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RINGKASAN 

 

       Pada wilayah rawan banjir seperti di Indonesia, koordinasi antar pihak dalam 

kegiatan pengurangan risiko bencana (PRB) menjadi sangat penting pada setiap 

daerahnya. Hal ini dikarenakan akibat dari bencana banjir tersebut secara 

langsung akan berdampak tidak saja pada gangguan kehidupan dan penghidupan 

masyarakatnya, tetapi juga menghambat proses pembangunan berkelanjutan 

daerah tersebut. Penelitian ini akan menilai potensi bahaya banjir pada wilayah 

Kecamatan Limboto dan Limboto barat berdasarkan karakteristik Daerah Aliran 

Sungai (DAS) Limboto. Dengan menggunakan metode Geospatial Hazard 

Assessment (GHA), DAS tersebut akan dianalisis menurut karakter wilayah dari 

peta tematik  dengan sistem skoring dan tumpang susun menggunakan perangkat 

Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penilaian dan analisis risiko bahaya 

banjir tersebut nantinya menjadi dasar dalam inventarisasi sumber daya 

komunitas yang akan terlibat untuk saling berkoordinasi dalam PRB banjir. 

Secara umum Kabupaten Gorontalo didominasi oleh satuan lahan pesisir yang 

berbatasan langsung dengan Teluk Tomini, dataran hingga pegunungan dan juga 

secara geografis dekat dengan garis Khatulistiwa. Curah hujan yang tinggi pada 

hulu DAS Limboto, tata guna lahan yang kritis serta permukiman yang dominan 

berada di dataran rendah aluvium menyebabkan daerah penelitian termasuk pada 

zona risiko tinggi dan sangat tinggi mengalami banjir. Risiko ini tentunya harus 

segera mungkin diantisipasi dengan penanggulangan bencana yang bersifat multi-

sektoral, multi-stakeholder, dan multi-bahaya. Agar kegiatan penaggulangan 

bencana dapat berjalan efektif maka diperlukan sebuah dokumen kesepakatan 

bersama dalam menjalankan kegiatan tersebut dalam hal ini adalah dokumen 

Rencana Kontinjensi Pengurangan Risiko Bencana (Rekon PRB). Dokumen ini 

dapat menjadi pedoman koordinasi publik yang merupakan kebijakan dan/atau 

arahan dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten 

Gorontalo. 

 

Kata kunci:   banjir; kontinjensi; sig; pengurangan risiko bencana; pembangunan 

berkelanjutan; gorontalo;  
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PRAKATA 

Assalamu ‘alaikum w. w 

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

sehingga Laporan Kemajuan Penelitian Dosen Pemula (PDP) untuk pendanaan 

Tahun 2018 oleh Kemenristekdikti dapat diselesaikan tepat waktu. Judul yang 

dipilih oleh Tim peneliti untuk Hibah Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 

Kemenristekdikti 2017 ini adalah “Rencana Kontinjensi Pengurangan Risiko 

Bencana Berbasis Komunitas Sebagai Arahan Pembangunan Berkelanjutan” 

dengan batasan masalah dan daerah penelitian mengenai Rencana Kontinjensi 

Pengurangan Risiko Bencana (Rekon PRB) Banjir di daerah Kecamatan Limboto 

dan Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo. 

Tim peneliti berjumlah 2 (dua) orang Dosen dari Program Studi Geografi Fakultas 

Sains dan Teknologi dan Program studi Administrasi Publik Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yaitu terdiri dari Ivan 

Taslim, M.T (Ketua)., Muh. Firyal Akbar;, M.Si (Anggota 1).  Tim peneliti 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini dan sangat jauh 

dari hasil yang memuaskan. Sehingga untuk itu selaku Ketua Tim peneliti 

memohon saran dan kritik agar kiranya berguna untuk penyempurnaan dari 

penelitian ini. Tim peneliti sangat terbuka atas saran maupun kritik yang 

membangun agar kiranya dapat dijadikan penyuplai semangat bagi Tim peneliti 

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   

Gorontalo, 12-10-2018 

Tim Peneliti, 

 

Ivan Taslim, M.T 

                  Ketua 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Laboratorium Bencana. Hal ini jika dilihat dari posisi 

geografisnya yang terletak di daerah khatulistiwa, sehingga memiliki 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 paling aktif di dunia yaitu diantaranya lempeng 

Eurasia, Australia, dan lempeng dasar Samudera Pasifik, sehingga 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, hingga tsunami. Atas dasar 

itulah mengapa Indonesia disebut sebagai laboratorium bencana (disaster 

laboratory), baik oleh faktor hidrometeorologi maupun geologi, yang dengan 

demikian merupakan sumberdaya riset agar senantiasa menghasilkan solusi, 

pencegahan maupun antisipasi bencana yang akan datang sehingga dapat 

mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.   

Konsep pembangunan yang berkelanjutan sebenarnya sudah diatur dalam 

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini tentu 

harus disertai dengan pengetahuan dan informasi mengenai kebencanaan oleh 

masyarakat dan juga pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam 

penyelenggaraan pembangunan bangsa. Atas dasar hal tersebut, pemerintah dan 

masyarakat yang merupakan satu bagian dari sebuah komunitas, tentu harus 

saling terkait dan bekerja sama dalam penyusunan dan penerapan rencana 

kontinjensi pengurangan risiko bencana untuk mewujudkan pembangunan bangsa 

yang berkelanjutan.  

Secara umum Kabupaten Gorontalo didominasi oleh satuan lahan pesisir 

yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini, dataran hingga pegunungan dan 

juga secara geografis dekat dengan garis Khatulistiwa. Kecamatan Limboto 

merupakan Ibukota Kabupaten Gorontalo yang merupakan daerah yang sedang 

berkembang dan sedang menggiatkan perencanaan pembangunan di daerahnya. 

Kondisi daerah penelitian seperti ini sangat berpotensi mengalami bencana banjir, 

yang akan berdampak pada keselamatan masyarakatnya, terputusnya jalur 
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transportasi, kerugian harta benda termasuk fasilitas umum hingga berdampak 

pada keberlanjutan pembangunan daerah. Pembangunan yang berkelanjutan 

(sustainable development), tentu dapat lebih baik jika dimulai dari daerah yang 

sedang berkembang seperti halnya di Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo 

merupakan salah satu daerah dalam wilayah Provinsi Gorontalo yang sedang 

berkembang dan juga merupakan daerah rawan bencana alam khususnya banjir. 

Rekon pengurangan risiko bencana dengan berbasis komunitas (PRB-BK) dapat 

dijadikan sebagai arahan dalam pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo yang 

berkelanjutan, yang dengan serta merta turut andil dalam pembangunan bangsa. 

Dari uraian di atas terdapat rumusan masalah yang akan diteliti sebagai batasan 

penelitian, yaitu: 

1. Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo khususnya daerah 

Limboto memerlukan data dan informasi spasial tentang potensi bencana 

banjir. 

2. Kabupaten Gorontalo perlu menyusun rencana kontinjensi pengurangan 

risiko bencana berbasis komunitas (PRB-BK), sebagai arahan pembangunan 

yang berkelanjutan di daerahnya.  

 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menyajikan data dan informasi wilayah Kabupaten Gorontalo tentang 

potensi bencana banjir secara spasial.  

2. Menyusun Rencana Kontinjensi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis 

Komunitas (PRB-BK) di Kabupaten Gorontalo. 

 

1.3. Luaran (Output) 

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

1. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional yang terakreditasi maupun yang tidak 

terakreditasi.     

Adapun rencana target capaian tahunan sebagai kontribusi bagi ilmu 

pengetahuan yang diharapkan, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: 
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   Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan      

No. Jenis Luaran 
Indikator 

Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS1) TS+1 TS+2 

1 
Artikel ilmiah dimuat di 

jurnal 

Internasional 

bereputasi 
Tidak ada - 

  
 

Nasional 

Terakreditasi 
Tidak ada - 

 
 

 

Nasional tidak 

terakreditasi 
Published - √ 

  

2 
Artikel ilmiah dimuat di 

prosiding 

Internasional 

Terindeks 
Tidak ada - 

 
 

 

Nasional Tidak ada -    

3 
Invited Speaker dalam 

temu ilmiah 

Internasional Tidak ada -    

Nasional Tidak ada -    

4 Visiting Lecturer Internasional Tidak ada -    

5 
Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) 

Paten Tidak ada -    

Paten 

sederhana 
Tidak ada - 

   

Hak Cipta Tidak ada -    

Merk dagang Tidak ada -    

Rahasia 

dagang 
Tidak ada - 

   

Desain produk 

industri 
Tidak ada - 

   

Indikasi 

Geografis 
Tidak ada - 

 
 

 

Perlindungan 

Variets  

Tanaman 

Tidak ada - 

   

Perlindungan 

Topografi 

Sirkuit 

Terpadu 

Tidak ada - 

   

6 Teknologi Tepat Guna Tidak ada -    

7 
Model/Purwarupa/Desain/Karya 

seni/Rekayasa Sosial 
Tidak ada - 

  
 

8 Buku Ajar (ISBN) Tidak ada -    

9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) - 2 √   
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

2.1.1. Letak dan Batas Wilayah Administrasi 

   Kabupaten Gorontalo secara administratif termasuk dalam wilayah 

Provinsi Gorontalo yang merupakan sebuah daerah yang baru terbentuk oleh 

pemekaran Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang RI No. 38 

Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo 

dengan Ibukota di Kecamatan/Kota Limboto terletak pada 0
o
 24’ – 0

o
 56’ Lintang 

Utara (LU) dan 122
o
 15’ – 123

o
 32’ Bujur Timur (BT). Dari posisi tersebut 

wilayah Kabupaten Gorontalo secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten 

Gorontalo Utara di sebelah Utara dan di sebelah Selatan berbatasan langsung 

dengan Teluk Tomini. Sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Boalemo, dan di sebelah Timurnya dengan Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone 

Bolango. Hingga tahun 2016, Kabupaten Gorontalo terbagi menjadi 17 wilayah 

kecamatan yang terdiri dari 742 dusun.  Adapun 17 wilayah kecamatan tersebut 

diantaranya adalah Batudaa Pantai, Biluhu, Batudaa, Bongomeme, Dungaliyo, 

Tabongo, Tibawa, Pulubala, Boliyohuto, Mootilango, Tolangohula, Asparaga, 

Bilato, Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya dan Tilango. 

Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah 2.207,58 Km
2
 atau 18,07 % dari luas 

total Provinsi (BPS Kabupaten Gorontalo, 2016).  

 Sejak terbentuk sebagai daerah baru, maka perencanaan untuk 

pembangunan yang berkelanjutan di semua sektor merupakan hal mutlak agar 

segera dilaksanakan. Namun, sebagai daerah yang sedang berkembang, daerah ini 

sering mengalami bencana alam yang tentu saja menghambat dan memperlambat 

penyelenggaraan pembangunannya. Dampak akibat dari bencana tersebut lebih 

banyak dirasakan karena kurangnya pengetahuan, partisipasi masyarakat dan 

peran serta pemerintah setempat dalam pengelolaan (manajemen) bencana dalam 

penyelenggaraan pembangunan daerahnya. Pengetahuan kebencanaan tidak hanya 

mengenai informasi wilayah rawan bencana dan manajemennya, tetapi pada 

awalnya harus mengetahui tentang faktor-faktor penyebab terjadinya, bagaimana 

cara mengurangi dampak/risikonya, serta usaha apa yang harus dilakukan dalam 

mengantisipasinya, baik dalam jangka waktu dekat maupun di masa yang akan 
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datang. Salah satu peristiwa bencana alam yang sering terjadi wilayah Kabupaten 

Gorontalo adalah banjir, yang melanda beberapa lokasi termasuk Kecamatan/Kota 

Limboto sebagai Ibukota daerah. Informasi mengenai peristiwa bencana banjir 

Kabupaten Gorontalo pernah dimuat pada halaman berita daring, diantaraya 

menurut media Kompas regional Gorontalo (2016) bahwa banjir bandang di 

Gorontalo meluas hingga 9 daerah kecamatan terendam, hingga menyebabkan 

kerugian material dan ribuan orang menjadi korban pengungsian. Beberapa 

daerah di Kabupaten Gorontalo yang dilanda peristiwa banjir tersebut adalah 

Kecamatan Bilato, Batudaa Pantai, Limboto, Limboto Barat, Tolangohula, 

Tibawa, Asparaga, Bilato, Dulangiyo, Tilango dan Boliyohuto. Kejadian banjir 

tersebut diperkirakan akibat meluapnya Sungai pada Sub DAS Biyonga dan Sub 

DAS Bulota.  

Peristiwa ini merupakan adalah salah satu dampak dari fenomena 

hidrometeorologi, yaitu sebuah proses terjadinya hujan dengan intensitas tinggi 

dan/atau terus menerus di daerah hulu atau di suatu wilayah sehingga 

menyebabkan debit aliran sungai menjadi lebih besar dari ambang normal 

(Paimin, dkk., 2009). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana mendefinisikan banjir sebagai salahsatu peristiwa atau 

keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang 

meningkat. Jika dalam peristiwa banjir tersebut memiliki dampak, seperti 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda 

maupun terganggunya kondisi kesehatan dan psikologis, maka dapat 

dikategorikan sebagai bencana. Dampak dari peristiwa tersebut menjadi sebuah 

bencana sangat terkait dengan pengaruh kegiatan manusia (antropogenik) dengan 

beberapa faktor lainnya seperti intensitas hujan yang tinggi, kondisi sungai dan 

daerah hulu yang rusak, kondisi budidaya/alih fungsi lahan yang tidak sesuai, 

serta pasang surut air laut (Perka BNPB, 2008). Minimnya penelitian dan 

informasi terkait potensi bencana banjir di daerah ini, serta diperkirakan 

kurangnya peran pemerintah dalam hal pengurangan risiko bencana, menjadikan 

penelitian dengan judul Rencana Kontinjensi PRB-BK Sebagai Arahan 

Pembangunan Berkelanjutan dirasa perlu untuk dilaksanakan.     
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2.1.2 Tatanan Geologi 

 Kabupaten Gorontalo secara regional umumnya memiliki kondisi geologi 

yang didominasi oleh  berbagai jenis litologi mulai dari batuan gunungapi pinogu 

(TQpv), batuan gunungapi bilungala (Tmbv), lalu endapan danau (Qpl), 

batugamping klastika (TQl) dan batugamping terumbu (Ql) (Apandi dan Bachri, 

1997). Proses litotektonik 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). Lebih lanjut menurut Sompotan 

(2012), pembentukan gunung api dan sedimen di daerah penelitian berlangsung 

relatif menerus sejak masa Eosen-Miosen Awal sampai Kuarter, dengan 

lingkungan laut dalam sampai daratan, atau merupakan suatu runtunan regresif. 

Pada batuan gunung api umumnya dijumpai selingan batuan sedimen dan 

sebaliknya, sehingga kedua batuan tersebut menunjukkan hubungan superposisi 

yang jelas. 

2.1.3 Topografi 

 Wilayah Kabupaten Gorontalo mempunyai topografi yang sebagian besar 

merupakan pesisir pantai di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan 

Teluk Tomini, dataran hingga pegunungan  yang berada pada elevasi 0 - 2.065 m 

dari permukaan laut (mdpl). Secara fisiografis dikelompokkan menjadi 2 satuan 

wilayah morfologi, yaitu: 

1) Satuan morfologi pesisir/laut, merupakan daerah pantai di sebelah selatan 

yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini.  

2) Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada 

di bagian tengah wilayah cekungan limboto yaitu di sekitar Danau 

Limboto. Pada umumnya daerah ini terdiri dari satuan aluvium dan 

endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola 

sub dendtritik dan sub parallel.  
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3) Satuan morfologi pegunungan, umumnya dicirikan dengan bentuk alam 

yang menunjukkan bentuk puncak mengkerucut dengan lereng relatif 

landai hingga terjal dengan ketinggian sampai 2.065 mdpl, yang 

didominasi oleh satuan batuan Gunungapi dan batuan sedimen berumur 

Tersier hingga Kuarter. 

2.2. Arahan 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 yang dengan serta memperhatikan 

faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian 

lingkungan hidup. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, rencana 

kontinjensi (contingency plan) dimaksudkan untuk melakukan penyusunan 

rencana yang terukur dan spesifik yang dilakukan sebelum terjadi kondisi darurat 

bencana pada suatu wilayah, dengan berdasarkan analisis ancaman yang 

diprakirakan akan terjadi ataupun belum tentu terjadi. Rencana Kontinjensi 

(Rekon) bersifat spesifik yaitu hanya diperuntukkan pada satu jenis ancaman 

bencana (single hazard), sehingga untuk jenis ancaman bencana lainnya akan 

disusunkan Rekon tersendiri. 
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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 daerahnya, khususnya dalam 

administrasi pemerintahan dan keuangan. Oleh karena itu sekarang ini pemerintah 

kota/kabupaten mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka 

melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang bertujuan meningkatkan 

peran kota/kabupaten 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 rencana dan 

aturannya sendiri dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032, telah mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang tangguh dan tanggap 

bencana, diantaranya: 

1. Pasal 5 Ayat 6:  

(a)  membatasi perkembangan budidaya terbagun di kawasan rawan bencana  

alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi 

kerugian akibat bencana; 

(b)  memanfaatkan ruang pusat kota, dengan mengoptimalkan pembangunan 

gedung secara vertikal, dengan mempertimbangkan kerawanan terhadap 

gempa, agar terwujud kota taman yang kompak, di daerah perkotaan 

yang aman terhadap resiko bencana alam; 

2) Pasal 5 Ayat 7: 

 (h)  mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif 

dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; 

3) Pasal 17 Ayat 1: Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri dari: 

(d)   jalur evakuasi bencana; 

4) Pasal 19: Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 (a), 

terdiri atas:  

(e)   kawasan rawan bencana alam; 
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Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam: 

5) Pasal 24 

1. Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (e), 

terdiri atas: 

a. kawasan rawan tanah longsor; 

b. kawasan rawan gelompang pasang; dan 

c. kawasan rawan banjir; 

2. Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (a), 

terdapat di Kecamatan Tibawa, Telaga Biru, Batudaa Pantai, Biluhu dan 

Bilato. 

3. Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (b), 

terdapat di Kecamatan Batudaa Pantai, Biluhu dan Bilato. 

4. Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (c), terdapat di 

Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga Jaya, Tilango, Tibawa, 

Tolangohula, Tabongo, dan Bilato.     

Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi 

6) Pasal 25 

1. Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f), 

terdiir atas: 

b. kawasan rawan bencana alam geologi 

3. Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

(b), terdiri atas: 

a. kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Tibawa, Tabongo, dan 

Batudaa; 

b. kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Limboto Barat; 

c. kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Tibawa, 

Tabongo, dan Batudaa; 

d. kawasan rawan tsunami, terdapat di Batudaa Pantai, Biluhu, dan Bilato; 

e. kawasan rawan abrasi; terdapat di Batudaa Pantai, Biluhu, dan Bilato;  

f. kawasan rawan bahaya gas beracun, terdapat di Telaga Biru dan 

Boliyohuto. 

Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Pemukiman 

7) Pasal 35 Ayat 1 (huruf a poin 3) 
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Kawasan pemukiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 (h) terdiri 

atas kawasan peruntukan pemukiman perkotaan yang meliputi; pola 

permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap bencana alam seperti 

banjir, gempa dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi 

bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian paling 

rendah 30 (tiga puluh) meter di atas permukaan laut atau berupa bukit 

penyelamatan; 

Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo memerlukan data dan 

informasi tentang potensi kebencanaan, yang dengan serta turut memperhatikan 

hubungan antara tingkat pengetahuan dan perekonomian masyarakatnya, dan juga 

faktor ketepatan rencana pembangunan. 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).  

2.3. Rencana Kontinjensi PRB-BK 

Rencana Kontinjensi (Rekon) merupakan salah satu penyelenggaraan 

penanggulangan bencana dalam situasi terdapatnya potensi terjadi bencana (Perka 

BNPB, 2008). Rekon tersebut termasuk dalam tahapan pra bencana yang disusun 

sebagai konsep kesiapsiagaan pada kondisi darurat bencana yang berpotensi 

terjadi, yang dilakukan secara bersama antar semua sektor (komunitas). Tahapan 

penyelenggaraan Rekon PRB-BK disajikan pada Gambar 1 berikut ini: 
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Tahapan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana tersebut terdiri dari 

koordinasi lintas sektor, yang saling bekerjasama dengan peran dan fungsinya 

masing-masing, diantaranya (Henny, 2010): 

A. Instansi Pemerintahan Terkait 

1. Sektor Pemerintahan, mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan 

daerah; 

2. Sektor Kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk 

obat-obatan dan para medis; 

3. Sektor Sosial, merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar 

lainnya untuk para pengungsi; 

4. Sektor Pekerjaan Umum, merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi 

dan jalur evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana; 

5. Sektor Perhubungan, melakukan deteksi dini dan informasi cuaca/meteorologi 

dan merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi; 

6. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, merencanakan dan mengendalikan 

upaya mitigatif di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia 

yang terkait dengan bencana geologi sebelumnya; 

7. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merencanakan pengerahan dan  

pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana; 

8. Sektor Keuangan, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana pada masa pra bencana; 

Gambar 1.  Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

       (Sumber: Perka BNPB No. 4/2008)  
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9. Sektor Kehutanan, merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif 

khususnya kebakaran hutan/lahan; 

10. Sektor Lingkungan Hidup, merencanakan dan mengendalikan upaya yang 

bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana; 

11. Sektor Kelautan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang 

bencana tsunami dan abrasi pantai; 

12. Sektor Lembaga Penelitian dan Peendidikan Tinggi, melakukan kajian dan 

penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi; 

13. TNI/POLRI membantu dalam kegiatan SAR, dan pengamanan saat darurat 

termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya 

mengungsi; 

B. Peran dan Potensi Masyarakat 

1. Masyarakat, sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban 

bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga 

diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar; 

2. Swasta, berperan pada saat kejadian bencana yaitu saat pemberian bantuan 

darurat; 

3. Lembaga Non-Pemerintah, pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan 

kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana; 

4.  Perguruan Tinggi / Lembaga Penelitian, penanggulangan bencana dapat 

efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan iptek yang tepat; 

5. Media, dengan kemampuan besar untuk membentuk opini publik dalam hal 

membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan 

dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan 

dini, kejadian bencana serta upaya penanggulangannya, serta pendidikan 

kebencanaan kepada masyarakat; 

6. Lembaga Internasional, pada pemberian bantuan pada saat pra bencana, saat 

tanggap darurat maupun pasca bencana; 
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BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menyajikan data dan informasi wilayah Kabupaten Gorontalo tentang 

potensi bencana banjir secara spasial.  

2. Menyusun Rencana Kontinjensi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis 

Komunitas (PRB-BK) di Kabupaten Gorontalo. 

 

3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.  Penelitian ini akan memberi manfaat kepada instansi Pemerintah Kab. 

Gorontalo, khususnya pada instansi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) agar dapat menjadi acuan data dan informasi dalam 

rencana penanggulangan risiko di masa depan.   

2. Rencana Kontinjensi Pengurangan Risiko Bencana (Rekon PRB) 

merupakan suatu program penanggulangan bencana yang disusun secara 

struktur dan melibatkan atau berbasis komunitas yang ada di daerah 

penelitian. Sehingga penelitian ini akan bermanfaat sebagai pedoman 

penanggulangan bencana pada Tahap Mitigasi dan Kesiap-siagaan 

Bencana.  
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BAB IV. METODE PENELITIAN 

 

4.1.  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, setelah 

tahap pengusulan proposal disetujui dan penandatanganan kontrak penelitian. 

Diperkirakan penelitian akan mulai berjalan yaitu pada bulan April 2018 hingga 

Desember 2018 yang dimulai dengan tahap persiapan, survei lapangan, 

pengumpulan data primer dan sekunder, proses pengolahan data, penyusunan 

laporan akhir, penerbitan artikel pada jurnal ilmiah tidak terakreditasi hingga 

tahap seminar hasil sebagai luaran yang diharapkan. Lokasi penelitian termasuk 

dalam dua wilayah Kecamatan yaitu Limboto dan Limboto Barat pada Kabupaten 

Gorontalo, yang dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Teknik Pengumpulan Data  

 Untuk dapat menyusun rencana kontinjensi pengurangan risiko bencana 

banjir, terlebih dahulu dengan melakukan tahap pengumpulan data/informasi 

diantaranya dengan kajian pustaka hasil-hasil penelitian terdahulu dan survei 

lapangan. Data lapangan merupakan informasi tentang lokasi banjir yang pernah 

terjadi (masa lalu) dari media daring, masyarakat dan/atau dari instansi/lembaga 

pemerintah terkait bidang kebencanaan yaitu Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD). Data tersebut disertai dengan pengamatan di lapangan meliputi 

aspek-aspek penyebab bencana banjir seperti topografi, jenis tutupan lahan (hulu), 

Gambar 2.  Wilayah Penelitian 
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praktek penggunaan lahan, kondisi sungai dan wilayah pemukiman, disertai 

dengan pengambilan gambar (foto) dan koordinat di masing-masing lokasi 

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

tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam analisis potensi/kerawanan bencana 

banjir secara geospasial (peta) di daerah penelitian. Sumber penyusunan peta 

tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan tujuan penelitian, 

seperti peta topografi dan/atau geomorfologi, geologi, tutupan lahan dan data 

curah hujan, yang bersumber dari berbagai bahan yang relevan seperti Peta 

Tematik, Foto Citra Satelit, TRMM NASA ataupun Data DEM.  

4.3. Teknik Analisis Data   

 Rencana Kontinjensi (Rekon) PRB-BK disusun berdasarkan hasil analisis 

potensi bencana banjir daerah penelitian. Dalam penentuan daerah rawan bencana 

banjir dapat dilakukan dengan kajian data/informasi tentang kondisi daerah 

penelitian yang mencakup: 

1. Data Topografi. Analisis data topografi dengan menggunakan peta tematik 

topografi, DEM SRTM, dan atau Foto Citra GoogleEarth 2017. Analisis ini 

akan mengkaji garis kontur dan bentang alam di lokasi penelitian untuk 

mendapatkan informasi tingkat kemiringan lahan menurut jenis 

bentanglahannya (landform) pengaruhnya terhadap penyebab banjir. 

2. Data Tataguna/Tutupan Lahan. Analisis data tataguna dan tutupan lahan 

dengan menggunakan hasil foto citra satelit multispektral. Indeks tataguna dan 

tutupan lahan digunakan untuk melihat keberadaan vegetasi dan fungsi lahan 

di lokasi penelitian, terutama pada daerah hulu daerah aliran sungai (DAS). 

3. Data Iklim (curah hujan). Analisis data iklim dengan menggunakan data rata-

rata tahunan selama 5-10 tahun terakhir yang berasal dari instansi Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Jalaluddin Gorontalo 

dan/atau data daring TRMM NASA. Data ini akan digunakan sebagai acuan 

dalam melihat intensitas curah hujan yang dapat menyebabkan terjadinya 

banjir. 

 Tahap analisis data dan informasi di lokasi penelitian, selanjutnya dapat 

ditentukan daerah-daerah yang berpotensi atau rawan terjadi bencana banjir di 

Kabupaten Gorontalo. Dari hasil analisis data tersebut maka akan mendasari tahap 

penyusunan Rencana Kontinjensi PRB-BK yang meliputi tahap:  
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1. Persiapan. Pada tahap ini mencakup pembuatan profil wilayah sasaran seperti 

letak geografis, lokasi dan batas wilayah. Selanjutnya menentukan potensi dan 

permasalahan yang kemungkinan terjadi seperti jenis ancaman, kerentanan, 

kapasitas, serta lembaga yang ada.  

2. Inventarisir kelompok sektor/lembaga (komunitas) dan fungsinya masing –

masing. Tahap ini dilakukan dengan penyusunan kegiatan masing-masing 

sektor yang berperan dalam komunitas PRB-BK. Adapun sektor-sektor yang 

dimaksud adalah adalah Sektor Manajemen dan Koordinasi; Sektor Kesehatan; 

Sektor Evakuasi dan Transportasi; Sektor Logistik; Sektor Barak; Sektor 

Dapur Umum; Sektor Komunikasi; Sektor Keamanan; dan Sektor Pendidikan. 

3.  Penetapan Rencana dan Strategi. Dalam tahap ini akan dilakukan beberapa hal 

diantaranya: 

a) Penilaian Risiko Bencana. Penilaian bahaya dan analisis risiko dilakukan 

dengan mengidentifikasi beberapa parameter geografis di daerah 

penelitian seperti jenis tanah, bentuk lahan (morfologi), ketinggian 

wilayah (topografi), rerata curah hujan tahunan, kemiringan lereng hingga 

penggunaan lahan. Rencana Kontinjensi Pengurangan Risiko Bencana 

(Rekon PRB) diperuntukkan untuk 1 jenis ancaman atau potensi bencana. 

Sehingga untuk bencana lainnya harus dibuatkan Rekon PRB tersendiri. 

Salah satu jenis ancaman bahaya yang berisiko terjadi di lokasi penelitian 

adalah bencana banjir. Untuk itu pada penelitian ini difokuskan pada 

ancaman/potensi bencana banjir, dan analisis yang akan dilakukan 

berbasis parameter geografis Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto, 

dimana daerah penelitian yaitu Kec. Limboto dan Kec. Limboto barat 

termasuk di dalamnya. 

b) Pengembangan Skenario: karakteristik bencana, waktu dan durasi/lamanya 

kejadian bencana, serta prakiraan dampak pada beberapa aspek kehidupan. 

c) Penetapan Kebijakan dan Strategi 

d) Perencanaan Sektoral 

e) Sinkronisasi/Harmonisasi: peran dan fungsi masing-masing sektor 

disinkronisasai dan diintegrasikan ke dalam Rekon 

f)    Formalisasi Rekon PRB-BK 

g) Rencana Tindak Lanjut (RTL) 
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Penilaian Risiko/ 

Risk Analysis 

Asumsi Penentuan 

Kejadian 

Pengembangan Skenario 

 

Penetapan Kebijakan & 

Strategi 

 

Analisis Kesenjangan 

 

Rencana Tindak Lanjut 

 

Formalisasi 

 

AKTIVASI 

 

Ketersediaan 

Sumberdaya 

 

Prakiraan 

Kebutuhan 

 

Kaji Ulang 

 

BENCANA 

Simulasi / Gladi 

 Secara umum Rencana Kontinjensi Pengurangan Risiko Bencana (Rekon 

PRB) disusun oleh beberapa instansi pemerintahan yang melibatkan perguruan 

tinggi maupun masyarakat. Pada penelitian Rekon PRB ini, hanya akan dibatasi 

pada penilaian bahaya dan/atau analisis risiko yang dikombinasikan dengan 

ketersediaan komunitas yang tersedia. Sehingga diharapkan dari hasil penelitian 

yang didapatkan dapat menjadi acuan program pemerintah dalam Penangulangan 

Bencana yang lebih baik di masa depan. Adapun penyusunan Rekon PRB secara 

umum dapat dilihat pada Gambar Diagram Alir di bawah ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir Penyusunan Rencana Kontinjensi  
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BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

5.1.    Hasil Penelitian 

5.1.1. Karakteristik Wilayah Penelitian  

Penilaian bahaya dilakukan dengan mengolah beberapa parameter penyebab 

terjadinya banjir di lokasi penelitian secara spasial, yaitu diantaranya adalah:  

a. Jenis tanah 

Adapun beberapa jenis tanah yang terdapat di lokasi penelitian (Kec. 

Limboto dan Kec. Limboto barat) adalah brown forest soil; mediteranian merah 

kuning; aluvial; aluvial hidromorf; grumusol; latosol; podsolik merah kuning; dan 

rendzina. Peta jenis tanah pada lokasi penelitian disajikan pada Gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Bentuk lahan (morfologi) 

Bentuk lahan ataupun morfologi di daerah penelitian (Kec. Limboto dan 

Kec. Limboto Barat) adalah perbukitan di bagian utara dan merupakan dataran 

aluvial di sebelah selatanntya hingga berbatasan dengan Danau Limboto. Peta 

bentuk lahan atau morfologi pada lokasi penelitian disajikan pada Gambar 5. 

Gambar 4. Peta Jenis Tanah DAS Limboto (dengan modifikasi) 
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c. Ketinggian wilayah (topografi) 

Ketinggian wilayah atau topografi di daerah penelitian (Kec. Limboto dan 

Kec. Limboto Barat) adalah mulai dari kurang 100 meter di atas permukaan laut 

(m dpl) hingga 400 m dpl ke arah utara. Peta ketinggian wilayah atau topografi 

pada lokasi penelitian disajikan pada Gambar 6. 

d. Rerata curah hujan 

Rerata curah hujan di daerah penelitian (Kec. Limboto dan Kec. Limboto 

Barat) adalah mulai dari 1.250 mm/tahun hingga 1.750 mm/tahun. Peta rerata 

curah hujan pada lokasi penelitian disajikan pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Peta bentuk lahan di DAS Limboto (dengan modifikasi) 
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Gambar 6. Peta topografi wilayah  di DAS Limboto (dengan 

modifikasi) 

Gambar 7. Peta rerata curah hujan di DAS Limboto (dengan 

modifikasi) 
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e. Kemiringan lereng (slope) 

Kemiringan lereng di daerah penelitian (Kec. Limboto dan Kec. Limboto 

Barat) adalah berkisar dari 0-8 % hingga lebih besar 40 % ke arah perbukitan di 

sebelah utara. Peta kemiringan lereng pada lokasi penelitian disajikan pada 

Gambar 8. 

 

 

BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Analisis Risiko Bencana Banjir 

Berdasarkan beberapa parameter karakteristik daerah penelitian di atas, 

maka dapat ditentukan risiko bencana banjir dengan analisis spasial dengan 

metode skoring dan overlay menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis 

(SIG). Adapun hasil dari analisis ini adalah peta tematik risiko banjir berdasarkan 

pengaruh Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto yang mencakup wilayah 

penelitian. Hasil analisis risiko bencana banjir dapat dilihat pada Gambar 9 

berikut ini: 

 

 

Gambar 8. Peta kemiringan lereng di DAS Limboto (dengan 

modifikasi) 
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5.1.3. Kesimpulan 

Hasil analisis spasial risiko banjir pada DAS Limboto memperlihatkan 

bahwa hampir seluruh dataran aluvial di semua kecamatan berada pada zona 

kerawanan tinggi hingga sangat tinggi berisiko mengalami banjir. Pada fokus 

daerah kajian, yaitu Kecamatan Limboto dan Limboto Barat, dimana Kota 

Limboto merupakan ibukota dari Kabupaten Gorontalo, terdapat potensi kerugian 

maupun ancaman besar pada keberlanjutan pembangunan daerah ini. Beberapa 

daerah yang teridentifikasi berisiko banjir di daerah Kecamatan Limboto dan 

Limboto barat berdasarkan hasil analisis spasial di atas diantaranya adalah Desa 

Hutabohu, Tunggulo, Tenilo, Bolihuangga, Teratai, Hunggaluwa, Kayubulan, 

Hepuhulawa, Dutulanaa, Hutuo, Bulota, Bongohulawa, Pone, Huidu, Huidu utara, 

Ombulo, Yosonegoro, daerah selatan Padengo dan Haya-haya.  

Atas dasar analisis risiko banjir di atas, kegiatan Pengurangan Risiko 

Bencana dengan berbasis komunitas atau koordinasi antar pihak, sangat penting 

dilakukan. Peraturan atau kebijakan untuk kegiatan Pengurangan Risiko Bencana 

Berbasis Komunitas (PRB-BK) ini disebut Pedoman Rencana Kontinjensi 

Legends 

Flood Risk Zone: Risiko rendah 

Risiko tinggi 

Risiko sangat tinggi 

Gambar 9. Hasil analisis risiko bencana banjir di wilayah penelitian berdasar analisis 

       karakteristik DAS Limboto (dengan modifikasi) 
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(Rekon). Adapun kerangka Rekon PRB Banjir di lokasi penelitian berdasarkan 

sumberdaya komunitas yang tersedia di wilayah tersebut adalah: 

Tabel 2. Kerangka Rekon PRB Banjir Gorntalo 

Tahap Instansi/Sektor Tugas/Wewenang 

Pra Bencana 

 

 

 

 

Perguruan Tinggi (UMGo; 

UG), Lembaga Riset 

Pemerintah (BALITBANGDA), 

LSM/NGO, BMKG Sta. 

Djalaluddin, Dinas ESDM, 

BPBD, PUPUR 

 Penilaian dan Analisis 

Risiko 

 

 

 

Perguruan Tinggi (Kopertis wil. 

IX dan APTISI), Sekolah 

Dasar-SLTA (PGRI), 

BNPB/BPBD 

 Sosialisasi, Kurikulum 

Edukasi dan Gladi 

 

Perguruan Tinggi (UMGo; 

UG), Lembaga Riset 

Pemerintah (BALITBANGDA), 

BMKG Sta. Djalaluddin, 

Kepala Daerah (dusun, desa, 

camat) 

 Penciptaan teknologi 

dan/atau material 

Pengurangan Risiko Bahaya  

 Informasi Peringatan Dini 

 Penciptaan teknologi 

Peringatan Dini 

Saat Bencana 

BPBD, TNI/POLRI, LSM/NGO 

PB, BASARNAS, Dinkes Kab. 

Gorontalo & RS, Relawan PB, 

Media Cetak/online, PMI, 

Dinas Perhubungan 

 Tanggap Darurat, 

Pengamanan aset, 

Penyaluran Bantuan 

Logistik termasuk Air 

Bersih, Penyediaan lokasi 

pengungsian dan Dapur 

Umum, Informasi terkini, 

Transportasi dari dan ke 

pengungsian, Bnatuan alat 

berat 

Pasca Bencana 

LSM/NGO Filantropi, Dinas 

PUPR, Swasta dan Pengusaha, 

Komunitas Peduli, dsb. 

 Build back better, Trauma 

healing,Asuransi, Beasiswa 

pendidikan dan kesehatan, 

dsb. 

Sumber: Hasil analisis, 2018 

5.2. Luaran yang dicapai 

Adapun luaran yang dicapai dari penelitian ini sebelumnya adalah status 

accepted menjadi presenter pada acara The 11
th

 Aceh International Workshop 

And Expo On Sustainable Tsunami Disaster Recovery (AIWEST-DR 2018) 

di Banda Aceh – Indonesia, Oktober 10-12
th

 2018. Karena satu dan lain hal maka 

luaran tersebut belum dapat direalisasikan. Untuk saat ini luaran yang dicapai 

adalah berupa Status Submission atau Sudah terkirim ke Jurnal Wilayah dan 

Lingkungan (JWL) dengan EISSN: 2407-8751.      
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Pada daerah penelitian di Kecamatan Limboto dan Kecamatan Limboto 

Barat yang termasuk pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto, memiliki 

beberapa parameter geografis yaitu berjenis tanah brown forest soil; mediteranian 

merah kuning; aluvial; aluvial hidromorf; grumusol; latosol; podsolik merah 

kuning; dan rendzina, memiliki bentuk lahan ataupun morfologi perbukitan di 

bagian utara dan merupakan dataran aluvial di sebelah selatannya yang berbatasan 

dengan Danau Limboto, terletak pada ketinggian wilayah atau topografi mulai 

dari kurang 100 meter di atas permukaan laut (m dpl) hingga 400 m dpl ke arah 

perbukitan di sebelah utara, mempunyai rerata curah hujan mulai dari 1.250 

mm/tahun hingga 1.750 mm/tahun, kemiringan lereng berkisar dari 0-8 % hingga 

lebih besar 40 % ke arah perbukitan di sebelah utara. Dari beberapa parameter 

geografis di atas, dapat disimpulkan bahwa lokasi penelitian Kec. Limboto dan 

Kec. Limboto Barat memenuhi syarat sebuah daerah dengan potensi terdampak 

bahaya bencana banjir. 

6.2. Saran 

     Adapun saran peneliti berdasarkan beberapa hasil yang didapatkan adalah: 

1. Diperlukannya sebuah perhatian besar oleh Pemerintah Kab. Gorontalo yaitu  

mengenai potensi bahaya bencana banjir di daerahnya. Perhatian dalam hal ini 

adalah perlunya pembuatan dokumen atau naskah Rencana Kontinjensi 

Pengurangan Risiko Bencana (Rekon PRB) yang berbasis Komunitas yang 

disepakati bersama antar elemen yang terkait dan menjadikannya sebuah 

dokumen pemerintah yang sah secara hukum.   

2. Perlunya data dan informasi bencana yang lengkap dan dapat diakses secara 

terbuka, untuk kemajuan penelitian kebencanaan di masa depan ataupun 

sebagai sarana pembelajaran oleh khalayak ramai. 

3. Adanya pendanaan yang lebih besar dari Anggaran Daerah untuk 

didialokasikan khusus dalam bidang kebencanaan, mengingat kerugian yang 

diakibatkan oleh peristiwa bencana selalu lebih besar daripada anggaran yang 

tersedia untuk itu.    
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Lampiran. Status Artikel Ilmiah 

 

Adapun hingga saat ini status dari luaran penelitian berupa artikel, masih 

dalam prosess telaah dari pihak reviewer Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 

seperti terlihat pada gambar hasil screenshot dari Journal Homepage: 

http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jwl :  di bawah ini: 
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