

40,48% dari total wilayah Kec. Dumbo Raya. Keadaan morfologi lokasi penelitian 

merupakan pesisir laut, dataran hingga tebing berlereng terjal dengan kepadatan 

penduduk (per tahun 2015) sekitar 2.658 orang/km
2 

 (BPS Kota Gorontalo, 2016).  

2. Informasi Historis Peristiwa Longsor 

Data historis (kejadian pada masa lalu) mengenai peristiwa longsor di lokasi 

penelitian  yang diperoleh dari informasi masyarakat setempat dapat dilihat pada 

Tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2. Data Historis Kejadian Bencana Longsor jenis Rock fall (sumber: hasil  

wawancara dan pengamatan lapangan, 2017) 

No Jenis Bencana Lokasi 

(Kelurahan) 
Keterangan 

1. 

Longsor rockfall 

Lat   :   0
0
30’39.35” 

Long: 123
0
3’29.98” 

Kel. Leato 

Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longsor bongkahan batu jenis Granit dari tebing  

terjal menimpa jalan raya. Tidak ada korban 

jiwa/terluka dan kerusakan yang ditimbulkan, 

tapi sempat menghentikan kegiatan lalu lintas  

antara Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango 

yang juga merupakan akses utama Trans 

Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara.   
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2. 

Longsor rockfall 

Lat   :   0
0
29’23.39” 

Long: 123
0
4’46.47” 

Kel. Leato 

Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longsor bongkahan batu (jenis Gamping 

Coral) jatuh dari tebing di jalan raya yang 

berbatasan langsung dengan pinggir pantai.  

Terdapat kerusakan pembatas jalan, meski 

tidak ada korban jiwa/terluka. 

3 

Longsor rockfall 

Lat   :   0
0
30’31.15” 

Long: 123
0
3’49.75” 

Kel. Leato 

Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longsor tebing asal batuan beku Granit di 

depan kawasan pelabuhan. Dampak peristiwa 

ini tidak ada korban jiwa, 1 mobil dan 1 motor 

tertimpa runtuhan batu, juga menyebabkan 

kemacetan lalu lintas.  

4 

Longsor rockfall 

Lat   :   0
0
30’28.51” 

Long: 123
0
3’50.24” 

Kel. Leato 

Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material runtuhan batuan tuf lapili 

mengakibatkan kerusakan pada bronjong yang 

berfungsi sebagai penahan longsor yang 

berbatasan langsung dengan jalan dan 

pemukiman.      
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5.1.2 Survei Pengumpulan Data Lapangan  

 Survei lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di 

sepanjang lokasi penelitian (jalan Trans Gorontalo-Sulawesi Utara). Adapun hasil 

yang ditemukan berdasarkan pengamatan di lapangan adalah:  

a) Aspek Morfogenetika: Morfostruktur Pasif (Jenis batuan/Litologi) 

Aspek jenis batuan/litologi pada suatu wilayah merupakan salah satu faktor 

pengontrol terjadinya longsor. Identifikasi mengenai aspek morfogenetika pada 

lokasi penelitian sangat penting karena berhubungan dengan jenis atau tipe 

longsoran yang dapat terjadi. Adapun jenis-jenis litologi (batuan) yang ditemui di 

lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar-gambar berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Batuan Granit 

Gambar 3. Batuan Tuff Lapili 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Aspek Morfografi dan Morfometri (Bentuk lahan dan Kemiringan lereng) 

Bentuk permukaan/lahan (topografi) dengan kemiringan lereng atau tebing 

yang terjal akan memperbesar gaya pendorong sehingga dapat memicu terjadinya 

longsoran. Hubungan kondisi bentuk lahan dengan kelas kemiringan lereng yang 

diamati di lapangan akan mengacu pada klasifikasi Van Zuidam (1985) seperti 

yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya. Adapun hasil survai pendahuluan 

pengamatan bentuk lahan yang memiliki kemiringan terjal di lapangan disajikan 

pada gambar-gambar berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 4. Batuan Gamping Terumbu/ Coral 

Gambar 5. Batuan Breksi Vulkanik  
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Gambar 6. Tebing terjal di lokasi penelitian Kel. Leato Utara   

Gambar 7. Tebing terjal di lokasi penelitian Kel. Leato Utara   

Gambar 8. Tebing terjal di lokasi penelitian Kel. Leato Selatan   
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c) Aspek Morfoaransemen (Penutupan lahan dan Tata guna lahan)  

Kombinasi antara potensi peristiwa longsor jenis rock fall dengan keadaan 

wilayah yang terdapat di lokasi penelitian dalam hal ini kondisi penutupan lahan 

dan penggunaan lahan merupakan faktor utama kerentanan atas dampak sebuah 

peristiwa bencana. Kerentanan dapat dinilai berdasarkan kondisi penutupan dan 

penggunaan lahannya, seperti penutupan lahan oleh semak belukar, persawahan, 

perkebunan lahan kering hingga penggunaan lahan oleh  masyarakat sebagai 

permukiman, aktifitas masyarakat sebagai pengguna jalan maupun kegiatan alih 

fungsi lahan pada daerah yang berpotensi bencana. Di bawah ini dapat dilihat 

keadaan penutupan lahan dan penggunaan daerah penelitian hasil survai 

pendahuluan pengamatan di lapangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pemukiman masyarakat di bawah lereng pada Kel.  

Leato selatan 

Gambar 10. Pemukiman masyarakat di bawah lereng pada Kel. 

Leato selatan 
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5.1.3 Pengolahan Data  

1. Morfografi dan Morfometri (topografi dan kemiringan lereng) 

Aspek topografi dan kemiringan lereng merupakan salah satu faktor 

pengontrol dalam terjadinya peristiwa longsor. Kedua aspek tersebut berhubungan 

dengan sifat-sifat proses, karakteristik dan kondisi suatu lahan (Van Zuidam, 

1985). Pada lokasi penelitian secara umum diketahui merupakan bentang alam 

perbukitan hingga pesisir yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini di 

sebelah selatannya. Secara spasial ditunjukkan pada Gambar 12 tentang Topografi 

Daerah Leato di bawah ini: 
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Gambar 11.  Pemukiman dan aktifitas pelabuhan di kaki lereng 

pada Kel. Leato utara 

Gambar 12.  Topografi Daerah Leato: Kel. Leato utara dan Leato  

selatan (sumber: Hasil analisis ASTER GDEM v2) 

Sumber: 

Hasil Analisis ASTER GDEM v2 resolusi 

30m 
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Sedang kemiringan lereng pada lokasi penelitian diketahui memiliki 

kemiringan lereng yang bevariasi. Secara spasial ditunjukkan pada Gambar 13 di 

bawah ini: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kedua Gambar di atas dapat dilihat pada lokasi daerah penelitian 

memiliki bentuk lahan dari pesisir hingga perbukitan dengan elevasi topografi 

berkisar antara 0 meter di atas permukaan laut (mdpl) hingga >500 mdpl. Lahan 

dengan kerengan umumnya antara 8
o
 – 16

o
 dan 16

o
 – 35

o
, dan pada beberapa titik 

lokasi memiliki kelerengan >55
o
. Karakteristik topografi hubungannya dengan 

kelerengan lahan di daerah penelitian tersebut dapat dikategorikan curam hingga 

terjal, sering terjadi erosi permukaan dan erosi alur serta gerakan tanah sehingga 

merupakan daerah yang rawan terhadap bahaya erosi dan longsor (Van Zuidam, 

1985). 

2. Morfostruktur aktif (aktifitas tektonik/kegempaan)  

Faktor alam yang berfungsi sebagai pemicu terjadinya peristiwa longsor 

diantaranya adalah aktifitas tektonik (gempa bumi), aktifitas vulkanik (erupsi 

gunung api) serta curah hujan yang tinggi. Melihat kondisi morfologi di lapangan 

yang secara umum didominasi oleh perbukitan dengan tebing batu berlereng 

terjal, maka potensi terjadinya longsor lebih besar dapat diakibatkan oleh getaran 

yang sangat kuat atau dalam hal ini aktifitas tektonik (gempa bumi). Secara 

Gambar 13.  Kelerengan Daerah Leato: Kel. Leato utara dan Leato  

selatan (sumber: Hasil analisis ASTER GDEM v2) 

Sumber: 

Hasil Analisis ASTER GDEM v2 resolusi 30m 
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spasial kawasan rawan bencana gempa bumi di daerah penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 14 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika berdasarkan Gambar 14 di atas, maka di daerah penelitian terbagi 

menjadi zona/kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi dan sedang. Karena 

penelitian ini hanya difokuskan pada jalur Trans-Sulawesi yang berbatasan 

langsung dengan pesisir Teluk Tomini di sebelah selatan masing-masing daerah 

penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi penelitian yang merupakan 

kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi sangat berpotensi mengalami bencana 

longsor akibat aktivitas tektonik.        

3. Morfostruktur pasif (jenis litologi) 

Peristiwa longsor merupakan perpindahan massa material jenis tanah dan/atau 

batuan. Semakin kompak jenis tanah/batuan di suatu daerah maka semakin kecil 

kemungkinan untuk terjadi longsor. Peristiwa longsor juga sangat bergantung oleh 

adanya gaya berat oleh material hubungannya dengan gaya tarik bumi atau 

gravitasi. Semakin berat material tanah dan batuan, dari berat jenisnya ataupun 

akibat peresapan air hujan, maka akan semakin mudah untuk bergerak akibat gaya 

tarik bumi. Jenis batuan (litologi) yang terdapat di lokasi penelitian berdasarkan 

Peta Geologi Lembar Kotamobagu, Sulawesi Skala 1:250.000 oleh Apandi dan 

Bachri (1997) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 

Bandung, Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 15 berikut ini: 

Gambar 14. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Daerah Leato: Kel. 

Leato utara dan Leato selatan 

Sumber: 

Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Gorontalo Skala 1:500.000 

(Rahayu, R., Athanasius, C., Jonathan, G., Nick Hoorspol, 2014) 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
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Lokasi penelitian didominasi oleh Satuan Batuan Gunungapi Pinogu (TQpv), 

terdiri dari: breksi gunungapi, aglomerat, tuf, tuf lapili, lava andesit dan lava 

basal. Satuan batuan ini diperkirakan berumur Pliosen Akhir hingga Piosen Awal 

dengan ketebalan mencapai 250 meter, sedangkan sebarannya terdapat di sebelah 

selatan wilayah Cekungan Limboto dan daerah Teluk Kuandang serta di beberapa 

tempat yang membentuk bukit-bukit terpisah. Selanjutnya adalah Satuan Batuan 

Terobosan yaitu, Diorit Bone (Tmb), terdiri dari: diorit, diorit kuarsa, granodiorit 

dan adamelit. Satuan batuan ini diduga berumur Miosen Tengah hingga awal 

Miosen Akhir dan terdapat di daerah sebelah timur sesar Gorontalo, juga di 

sebelah barat sesar di sebelah utara dari Cekungan Limboto (Trail,1974 dalam 

Apandi dan Bachri, 1997). 

4. Morfoaransemen (penutupan lahan dan tata guna lahan) 

Aspek morfoaransemen merupakan segala faktor yang mempengaruhi 

perubahan bentang lahan di atas permukaan bumi. Perubahan atas penutupan 

bentang lahan tidak lepas kaitannya terhadap penggunaan lahan yang terjadi 

terhadapnya. Tutupan lahan dan/atau juga tata guna lahan pada suatu daerah 

merupakan faktor risiko kerentanan atas dampak bencana yang dapat menimpa 

masyarakat. Pada gambar di bawah ini adalah merupakan kondisi penutupan lahan 

dan penggunaannya di daerah penelitian: 

 

Sumber: 

Peta Geologi Lembar Kotamobagu, Sulawesi  Skala 1:250.000 

(Apandi dan  Bachri, 1997) 

 

Gambar 15. Jenis Batuan (Litologi) Daerah Leato: Kel. Leato utara dan 

Leato selatan 
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Jenis penutupan lahan dan penggunaan lahan di lokasi penelitian berdasarkan 

Gambar 16 di atas didominasi oleh semak belukar, pertanian lahan kering campur 

semak, permukiman hingga infrastruktur transportasi darat atau jalan raya. Risiko 

kerentanan terhadap dampak sebuah bencana dapat dilihat dari kondisi tutupan 

lahan lahan dan penggunaan lahan pada suatu daerah. Jika hal-hal tersebut tidak 

memenuhi standar kesesuaian lahan untuk peruntukannya ataupun belum sesuai 

dengan peraturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) suatu daerah, maka risiko 

kerentanan atas dampak bencana yang berpotensi terjadi akan semakin besar. 

5.2.  Pembahasan/Evaluasi Penelitian 

Hasil kajian geomorfologi kebencanaan beserta segala aspek yang 

berhubungan terhadapnya telah didapatkan bahwa, daerah penelitian yaitu 

Kelurahan Leato utara dan Leato selatan merupakan daerah yang rawan atau 

berpotensi mengalami bencana longsor dengan kerentanan yang cukup tinggi. 

Dengan menghubungkan informasi historis kejadian longsor yang pernah terjadi 

di daerah penelitian, pengamatan di lapangan dan analisis spasial yang telah 

dilakukan maka aspek-aspek geomorfologi yang berperan atas potensi dan 

kerentanan peristiwa longsor jatuhan batu (jenis rock fall) , diantaranya: 

1) Aspek Morfografi dan Morfometri (bentuk lahan dan kemiringan lereng). 

Bentuk lahan dan kemiringan lereng adalah salah satu faktor penting dalam proses 

terjadinya longsor. Dari segi potensi atau ancaman serta kerentanan bencana 

Gambar 16.   Tutupan Lahan Daerah Leato: Kel. Leato utara dan Leato 

selatan 

Sumber: 

Peta Penutupan Lahan Provinsi Gorontalo Skala 1:250.000 
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longsor dapat diidentifikasi dengan melihat bentuk lahan dan kondisi kemiringan 

lereng yang terdapat di suatu wilayah. Jika kondisi bentuk lahan perbukitan 

dengan kemiringan lereng pada suatu daerah berada diantara atau lebih dari 8
o - 

16
o 

(15% - 30%) maka dapat dikategorikan curam, rawan terhadap bahaya longsor 

dengan erosi permukaan dan erosi alur (Van Zuidam, 1985). Hasil pengamatan 

pada survai pendahuluan, di lokasi penelitian memiliki bentuk lahan bervariasi 

yaitu dari bentuklahan asal marin (dataran pesisir pantai) hingga perbukitan (hilly 

landforms) dengan kelerengan berkisar rata-rata
 
>45

0
. Dengan mengacu pada 

hubungan kelas lereng dengan bentuk lahan klasifikasi Van Zuidam (1985), maka 

nilai kelerengan tersebut termasuk dalam kemiringan lereng curam sampai terjal, 

yang merupakan daerah rawan erosi dan longsor. 

2) Aspek Morfogenetika: Morfostruktur aktif (aktifitas tektonik/kegempaan). 

Salah satu faktor penyebab atau pemicu terjadinya longsor pada suatu wilayah 

selain curah hujan yang tinggi adalah gempa bumi. Daerah penelitian sebagian 

besar termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi tinggi (Rahayu, 

dkk., 2014). Hal ini menurut  Indar (2017) disebabkan oleh letak Gorontalo di 

sebelah utara terdapat pertemuan dua lempeng mikro. Lempeng cekungan 

sulawesi, yang merupakan bagian dari lempeng sunda, menumbuk lempeng mikro 

semenanjung minahasa, yang merupakan bagian dari lempeng laut maluku, 

dengan kecepatan 30 mm/tahun ke arah selatan. Slab lempeng laut sulawesi 

menunjam ke arah selatan. Selanjutnya terdapat pula salah satu dobel subduksi 

Laut Maluku yang menunjam di bawah slab Laut Sulawesi ke arah barat. Hal 

tersebut membuat Gorontalo mempunyai potensi gempa bumi cukup besar dengan 

kedalaman yang cukup bervariasi. Gempa yang terjadi di darat dikaitkan oleh 

sejumlah patahan yaitu sesar Gorontalo, sesar pada pegunungan paleleh-utilemba, 

dan sesar sekitar Bolaang mongondow.  

3) Aspek Morfogenetika: Morfostruktur pasif (jenis litologi). Secara umum 

jenis litologi yang tersingkap di lokasi penelitian terdiri dari batuan granit, tuff 

lapili, gamping coral dan breksi vulkanik. Satuan jenis litologi yang terdapat di 

lokasi penelitian umumnya termampatkan lemah sampai sedang, diperkirakan 

berumur Pliosen-Plistosen (John dan Bird, 1973 dalam Apandi dan Bachri, 1997). 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hutagalung (2013), menyatakan 
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bahwa peristiwa longsor jenis rock fall di lokasi penelitian lebih disebabkan oleh 

peran kontrol litologi di daerah penelitian. Kondisi batuan yang telah mengalami 

pelapukan (spheroidal weathering) akibat faktor banyaknya kekar oleh proses 

tektonik daerah setempat. Hal ini menyebabkan infiltrasi air hujan berjalan cepat 

hingga menyebabkan mudahnya batuan terlepas (bongkah) sebagai longsor 

jatuhan batu (rock fall).  

4) Aspek Morfoaransemen (Penutupan lahan dan Tata guna lahan). Kondisi 

tata guna lahan di lokasi penelitian merupakan jalur transportasi yang 

menghubungkan antara Kotamadya Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango 

yang juga merupakan jalur Trans Propinsi Gorontalo - Sulawesi Utara. Selain itu, 

di sepanjang jalur tersebut terdapat pemukiman penduduk (Kelurahan Leato utara 

dan Kelurahan Leato selatan), pelabuhan kapal barang dan penumpang, serta 

beberapa tempat wisata. Hal ini mengidentifikasikan bahwa, daerah penelitian 

selain berpotensi terjadi longsor  juga merupakan daerah yang rentan bencana dari 

segi ekonomi dan sosial.  

 Peristiwa longsor sangat erat kaitannya dengan faktor alamiah diantaranya 

litologi, struktur geologi, curah hujan dan kegempaan, selain itu faktor aktifitas 

manusia dan tata guna lahan untuk pembangunan juga dapat menjadi faktor 

pengontrol terjadinya bencana longsor jatuhan batu (jenis rock fall). Semak 

belukar dan pertanian lahan kering merupakan tutupan lahan yang berada di atas 

perbukitan daerah Leato. Tanpa adanya sistem vegetasi dengan fungsi pengakaran 

yang berfungsi sebagai daya ikat butiran tanah/batu seperti tutupan hutan, maka 

proses jatuhan air hujan akan bertindak sebagai air limpasan (runoff) yang 

mengalir menuruni tebing. Pada kondisi seperti ini, air hujan akan masuk melalui 

celah-celah batuan melalui sistem kekar yang diakibatkan oleh aktivitas tektonik 

wilayah penelitian. Keadaan inilah yang menyebabkan proses pelapukan 

(denudasi) pada tubuh batuan berjalan lebih intensif.  

 Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hutagalung (2013) 

mengenai kontrol litologi daerah penelitian, menjelaskan bahwa yang menjadikan 

batuan pada tebing menjadi mudah terlepas sebagai gerakan lereng (rockfall) 

disebabkan karena batuan (litologi) setempat telah mengalami pelapukan.       

Jalan raya di lokasi penelitian merupakan jalur transportasi lokal yang 
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menghubungkan Kecamatan dan Kabupaten hingga jalur trans antar Provinsi 

Gorontalo dan Sulawesi Utara. Jalur ini merupakan akses transportasi yang sangat 

penting dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah Gorontalo. Selain itu pula 

jalur ini merupakan akses menuju ke beberapa tempat wisata seperti Pantai 

Botutonuo, Pantai Blue Marlin, Taman laut Olele, Situs Japanese Cargo Creek, 

wisata Hiu Paus Botubarani hingga beberapa lokasi wisata lainnya. Jalur yang 

sama juga merupakan akses untuk menuju ke dermaga pelabuhan kapal barang 

dan kapal penyeberangan yang dikelola oleh PT. PELNI IV Persero. Atas dasar 

hal tersebut, selain memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung 

pembangunan berkelanjutan di Gorontalo,  jalan raya di daerah penelitian juga 

dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya longsor akibat getaran yang 

ditimbulkan oleh aktivitas transportasi. Hal itu pula yang menjadikan daerah 

penelitian memiliki kerentanan akan dampak dari bencana menjadi lebih besar 

kepada pengguna jalan atau pengemudi kendaraan bermotor.  

Hal lain yang menyebabkan nilai kerentanan akan dampak dari sebuah 

bencana menjadi lebih besar adalah letak permukiman. Diketahui pada daerah 

penelitian, Kelurahan Leato utara dan Leato selatan, sebagian besar merupakan 

masyarakat pesisir yang bermukim di bawah atau kaki tebing. Dengan melihat 

jumlah kepadatan penduduk (per tahun 2015) dari data BPS Kota Gorontalo 

(2016) yaitu sekitar 2.658 orang/km
2
, maka kerentanan terhadap dampak dari 

bencana longsor yang berpotensi terjadi menjadi sangat besar. Dampak dari 

bencana longsor itu sendiri diantaranya adalah adanya korban jiwa, kehilangan 

tempat tinggal, kerugian harta benda, hingga gangguan kehidupan dan 

penghidupan seperti sakit, menurunnya kondisi psikologis, terputusnya jalur 

transportasi, dsb. 
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BAB VI 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

 Analisa geomorfologi di lokasi penelitian didapatkan bahwa pada daerah 

Leato (Leato utara dan selatan) memiliki morfografi wilayah pesisir dan 

perbukitan terjal memiliki ketinggian rata-rata 200 – 500 mdpl dengan morfometri 

8
o
 sampai > 55

o
. Perbukitan berlereng terjal yang terdapat di lokasi penelitian 

merupakan suatu runtunan regresif akibat aktivitas tektonik yang berlangsung 

relatif menerus sejak Eosen – Miosen Awal sampai Kuarter. Selain itu wilayah 

penelitian yang termasuk pada busur mandala barat bagian utara atau bagian dari 

lajur volcano – plutonik Sulawesi utara yang menghasilkan batuan gunungapi 

berumur Eosen – Pliosen dan batuan terobosan. Dari aspek morfostruktur aktif, 

aktivitas tektonik inilah yang menjadikan daerah penelitian merupakan kawasan 

rawan bencana gempa bumi tinggi hingga dapat menjadi faktor pemicu peristiwa 

gerakan tanah dan batuan (rock fall).  

 Dari aspek morfostruktur pasif, hasil aktivitas tektonik tersebut 

menghasilkan tatanan geologi dengan beragam jenis litologi yang tersingkap di 

lapangan dan dalam Peta Geologi Lembar Kotamobagu, diantaranya adalah granit 

(Diorit Bone (Tmb)), tuf lapili dan breksi (Batuan Gunungapi Pinogu (TQpv)) 

serta gamping terumbu yang merupakan batuan terobosan. Jika berdasarkan 

informasi historis peristiwa longsor di daerah penelitian, diketahui bahwa batu 

granit dan tuf lapili adalah merupakan bahan longsoran jenis rock fall yang paling 

sering terjadi. Aspek morfoaransemen pada daerah penelitian, yaitu adanya 

penutupan dan penggunaan lahan seperti pertanian lahan kering dan semak 

belukar hingga jalur transportasi darat dan permukiman, menjadikan daerah 

penelitian tidak hanya rawan terhadap longsor tetapi juga menjadi rentan menjadi 

sebuah bencana yang merugikan khususnya pada pembangunan berkelanjutan di 

Gorontalo.  
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6.2. Saran 

 Adapun saran dari tim peneliti sebagai sumbangsih dari penelitian ini 

adalah: 

1. Perlunya memperhatikan kondisi geomorfologi dalam penyusunan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Gorontalo yang berbasis mitigasi 

bencana, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. 

2. Penelitian ini merupakan studi pendahuluan identifikasi kerawanan dan 

kerentanan Daerah Leato terhadap ancaman dan dampak yang dapat 

ditimpulkan bencana longsor jenis rock fall dengan memperhatikan aspek 

aspek geomorfogi kebencanaan. Sehingga, diharapkan adanya penelitian 

lanjutan dengan informasi lebih lengkap  mengenai kebencanaan di daerah ini 

khususnya dan Gorontalo pada umumnya, agar senantiasa bermanfaat dalam 

pembangunan yang berkelanjutan.   
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