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HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Haslil Penelitian 
a. Gambaran Lokasi Penelitian 

Berdasarkan administrasinya daerah aliran sungai Alo meliputi wilayah tiga kecamatan yaitu 
Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo yang memiliki 
karakteristik strategis sebagai kawasan penghubung antara jalur darat setiap provinsi, diantaranya jalur 
Gorontalo menuju provinsi sulawesi utara dan jalur Gorontalo menuju provinsi Sulawesi Tengah. 
Berdasarkan fungsinya DAS Alo sangat penting dan berpengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat 
Gorontalo, selain sebagai kawasan DAS yang mampu mengontrol kealamian siklus hidrologi, DAS Alo 
sebagai kawasan penghubung antar wilayah. Sehingganya setiap keadian bencana akan berdampak 
langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.   

Secara alaminya daerah aliran sungai Alo yang terdapat di kabupaten Gorontalo merupakan salah 
satu DAS yang penting untuk keberlangsungan terjadinya siklus hidrologi dan kesetabilan kondisi danau 
limboto. DAS Alo berkontribusi terhadap kondisi danau tersebut dikarenakan terdapat sungai-sungai yang 
menyumbangkan hasil sedimentasi dan bermuara di danau limboto. Berdsarkan jejak kejadian bencana 
longsor DAS Alo memiliki potensi untuk terjadinya bencana tersebut.  

Terjadinya bencana longsor dapat diaamati berdasarkan analisis spasial dan analisis survei lapangan 
yang menekankan pada parameter penyebab terjadinya longsoran. Longsor merupakan pelepasan massa 
material baik berupa batuan maupun tanah yang bergerak akibat kondisi bidang gelincir yang tidak lagi 
memiliki daya ikat terhadap setiap kontruksi bidangnya. Mudahnya terjadi tanah longsor bisa diakibatkan 
oleh bidang gelincir yang tidak saling memotong melainkan sejajar terhadap bidang gelincir lainnya, hal 
tersebut selaras dengan penjelasan berikut yaitu terjadinya bencana longsor diakibatkan oleh gerakkan 
masa batuan atau tanah pada suatu bidang miring atau lereng yang memiliki sudut miring sebesar 150 – 450 
dengan pengaruh gaya grafitasi, serta kondisi hujan yang cukup tinggi [10].  
 

b. Kondisi Fisik DAS  
Karakteristik kondisi fisik daerah aliran sungai sangat berkaitan dengan foktor pembentuk secara 

alami terutama pada karakteristik morfologinya. Ramadhani, 2017 mengemukakan bahwa faktor penyebab 
terjadinya bencana longsor di pengaruhi oleh kondisi fisik seperti morfologi permukaan bumi, penggunaan 
lahan, litologi, struktur geologi, curah hujan dan kodisi kejadian kegempaan. Penelitipun melakukan 
penelitian dengan beberapa parameter yang selaras oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu mengunakan 
beberapa parameter fisik sebagai acuan utama dalam menganalisis terjadinya bencana longsor di kawasan 
DAS Alo yang diperoleh melalui analisis spasial dengan bantuan sistem informasi geografis, paramater-
paramater yang dimaksud yaitu kondisi curah hujan, jenis batuan geologi, kelas lereng atau kondisi 
morfologi, jenis tanah, dan penggunaan lahan.  
1) Curah Hujan 

Curah hujan sangat berpengaruh pada kondisi kesetabilan strutur batuan dan tanah, dimana curah 
hujan semakin tinggi akan menambah beban masa melaui penyerapan infiltrasi kedalam tanah selain itu 
aliran permukaan akan terjadi apabila kondisi permukaan telah mengalami singkapan tanah akibat 
pembukaan lahan yang berlebihan dan berdampak pada pengurangan vegetasi. Curah hujan yang tinggi 
dapat mendorong peningkatan tekanan air pori dalam tanah sehingga terjadi tekanan oleh cairan dapat 
menyebabkan pergerakkan saling melepas antar agregat material batuan atau tanah yang bergerak 
menuruni lereng akibat aliran air pada bidang glincir yang memberikan dorongan hidrolik sehingga 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah 
dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian 
luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan 
tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa 
gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang 
relevan dan terkini. 



menyebabkan terjadinya longsor akibat berkurangnya ketidakstabilan tanah dan lahan [11]. Berikut gambar 
ilustrasi pergerakkan tanah akibat di picu oleh air hujan :  

  
a)               b) 

Gambar  1. Kondisi proses terjadinya longsor yang dipicu oleh air hujan (Sumber: Susanti, et.al. 2012) 
 

Tejadinya longsor tergantung pada beberapa kondisi tanah yang dihungkan dengan curah hujan 
yang terjadi (Aleotti, 2004), kondisi yang dimaksud yaitu tergantung pada curah hujan komulatif, curah hujan 
sebelumnya, besarnya volume air hujan yang tertampung, dan lamanya intensitas curah hujan terjadi [12].  

 
Tabel 1. Kondisi Rata-Rata Curah Hujan Bulanan 5 Tahun Terakhir  

di Kawasan DAS Alo pada Stasiun BMKG Djalaluddin Gorontalo 
 

No Bulan 
Curah hujan bulanan dalam 5 tahun terakhir (mm) 

Rata-Rata 
2014 2015 2016 2017 2018 

1 Januari 144,7 131,6 102,1 230,7 356,1 193,04 

2 Februari 15,4 68,3 7,3 0 136 45,4 

3 Maret 105,3 16,4 7 191 194,9 102,92 

4 April 124,9 19,8 46,8 164,8 284,6 128,18 

5 Mei 120,1 220,2 240,9 262,7 128,7 194,52 

6 Juni  111,4 83,7 198 251,4 70,1 142,92 

7 Juli 44,8 0 119,4 122,9 41,9 65,8 

8 Agustus 50,5 0 28,5 94,5 56,3 45,96 

9 September 5,5 0 0 74,4 0,3 16,04 

10 Oktober 71,3 45,4 323 121,4 93,9 131 

11 November 263,2 153,2 134 93,8 94,1 147,66 

12 Desember 228,3 44,1 294,4 78,9 82,2 145,58 

Jumlah 1285,4 782,7 1501,4 1686,5 1539,1 1359,02 

Bulan Basah 7 3 7 7 5 5,8 

Bulan Lembab 1 2 0 4 4 2,2 

Bulan Kering 4 7 5 1 3 4 
Sumber : http://dataonline.bmkg.go.id 

 

Tabel 2 Karakteristik Rerata curah hujan kawan DAS Alo 

Rata-Rata Jumlah 

Rerata curah hujan tahunan dalam 5 tahun (mm)  1359,02 

Rerata curah hujan maksimal dalam 5 tahun (mm) 147,66 

Rerata curah hujan minimal dalam 5 tahun (mm)  16,04 

Rerata bulan basah (bulan) 5,8 

Rerata bulan lembab (bulan) 2,2 



Rata-Rata Jumlah 

Rerata bulan kering (bulan) 4 

   Sumber : Hasil Analisis tahun 2019 
Data yang ditampilkan di atas merupakan data bulanan dalam hitungan tahun yang menggambarkan 

kondisi curah hujan di kawasan DAS Alo. Stasiun pengamatan curah hujan berada berada di radius 1 hinga 
6 km dari kejadian tanah longsor. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan januari dengan intensitas rata-rata 
193,04 mm dan pada bulan mei dengan intensitas rata-rata 194,52 mm. 

Berdasarkan data di atas maka dapat di ketahui tipe curah hujan di kawasan DAS Alo dengan 
menggunakan rumus perhitungan Schmidt dan Ferguson sebagai berikut: 

 
Tabel 3 Nilai Q berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson 

Klasifikasi Tipe Jenis Hujan  Konsisi CH 

A 0 ≤ Q < 14,3  Sangat basah 

B 14,3 ≤ Q < 33,3 Basah 

C 33,3 ≤ Q < 60,0  Agak basah 

D 60,0 ≤ Q < 100,0  Sedang 

E 100,0 ≤ Q < 167,0  Agak kering 

F 167,0 ≤ Q < 300,0  Kering 

G 300,0 ≤ Q < 700,0 Sangat Kering 

H Q ≥700,0 Luar biasa kering 

 

𝑄 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ
 𝑥 100% 

𝑄 =  
4 

5,8
 𝑥 100% 

𝑄 =  0,69 𝑥 100% 
𝑄 =  68,96 % 

 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kawasan DAS Alo memiliki kondisi 

curah hujan berdasarkan nilai Q termasuk pada jenis golongan tipe D dengan ketentuan memiliki curah hujan 
“sedang”.  

 

 
Gambar 2. Kondisi rata-rata curah hujan 5 tahun terakhir di kawasan DAS Alo Kabupaten Gorontalo 

 

Berdasarkan grafik di atas menggambarkan kondisi curah hujan di kawasan DAS Alo berada pada 
kondisi puncak tertinggi pada tahun 2017 sebesar 1686,5 mm. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Peta curah Hujan 



2. Kondisi Lereng  
Lereng merupakan salah satu peameter yang mempengaruhi terjadinya longsoran, semakin curam 

dan panjang lereng tersebut maka potensi untuk terjadinya longsor sangat besar namun sebaliknya pada 
kondisi semkin landai dan pendek lereng tersebut maka menggambarkan lokasi tersebut tidak rentan 
terhadap kejadian longsor. Berdasarkan kemiringan lereng pada lokasi penelitian yang berpotensi dengan 
cepat terjadinya longsoran yaitu pada kisaan 25-40% dengan luas 1062,7 Ha dan kemiringan > 40% dengan 
luas 85,2 Ha. Hal tersebut dapat didukung berdasarkan survei dan pengamatan lapangan bahwa terjadinya 
longsor di lokasi penelitian 95% berada pada kemiringan di atas 40% dengan berbagai jenis tipe longsoran. 
Gambaran kondisi longsoran yang terjadi pada kemiringan di atas 40% dapat diperhatikan pada gambar 4 
berikut :  

 

 
Gambar  4 Kondisi longsoran di kemiringan >40% 

Bardasarkan gambar diatas menunjukkan kondisi longsor dengan tipe longsoran reruntuhan, kondisi 
tersebut diakibatkan oleh topografi yang memiliki kemiringan cukup curam dan didukung kondisi vegerasi 
yang didominasi oleh semak belukar dan beberapa wilayah mengalami pengalihan  fungsi lahan menjadi 
lahan pertanian kering. Beberapa longsor terjadi dipengaruhi oleh faktor ketidak stabilan antara kemiringan 
lereng dengan beban material tanah yang berada di bagian permukaan sehingga dapat menimbulkan 
terjadinya pergerakan yang diakibatkan oleh gaya grafitasi. Faktor keberadaan vegertasipun sangat 
mempengaruhi, berdasarkan hasil analisis lapangan bahwa kondisi lokasi terjadinya longsor merupakan 
kawasan yang telah mengalami alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yang dimaksud yaitu terjadinya 
pengelolaan dengan topogafi berbukit menjadi lahan perkebunan dan pertanian musiman, seperti jagung, 
pepaya dan tanaman kacang-kacangan serta tanaman budidaya seperti tanaman pohon jati.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Kondisi Perbukitan dengan kemiringan >25% yang beralih fungsi menjadi perkebunan 
pepaya 

 
Kondisi kemiringan lereng yang tersebar di lokasi penelitian kawasan DAS Alo Kabupaten Gorontalo 

dapat diperhatikan dalam tabel 4 berikut: 
Tabel 4 Luas kemiringan lereng berdasarkan ketentuan kelas 

No Kelas Luas (ha) Persen (%) 

1 0 - 8% 10322,5 42,6 

2 8 - 15% 7384,4 30,5 

3 15 - 25% 5364,4 22,1 

4 25 - 40% 1062,7 4,4 

5 > 40% 85,2 0,4 

Total 24219,25 100 

 



Topografi daerah aliran sungai Alo cukup bergam, dimana kondisi lereng yang cukup terjal terdapat 
tepat di kecamatan tibawa dan bersebelahan langsung dengan jalan utama trans sulawesi yang 
menhubungkan antara Gorontalo ke Sulawesi Utara dan Gorontalo ke Sulawesi Tengah. Hal tersebut sangat 
mempengaruhi kelancaran aksestabilitas kendaraan dimana berdasarkan hasil pengamatan bencana longsor 
sering terjadi diwilayah tersebut. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa sebaran longsor terjadi 
sepanjang jalan trans sulawesi yang terjadi pada saat kondisi curah hujan tinggi dan dengan kemiringan 
lereng lebih dari 40%. Berdasarkan wawancara pada masyarakat setempat diketahui bahwa pada tahun 
2017 tercatat terjadi 4 lokasi kejadian longsor yang menyebabkan kondisi jalan terganggu dan berdampak 
pada terhambatnya mobilisasi kendaraan. Faktor kemiringan lereng sangat mempengaruhi proses terjadinya 
bencana longsor mengingat semkin terjal kemiringan lereng tersebut tanpa didukung dengan kondisi 
vegetasi yang baik maka semakin besar kemungkinan untuk terjadinya bencana longsor.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.6 Peta Kemiringan Lereng 



3. Kondisi Geologi 
Daerah aliran sungai Alo memiliki kodisi geologi yang beragam hal tersebut dapat dilihat dari 

karakteristik jenis batuan yang tersebar di seluruh wilayah DAS. Kejadian longsoran yang berdampak pada 
perubahan bentang alam dan bentuk lahan secara fisik dapat mempengaruhi kondisi wilayah DAS Alo. 
Kondisi geologis tidak dapat lepas dari kondisi litologisnya, dimana kondisi litologi sangat berpengaruh pada 
kejadian longsor. Berikut merupakan salah satu kondisi dan jenis batuan yang terdapat di lokasi penelitian:  

 
 
 
    
  
 
 

                                                                                                 
(a)         (b)   

Gambar 7 (a) Batuan gamping terumbu dan (b) Batuan gamping koral 
Kondisi batuan dapat dianalisis berdasarkan observasi lapangan dan proses identifikasi terhadap 

jenis batuan yang di peroleh. Jenis batuan 7 di atas diperoleh pada lokasi sampel pertama yaitu pada 
koordinat N 00040’21,3 dan  E 122051’24,7”. Pada gambar (a) merupakan jenis batuan gamping terumbu, 
batuan ini merupakan hasil pelepasan pada tebing ketika terjadi longsor dan terendapkan di kawasan 
pinggiran sungai Alo. Gambar (b) merupakan jenis batuan gamping koral, beberapa bukti dapat diamati pada 
batuan tersebut yang memiliki bekas fosil purba. Banyaknya jenis batuan gamping yang tesebar di kawasan 
DAS Alo tidak lepas dari proses geologi di masa lalu, dimana Gorontalo merupakan daratan yang mengalami 
pengangkatan dari dasar laut dan muncul ke permukaan, kondisi peristiwa ini disebut dengan akibat dari 
gerakkan epirogenesis.  

 
Tabel 5 Jenis Batuan di DAS Alo 

No Batuan luas_area Persen 

1 TQl; Kalkarenit, kalsirudit, batu gamping koral 3410,6 14,1 

2 TQpv; Tuf, tuf lapili, breksi dan lava 343,1 1,4 

3 Tmb; Diorit, diorit kuarsa, granodiorit, adamelit 5710,1 23,7 

4 
Tmd; Batupasir wake, batulanau, batulumpur, konglomerat, tuf, tuf 
lapili, aglomerat 4837,97 20,1 

5 Ql; Batugamping terumbu terangkat dan batugamping klastik 344,2 1,4 

6 Tmbv; Breksi, tuf dan lava andesit sampai basal 7927,1 33 

7 
Qpl; Batulempung kelabu, batu pasir berbutir halus hingga kasar serta 
kerikil 1533,9 6,4 

Total 24106,03 100 

 

Terdapat sisa fosil di batuan 

Batuan Gamping Terumbu 



Keadaan litologi yang tersebar di kawasan daerah aliran sungai bersal dari beberapa formasi batuan 
yang tesusun oleh batuan sedimen dan batuan endapan permukaan, batuan gunungapi, serta batuan 
terobosan. Berikut merupakan persentase jenis formasi batuan yang tersebar di kawasan DAS Alo.  

: 

 
Gambar 8 Persentase Sebaran Batuan berdasarkan Formasi di Kawasa DAS Alo Kab. Gorontalo  
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Gambar 5.9 Peta Jenis Batuan 



4. Karakteristik dan Jenis Tanah 
Karakteristik jenis tanah yang tersebar di lokasi penelitian sangat beragam sehingga dapat 

mempengaruhi tingkat kerentanan terjadinya longsor. Tanah menjadi parameter penting  dan  merupakan 
salah satu faktor utama untuk menganalisis terjadinya longsoran. Hal tersebut terjadi dikarenakan kondisi 
tekstur tanah dapat mempengaruhi bidang gelincir yang mampu menyebabkan mudahnya material 
mengalami perpindahan tempat yang diakibatkan oleh gaya grafitasi. Di lokasi penelitian tekstur tanah lebih 
di dominasi oleh pasir berlempung, sehingga lebih memudahkan bergesernya material melalaui bidang 
gelincilnya. Jenis tanah yang terdapat di lokasi penelitian terdapat enam jenis tanah yaitu tanah aluvial, 
andosol, grumosol, latosol, podsolit dan renzina.  

Luas jenis tanah aluvial yang tersebar di kawasan penelitian mencakup 1140,2 Ha. Aluvial 
merupakan jenis tanah yang berasal dari sedimentasi sungai dan diendapakkan di kawasan hilir sungai. 
Jenis tanah ini memiliki tekstur tanah lebih menyerupai liat dan mudah menyerap air serta memiliki warna 
tanah lebih gelap. Dari segi kesuburan tanah aluvial memiliki tingkat kesuburan yang baik dan cocok untuk 
digunakan berbagai tanaman musiman. Pada jenis tanah ini banyak di manfaatkan oleh petani untuk di 
tanami jenis tnaman jagung dan kacang-kacangan: 

Gambar 10 Tanaman jagung yang tumbuh pada jenis tanah Aluvial 
 

Kondisi jenis tanah sangat berpengaruh terhadap kepekaan dan kesetabilan lahan terhadap 
terjadinya pergerakan tanah baik pengaruh dari strutur atau kondisi bidang gelincirnya. Tanah yang stabil 
tergantung pada kondisi vegetasi yang masih baik dan belum mengalami eksploitasi yang berlebihan yang 
berdampak pada kondisi tanah menjadi kritias dan mudah terorosi. Longsor yang diakibatkan oleh kondisi 
tanah yang telah rusak dapat diminimalisir dengan cara melakukan konservasi pada lahan tersebut. Berikut 
kondisi sebaran jenis tanah yang terdapat di kawasan DAS Alo kabupaten Gorontalo : 

 
Tabel 6 Sebaran Jenis Tanah 

No Jenis Tana Luas (ha) Persen 

1 Aluvial 1140,2 4,7 

2 Andosol 13821,3 57,1 

3 Grumosol 4244,3 17,5 

4 Litosol 1593,1 6,6 

5 Podsolik 3271,0 13,5 

6 Renzina 149,4 0,6 

Jumlah 24219,5 100 

 
Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa jenis tanah yang lebih luas yaitu jenis tanah 

andosol dengan luas 13821,3 atau 57%  dengan demikian jenis tanah andosol memiliki peran pada 
kesetabilan lahan. Dalam pengamatan lapangan bahwa janis tanah andosol yang terdapat pada DAS Alo 
merupakan jenis tanah yang tersebar pada kawasan hutan dan pertanian lahan kering.  



Gambar 11. Peta sebaran jenis tanah di kawasan DAS Alo 



5. Tutupan Lahan 
Kondisi lahan yang selalu mengalami perlakuan fisik dan berubah dari segi fungsinya dengan 

perubahan besar dan relatif cepat dapat berpotensi terjadinya longsor. Vegetasi secara alami mampu 
menahan beban material dan pergerakkan tanah secara konsisten dan mampu mengkokohkan kondisi 
lahan, semakin lebat dan rapat suatu vegetasi akan mampu menyeimbangkan kemampuan lahan tersebut. 
Namun kondisi yeng telah terjadi di DAS Alo telah mengalami perubahan fungri lahan yang cukup besar. Hal 
tersebut terjadi diakibatkan oleh faktor kebutuhan yang terus meningkat sehingga  mansyarakat hanya 
memiliki pilihan untuk memanfaatkan lahan dengan konsep yang tidak berbasis konservasi dan berujung 
pada penurunan kualitas lahan seperti terjadinya peningkatan erosi dan lahan kritis. Selain hal tersebut 
dalam skala besar perubahan fungsi lahan berdampak pada hilangnya vegetasi sebagai penahan dan 
pencegahan untuk tidak terjadinya bencana longsor. Sebaran dan beberapa kondisi penggunaan lahan di 
kawasan DAS Alo Kabupaten Gorontalo dapat diperhatikan pada tabel 7 berikut. 

 
Tabel 7 Sebaran Pengunaan Lahan di Kawasan DAS Alo 

No Penggunaan Lahan Luas Area (ha) Persentase (%) 

1 Hutan Belukar 755,280 3,118 

2 Hutan Lebat 5339,020 22,044 

3 Kebun Campuran 2727,647 11,262 

4 Permukiman 187,659 0,775 

5 Perkebunan 556,265 2,297 

6 Sawah 434,694 1,795 

7 Semak 3696,512 15,263 

8 Tegalan/Ladang 10366,592 42,803 

9 Cagar Alam Tangale 155,868 0,644 

jumlah  24219,5 100 
 
Kondisi penggunaan lahan berdasarkan survei lapangan menunjukkan bahwa terdapat pemanfaatan 

lahan dengan cara alih fungsi lahan perbukitan menjadi lahan pertanian lahan kering. Banyaknya perlakukan 
masyarakat yang tidak sesuai terhadap pengelolaan dan pemanfaatan lahan dapat mengakibatkan lahan 
menjadi rusak dan mengalami degradasi lahan. Kondisi degradasi dapat dibuktikan dengan banyaknya lahan 
yang tererosi baik erosi ringgat sampai erosi berat. Banyaknya pengelolaan lahan di wilayah perbukitan 
menambah ketidak stabilan pada ketahanan lahan dalam mempertahankan konsistensinya terhadap daya 
dukung beban material tanah akibat gaya tarik gravitasi.  Berikut beberapa dokumentasi lahan perbukitan 
yang mengalami alih fungsi lahan dapat diperhatikan pada tabel 12. 

 

 

 

 

 

Budidaya Jati Putih  Tanaman Pepaya di kemiringan >30% 



 

 

 

 

Tanaman Jagung di Pinggiran Sungai Tanaman Pepaya di Kemiringan >35 % 

Gambar 12 Kondisi Penggunaan Lahan di DAS Alo 



 

 

 

 

 

Gambar 5.13 Peta sebaran penggunaan lahan di kawasan DAS Alo 



B. Pembahasan 
a. Analisis Lapangan 

Kejadian longsoran sesuai dengan survei dan pangamatan lapangan terdapat sebanyak 9 sampel 
kejaidan. Dari kesembilan sampel terdapat tiga lokasi kejadian longsoran yang berdampak serius terhadap 
akses dan keselamatan penduduk yaitu terdapat pada sampel 1, sampel 2 dan sampel 9 . Kejadian 
pergerakkan tanah atau longsor merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami, namun dari 
percepatan terjadinya bencana longsor sangat erat kaitanya dengan prilaku dan aktivitas masyarakat dalam 
pengeloaan lahan. Berdasarkan rekam jejak kejadian longsor yang diperoleh pada saat pelaksanaan survei 
lapangan pada sampel lokasi pertama bahwa pada tahun 2017 terjadi 3 kali bencana longsor yang 
menyebabkan kondisi jalan mengalami penggerusan dan pengikisan yang diakibatkan oleh proses aliran 
sungai Alo. Berdasarkan pengukuran di lapagan diketahui bahwa bagian topi longsoran memanjang 26 m 
dan bagian bawah memanjang 81 m, kenampakkan longsoran pada lokasi 1 dapat diperhatikan pada 
gambar 4.14 berikut: 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 14 (a) Kondisi kejadian longsoran pada loasi sampel 1 (b) Kondisi rekahan dan menggantung di 
tebing sungai dan pinggir jalan utama 

 
Berdasarkan gambar 14  (a) dan (b) di atas menunjukkan bahwa kejadian longsor terjadi di tebing 

sungai yang berdekatan dengan akses jalan trans sulawesi. Pada gambar (a) longsoran terjadi akibat kondisi 
sungai yang selalu menggerus tebing sehingga mengalami pengikisan terus menurus dan berdampak pada 



kejadian bencana longsor. Kejadian tersebut diperburuk apabila volume dan debit sungai meningkat akibat 
intensitas curah hujan tinggi. Akibat pengikisan air sungai pada tebing telah mengakibatkan terjadinya 
rekahan pada tanah di bagian atas tebing dan berdampak pada bahu jalan yang kemungkinan besar dapat 
terjadi adanya longsor susulan di wilayah tersebut, hal tersebut dapat diperhatikan pada gambar (b) yang 
memiliki panjang rekahan 70 meter dan lebar tanah yang menggantung 4 meter dan jarak kejadian sangat 
dekat dengan bahu jalan yang merupakan akses utama trans sulawesi yang menghubungkan 2 provinsi 
terdekat yatu sulawesi utara dan sulawesi tengah. Pananganan untuk membendung atau menanhan material 
tanah yang membentuk tebing curam harus dilakuakan, proses longsor diperkirakan akan terus terjadi dan 
akan berdampak pada putusnya bahu jalan. Hal tersebut dapat terjadi akibat faktor pengikisan oleh air 
sungai yang berda di kaki lereng yang terjadi dengan terus menerus.  

Sampel di lokasi 2 ditemukan kondisi gerakkan tanah yang mengakibatkan rumah mengalami 
pergeseran dan berdampak pada kerusakan pada bangunan fisik. Hal ini diakibatkan kondisi pemukiman 
yang di bangun di atas tanah rentang terhadap terjadinya gradasi atau penurunan tanah. Rumah yang 
terbangun menggantung pada tebing sehingga ketika terjadinya penurunan tanah berdampak pada 
hancurnya kontruksi bangunan fisik tersebut. Berikut gambaran pergerakkan tanah pada lokasi sampel 2 : 

 

 

 

 

a.  Kondisi bagunan tepat berada pada tebing dan 
di bawahnya terdapat aliran air yang berasal dari 

mata air 

b. Kondisi rumah yang retak akibat penurunan tanah 
dan berdampak pada kerusakkan bagunan fisik  

Gambar 15. Dampak pergerakkan tanah 

Jenis longsoran di atas adalah jenis longsor rayapan, proses kejadiannya tidak secara langsung 
melainkan bergerak secara perlahan dan bertahap dalam kurun watu yang cukup lama. Kondisi ini jika tidak 
dilakukan antisipasi dan penanganan maka pergerakkan tanah dapat memperparah dan menghancurkan 
bangunan fisik yang terdapat di area sekitar kejadian. Hasil investigasi kejadian longsoran di lapangan 
terdapat beberapa temuan yaitu; (1) terjadi retakkan pada diding-dinsing rumah warga yang secara bertahap 
semakin panjang dan melebar, (2) terdapat anak sungai di belakang rumah warga yang bersumber dari mata 
air di perbukitan dan secara proses aliran sungainya dapat menyebabkan pengikisan pada dinding tebing 
yang menompang pondasi rumah-rumah warga. (3) terdapat endapan, pasir, lumpur dan liat sebagai hasil 
sedimentasi aliran sungai, berdasarkan analisis hasil endapan sungai disekitar pemukiman warga masih 
dalam kategori endapan muda yang sangat rentang terhadap terjadinya aktifitas pergerakkan tanah dan 
longor, tekstur dan struktur yang tidak stabil dan tidak memiliki konsistensi antar material tanah dapat 
mengakibatkan terjadinya longsor. 

Gambar 16 mensajikan kejadian pergerakkan tanah yang terjadi pada badan jalan. Pada lokasi ini 
terdapat rekahan pada bahu jalan yang memiliki panjang rekahan 55 m dan lebar 7 cm. Kondisi ini dapat 
terjadi dikarenan bahan induk yang menopang kontruksi bagunan jalan merupakan bahan timbunan material 
tanah dan batuan yang belum begitu padat sehingga dapat terjadi penurunan pada bidang tanah dan 
berdampak pada rusaknya jalan. Berdasarkan hasil investigasi lapangan rekahan terjadi diakibatkan oleh 
kondisi jalan yang menggantung tepat pada tebing yang berlereng curam.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Gambar 16 Kondisi pergerakan tanah pada badan jalan 

 
Material longsoran berupa sedimentasi dan bebatuan lepas bercampur dengan material pasir yang 

bergerak dengan lambat dan bertahap kearah lereng tebing dan bergerak kearah bawah lereng sehingga 
berdampak pada turunnya kontrusi bagunan jalan raya dan membentu sebuah rekahan. Kejadian tersebut 
sangat dipengaruhi oleh kondisi litologi yang terdapat di bagian lereng sebagai penompang kontruksi 
bangunan jalan. dalam sajian selengkapnya dapat diperhatikan pada tabel 5.8 matriks hasil investigasi 
lapangan dengan 9 sampel : 

 



Tabel 8. Matriks Hasil Investigasi Kejadian Longsoran di Kawasan DAS Alo Kabupaten Gorontalo 

Titik 

Koordinat Loasi 

Formasi 
Batuan 

(Material 
Penyusun) 

Gambar Kondisi Longsoran 

Kondisi Longsoran (Pengukuran 
Longsoran) 

Kondisi Lapian Tanah 

Jenis/Tipe 
Longsoran 

Deskripsi Temuan 
Panjang Fertikal 

(Kedalaman) 
Panjang 

Horizontal (Lebar) 
Sedime

n 
Bedrock 

Sapel 1  

 

N 00040’21,3” 

E 122051’24,7” 

 

Jenis batuan  
berupa 
Gamping 
Koral  

 

Panjang 
penampang 
vertikal 24,20 m 

Lebar topi : 26 m 

Lebar bawah : 81 
m 

- 
Didominasi 
lapisan 
batuan 

Longsoran 
Rotasi 

- Terdapat rekahan pada tanah di bagian 
puncak yang memungkinkan akan terjadi 
kembali longsoran.  

- Terdapat rekahan memanjang hingga 70 m 
dan memiliki lebar tanah yang 
memungkinkan akan terjadi longsoran 
sebesar 4,20 meter 

- Material longsoran merupakan batuan lepas 
dan terdapat fosil-fosil pada batuan tersebut. 

Sampel 2 

 

N 00040’35,0” 

E 122051’19,7” 

 

 

 

 

  

Sedime
n 
(didomi
nasi 
oleh 
tanah 
berliat)  

- Rayapan 

- Terdapat retakkan pada diding-dinsing rumah 
warga  

- Terdapat anak sungai di belakang rumah 
warga. 

- Terdapat endapan lumpur dan liat  

 

 

 



Titik 

Koordinat Loasi 

Formasi 
Batuan 

(Material 
Penyusun) 

Gambar Kondisi Longsoran 

Kondisi Longsoran (Pengukuran 
Longsoran) 

Kondisi Lapian Tanah 

Jenis/Tipe 
Longsoran 

Deskripsi Temuan 
Panjang Fertikal 

(Kedalaman) 
Panjang 

Horizontal (Lebar) 
Sedime

n 
Bedrock 

Sampel 3 

 

N 00040’39,1” 

E 122051’19,7” 

Jenis batuan  
berupa 
Gamping 
Koral 

 

 

Panjang 
penampang 
vertikal 12,40 m 

Lebar topi : 2 m 

Lebar bawah : 
3,50 m 

- 
Di dominasi 
batuan 
induk 

Batuan runtuh 

- Terjadinya longsor pada bulan april 2019  
- Tidak jauh dari kejadian longsoran terdapat 

erosi parit yang cukup lebar dan panjang 

Sampel 4 

 

N 00040’39,4” 

 

E 122051’17,8” 

Jenis batuan 
Gamping dan 
tuff 

 

 

Panjang 
penampang 
vertikal 15 m 

Lebar topi : 35 m 

Lebar bawah : 
39,30 m 

- 
Di dominasi 
batuan 
induk 

Batan 
runtuhan 

-  Longsor terjadi pada bulan april 2019  
- Vegetasi didominasi leh semak belukar dan 

pahon jati 
- Terdapat rekahan panjang yang memotong 

lereng 



Titik 

Koordinat Loasi 

Formasi 
Batuan 

(Material 
Penyusun) 

Gambar Kondisi Longsoran 

Kondisi Longsoran (Pengukuran 
Longsoran) 

Kondisi Lapian Tanah 

Jenis/Tipe 
Longsoran 

Deskripsi Temuan 
Panjang Fertikal 

(Kedalaman) 
Panjang 

Horizontal (Lebar) 
Sedime

n 
Bedrock 

Sampel 5 

 

N 00041’03,0” 

E 122051’21,7” 

 

  

 

Panjang 
penampang 
vertikal 15 m 

Lebar topi : 18 m 

Lebar bawah : 25 
m 

- 
Di dominasi 
batuan 
induk 

Batan 
runtuhan 

- Longsor terjadi didekat jalan trans sulawesi 
dan pemukiman warga 

- Vegetasi didominasi tanaman jati dan semak 
belukar 

Sampel 6 

 

N 00041’05,9” 

E 122051’18,9” 

Jenis Kapur 

 

 

 

Panjang 
penampang 
vertikal 21,6  m 

Lebar topi : 60 m 

Lebar bawah : 50 
m 

- 
Di dominasi 
batuan 
induk 

Batan 
runtuhan 

- Tedapat dua kejadian longsoran yang 
berdekatan dengan jarak 7 m  

- Longsor terjadi di kemiringan lebih dari 350  
- Di sekitar longsoran terdapat tanaman 

pepaya  
-  Kemiringan lereng lebih 300 digunakan 

sebagai perkebunan  
- Terdapat alih fungsi lahan perbukitan menjadi 

perkebunan pepaya  
- Terdapat singkapan pada lahan di sekitar 

longsoran  



Titik 

Koordinat Loasi 

Formasi 
Batuan 

(Material 
Penyusun) 

Gambar Kondisi Longsoran 

Kondisi Longsoran (Pengukuran 
Longsoran) 

Kondisi Lapian Tanah 

Jenis/Tipe 
Longsoran 

Deskripsi Temuan 
Panjang Fertikal 

(Kedalaman) 
Panjang 

Horizontal (Lebar) 
Sedime

n 
Bedrock 

Sampel 7 

 

N 00041’50,3” 

E 122051’04,1” 

 

 

 

 

Panjang 
penampang 
vertikal 16,30  m 

Lebar topi : 5 m 

Lebar bawah : 9 
m 

 
batuan 
induk 

Batan 
runtuhan 

- Terdapat kejadian tanah ambles di sekitar 
kawasan longsoran 

- Area longsor berdekatan dengan jalan dan 
sungai 

 

Sampel 8 

 

N 00042’29,9” 

E 122051’10,3” 

  

 

 

Panjang 
penampang 
vertikal 15  m 

Lebar topi : 54 m 

Lebar bawah : 59 
m 

 
batuan 
induk 

Batan 
runtuhan 

- Terdapat galian C 
- Terjadinya longsoran berdekatan dengan 

kawasan pemukiman 
- Berdekatan dengan jalan  



Titik 

Koordinat Loasi 

Formasi 
Batuan 

(Material 
Penyusun) 

Gambar Kondisi Longsoran 

Kondisi Longsoran (Pengukuran 
Longsoran) 

Kondisi Lapian Tanah 

Jenis/Tipe 
Longsoran 

Deskripsi Temuan 
Panjang Fertikal 

(Kedalaman) 
Panjang 

Horizontal (Lebar) 
Sedime

n 
Bedrock 

Sampel 9 

 

N 00042’29,9” 

E 122051’10,3” 

 

 

 

 

 

 
Panjang rekahan 
jalan raya 55 m  

 
Timbunan 
batuan 

Rayapan 

- Bahan induk berasal dari timbunan  
- Terdapat rekahan di badan jalan raya 
- Rekahan berdampak besar terhadap 

kemungkinan terjadinya longsor kedepan 
- Terdapat banyak pemukiman di bawah  
- Kawasan pemukiman memungkinkan akan 

terkena longsor 

 
 
 
 
 



b. Analisis Spasial  
Tabel 4.6 memberikan informasi pada setiap sampel kejadian longsoran yang terjadi di beberapa 

bagian wilah DAS Alo di Kabupaten Gorontalo. Kejadian longsoran tersdebut dipengaruhi oleh beberapa 
faktor parameter yaitu kondisi curah hujan, kondisi jenis tanah, kondisi kemiringan lereng, kondisi geologis 
dan kondisi penggunaan lahan.  
1. Analisis Parameter 

Berdasarkan hasil pemetaan spasial kondisi curah hujan kawasan DAS Alo berada pada kondisi 
curah hujan dengan kategori “sedang” dengan besar curah hujan yaitu 1000-2500 mm/thn yang tersebar di 
kawasan DAS Alo seluas 98% dan kategori “sangat tinggi” curah hujan >25000 mm/thn denga luas 2,3% , 
hal ini sesuai dengan hasil rumusan berdasarkan klasifikasi Schmidt dan  Ferguson bahwa nilai “Q” berada 
pada kategori D 60,0 ≤ Q < 100,0 yaitu dengan nilai sebesar 68,96. Kondisi curah hujan sedang dapat 
berdampak pada kejadian longsoran karena dipengaruhi pengaruhi faktor-faktor lainnya.  

Jenis tanah mempengaruhi kondisi lahan apabila tekstur dan struktur tanah mengalami perubahan. 
Dimaksud dengan perubahanya yaitu berubahan kondisi tanah menjadi lebih rentan terhadap terjadinya 
pengikisan akibat proses aliran air permukaan. Terjadinya rosi terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 
faktor vegetasi dan kondisi curah hujan. Kondisi vegetasi yang baik dapat menjaga kesetabilan tanah agar 
tidak mudah tererosi pada saat terjadinya hujan dan daya resapan air akan lebih baik jika proses aliran 
kedalam tanah tidak mengalami penghambatan. 

Kondisi kemiringan lereng di kawasan DAS Alo beragam mulai dari kemiringan 8% hingga >40 % 
penjelasan dapat dilihat pada tabel 4. Semakin terjal dan panjang lereng di DAS maka semakin besar 
kemungkinan untuk terjadinya pergerakkan tanah, namun semakin landai kondisi lereng maka sangat 
kemungkinan kecil akan terjadinya bencana longsor. Bencana longsor di DAS Alo akan terminimalisir walau 
lereng terjal dan panjang apabila vegetasi pada kawasan tersebut dilakukan retorasi untuk memulihkan 
kondisi perbukitan yang telah mengalami pengundulan dan alih fungsi lahan.  

Faktor lain yang berpengaruh adalah kondisi penggunaan lahan, proses kejadian longsoran lebih di 
dominasi pada kawasan perbukitan yang merupakan alih fungsi menjadi lahan pertanian. Alih fungsi 
terjadidiakibatkan oleh aktivitas masyarakat yang membuka lahan perbukitan menjadi lahan pertanian kering 
dengan jenis tanaman musiman seperti jagung. Terjadinya alih fungsi lahan berdampak pada kerentanan 
lahan terhadap pergerakan tanah, hal tersebut terjadi dikarenakan berkurangnya vegetasi  sehingga lahan 
dengan kondisi kemiringan lereng lebih dari 15% lebih rentan terjadi longsor. 

Secara geologi Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dengan demikian 
seiring terjadinya bencana gempa akan berdampak pada pula terhadap pergerakkan tanah. Karakteristik 
jenis batuan di ketahui bahwa batuan yang terdapat di DAS Alo di dominasi oleh jenis batuan breksi, tuf dan 
lava andesit sampai basal.  

 
2. Analisis Spasial dalam penentuan kawasan resiko longsor 

Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan dengan menggunakan metode skoring untuk kawasan 
DAS Alo dapat diketahu bahwa terdapat tiga kategori resiko dalam tingkat kerawanan yaitu katergori 
“rendah” memiliki luas 29,6 %, kategori “sedang” seluas 49% dan kategori “Tinggi” seluas 20% yang tersebar 
di seluruh kawasan DAS Alo yang terletak di Kabupaten Gorontalo. Sebaran luasan tingkat kerawanan dapat 
diperhatikan pada tabel 5.9 dan peta pada gambar 18 berikut: 

 
Tabel 9. Sebaran tingkat kerawanan dan risiko terjadinya longsor di kawasan DAS Alo Kab. Gorontalo 

 

No  Luas Area Persen  Tingkat Kerawanan 

1 7171,807 29,611 Rendah 

2 12008,741 49,582 Sedang 

3 5039,552 20,807 Tinggi 

 
 
 



Gambar 18 Sebaran spasial tingkat kerawanan longsor di DAS Alo Akb. Gorontalo 



Capaian Luaran : 
 
Status luaran wajib saat ini sudah berada pada status tahap accepted yang dibuktikan oleh LOA (Letter of Acceptance). 
Berikutnya menunggu di publikasi pada bulan januari 2020.  
 

 
 
 



 
STATUS LUARAN:   
Jenis luaran wajib yang dijanjikan adalah jurnal nasional tidak terakreditasi yang akan diterbitkan di Jambura Geoscience 
Review (http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jgeosrev) dengan Judul artikel “Mapping of Landslide Hazard Distribution in Alo 
watershed Gorontalo District” , ID Naskah JGEOSREV-2671, pada folume 2 Nomor 1 Januari 2020. Status luaran penelitian 
pada saat ini yaitu berada pada tahap accepted yang dibuktikan oleh LOA (Letter of Acceptance) dari pihak editor jurnal 
yang dituju. Luaran tambahan saat ini masih dalam proses pembuatan Draft Jurnal, hal ini terjadi karena terdapatnya 
kendala dalam penelitian seperti proses pengambilan data dan pengelolaan data yang membutuhkan waktu cukup lama 
untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal. Setelah selesai dalam pembuatan draft maka jurnal akan diajukan di 
jurnal International yaitu Journal of Disaster Risk Studies (Scimago) dengan kualitas Q3.  
 

E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti 
pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana 
terlihat pada bagian isian mitra 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan 
penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran 
penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN  

Proses penelitian memiliki kendala secara teknis dan non teknis yaitu : 

1. Proses pengambilan data memerlukan tenaga dan waktu yang cukup panjang, hal ini dikarenakan jenis penelitian 

merupakan penelitian lapangan dengan tingkat kesulitan yang sukup rumit 

2. Proses analisis data membutuhkan ketelitian sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk penyempurnaannya 

3. Sulitnya mendapatkan data-data skunder sebagai dasar pengembangan penelitian 

4. Sulitnya medan lokasi penelitian sehingga mengakibatkan terkendalanya  

5. Sulitnya mempublikasi jurnal internasional dan bereputasi sebagai luaran tambahan sehingga dapat mengahambat 

keterpenuhan luaran penelitian 

  

D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika 
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan 
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus 
didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis 
luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui 
Simlitabmasmengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran 

http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jgeosrev


G. RENCANA TINDAKLANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan 
melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan 
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. 

 

RENCANA TINDAKLANJUT PENELITIAN 

Tahapan berikutnya yaitu melanjudkan penelitian kembali seperti yang telah direncanakan sesuai limestone 

penelitian yang diterjemahkan kedalam Road Map penelitian dalam dua tahun. Dengan diketahuinya kawasan dan wilayah 

yang rawan terhadap bencana longsor melalui pemetaan tingkat kerawanan, maka pada tahapan penelitian berikutnya akan 

dilakukan penelitian tentang kontigensi bencana longsor sebagai arahan dalam melaksanakan regulasi dan menegemen 

pengelolaan kawasan rawan bencana longsor di kawasan DAS Alo Kabupaten Gorontalo. Dalam penelitian saat ini terdapat 

beberapa target yang belum tercapai yaitu kondisi sosial seperti : (1) identifikasi pengetahuan masyarakat tentang bahaya 

bencana longsor, (2) peran masyarakat dalam penenganan bencana (3) kewaspadaan masyarakat dalam mengahdapi 

bencana longsor. Belum tercapainya terget tersebut diakibatkan oleh keterbatasan waktu dan anggaran untuk mendapatkan 

data-data pendukung yang dapat memberikan informasi tentang pengetahuan dan aktivitas sosial masyarakat. Namun 

dengan keterbatasan tersebut akan tetap dilakukan pada penelitian berikutnya. 

 

H. DAFTAR PUSTAKA: PenyusunanDaftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. 
Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

[1] Muntohar, Tanah Longsor Analisis Prediksi Mitigasi, 1st ed. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 
2010. 

[2] P. D. Susanti and A. Miardini, “Upaya Pengurangan Risiko Bencana Terkait Perubahan Iklim Analisis Tingkat 
Kerawanan Dan Teknik Mitigasi Longsor Di Sub Das Merawu,” Pros. Semin. Nas. Geogr. UMS , pp. 139–150, 
2016. 

[3] F. Lihawa, I. Martha, U. N. Gorontalo, J. Jend, S. No, and K. Gorontalo, “Sebaran Aspek Keruangan Tipe 
Longsoran di Daerah Aliran Sungan Alo Provinsi Gorontalo,” vol. 21, no. 3, pp. 277–285, 2014. 

[4] Jaya, R.  N. Pomalingo, and F. Lihawa, “Sebaran Spasial Lahan Kritis Di Daerah Aliran Sungai Alo Kabupaten 
Gorontalo,” 2016, pp. 470–478. 

[5] N. Bafdal, K. Amaru, and B. M. P. P, Sistem Informasi Geografis, 1st ed. Bandung: Fakultas Teknologi Industri 
Pertanian (FTIP), 2011. 

[6] A. L. N. Ramadhan, R. E. Andri Suprayogi, “Pemodelan Potensi Bencana tanah longsor menggunakan SIG di 
Kabupaten Semarang,” vol. 5, pp. 118–127, 2016. 

[7] H. Eko Vanrizki1, Ezra Aditia, “Study Of Potential Landslides Disaster in Tanjug Raya District Using Geographic 
Information System Approach,” 2015. 

[8] F. Faizana, A. L. Nugraha, and B. D. Yuwono, “Pemetaan Risiko Bencana Tanah Longsor Kota Semarang,” J. 
Geod. Undip, vol. 4, no. 1, p. 223, 2015. 

[9] D. P. Umum, Pedoman penataan ruang Kawasan Rawan Benca Longsor, no. 22. Jakarta: Kementrian Pekerjaan 
Umum, 2007. 

[10] N. I. Ramadhani and H. Idajati, “Identifikasi Tingkat Bahaya Bencana Longsor, Studi kasus: Kawasan Lereng 
Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah,” J. Tek. ITS, vol. 6, no. 1, pp. 87–90, 2017. 

[11] I. Susanti et.al, “Pengaruh Curah Hujan Terhadap Potensi Longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum,” in 
Sains Atmosfer dan Aplikasinya, 2012, no. Prosiding SNSAA 2012, pp. 978–979. 

[12] Hasnawir, “Intensitas Curah Hujan Memicu Tanah Longsor Dangkal di Sulawesi Selatan,” J. Penelit. Kehutan. 
Wallacea, vol. 1, no. 1, pp. 62–73, 2012.  

 


	A. Haslil Penelitian
	a. Gambaran Lokasi Penelitian
	Berdasarkan administrasinya daerah aliran sungai Alo meliputi wilayah tiga kecamatan yaitu Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo yang memiliki karakteristik strategis sebagai kawasan penghubung antara jal...
	Secara alaminya daerah aliran sungai Alo yang terdapat di kabupaten Gorontalo merupakan salah satu DAS yang penting untuk keberlangsungan terjadinya siklus hidrologi dan kesetabilan kondisi danau limboto. DAS Alo berkontribusi terhadap kondisi danau t...
	Terjadinya bencana longsor dapat diaamati berdasarkan analisis spasial dan analisis survei lapangan yang menekankan pada parameter penyebab terjadinya longsoran. Longsor merupakan pelepasan massa material baik berupa batuan maupun tanah yang bergerak ...
	b. Kondisi Fisik DAS
	Karakteristik kondisi fisik daerah aliran sungai sangat berkaitan dengan foktor pembentuk secara alami terutama pada karakteristik morfologinya. Ramadhani, 2017 mengemukakan bahwa faktor penyebab terjadinya bencana longsor di pengaruhi oleh kondisi fi...
	1) Curah Hujan
	Curah hujan sangat berpengaruh pada kondisi kesetabilan strutur batuan dan tanah, dimana curah hujan semakin tinggi akan menambah beban masa melaui penyerapan infiltrasi kedalam tanah selain itu aliran permukaan akan terjadi apabila kondisi permukaan ...

