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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Pariwisata menjadi industri yang mengglobal dalam kurun enam puluh 

tahun dan masih akan terus berkembang (UNWTO, 2009). Sektor pariwisata 

menjadi sektor andalan pemerintah dalam menyumbang pendapatan nasional 

(kemenpar.go.id, 2015). Sektor pariwisata Indonesia menyumbang 10% Produk 

Domestrik Bruto (PDB) di tahun 2015 dan menyumbang devisa US$ 1 Juta atau 

PDB US$ 1,7 Juta. Sektor pariwisata menyumbang 9,8 juta pekerjaan dengan 

biaya penciptaan lapangan kerja hanya US$ 5000 per satu pekerjaan. Sehingga 

Menteri Pariwisata, Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc, menyatakan pariwisata merupakan 

penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), devisa dan lapangan kerja paling 

mudah dan murah (Alamsjah, 2016).  

Kontribusi industri pariwisata Indonesia terhadap PDB tahun 2015 

menembus 4,23 % atau Rp. 461,36 trilyun dengan angka pertumbuhannya 

sebesar 10,63%. Saat itu 2016, industri pariwisata menduduki peringkat ke-4 

sebagai penyumbang devisa nasional atau 9,3% dibandingkan industri lainnya. 

Sedangkan pertumbuhan penerimaan devisa dari sektor pariwisata sebesar 13%, 

sementara minyak dan gas bumi, batubara dan minyak kelapa sawit justru negatif. 

Fakta diatas sebagaimana tertulis dalam Laporan Akuntabilitas Kemenpar tahun  

2016.  

Banyak penelitian membuktikan bahwa pariwisata mendukung 

pertumbuhan dan kegiatan ekonomi masyarakat (Ioan, 2013; Irianto dkk., 2003; 

Hiariey & Sahusialawane, 2013). Hal ini telah disadari pemerintah sehingga 

Pemerintah telah memprioritaskan sektor pariwisata dalam RPJM 2015-2019 

(Setkab RI,2017).  

Masyarakat turut mengembangkan pariwisata dengan proaktif mengelola 

potensi sumber daya wisata yang dimiliki, sehingga keuntungan ekonomi dari 
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kegiatan wisata mengalir kembali ke masyarakat. Berbagai kreasi kegiatan wisata 

bermunculan dengan mengedepankan keindahan alam dan seni budaya, dan 

inilah dua hal yang menjadi kelebihan pariwisata Indonesia (Nawangwulan, 

2014).  

Meningkatnya jumlah pengunjung, membuat area/jalur wisata menjadi 

sesak sehinga dapat berdampak pada turunnya kualitas lingkungan (Pickering et 

al, 2003). Sejatinya wisata berbasis alam haruslah mengedepankan aspek 

kelestarian ekologis, suatu hal yang kerap diabaikan para pelaku usaha wisata 

karena mengejar jumlah pemasukan. Wisata berbasis alam bergeser menjadi 

sekedar pariwisata massa dengan latar di alam terbuka. Aspek daya dukung dan 

daya tampung sebagai kekuatan dan bagian upaya keberlanjutan ekologis sering 

dilupakan. Kegiatan wisata yang melampaui daya dukungnya justru 

menimbulkan bencana. 

Sebagaimana bentang alam lainnya, pegunungan memiliki potensi 

bencana. Beberapa bencana yang kerap terjadi di gunung adalah gempa bumi, 

pergeseran tanah/longsor, letusan vulkanik, kebakaran hutan dan lahan. Bencana 

di area wisata menimbulkan kerugian nyawa maupun materi. Sarana prasarana 

wisata hancur dan investasi yang telah dikeluarkan sia-sia. Belum lekang dari 

ingatan, pada hari selasa, 8 Agustus 2017 terjadi gempa bumi 6,5 skala Richter di 

Sinchuan, sebuah area wisata China. Gempa tersebut menelan korban 13 orang 

tewas, 175 terluka dan dan 31.000 orang mengungsi (Anon, 2017) .  

Longsor merupakan salah satu bencana alam dengan daya rusak 

terdahsyat (Lin, 2017). Data BNPB tahun 2016, sepanjang tahun 2011 hingga 

2015 tercatat sebanyak 2.425 kejadian bencana gerakan tanah, dengan lokasi 

kejadian tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Bencana tanah longsor telah 

mengakibatkan 1.163 jiwa meninggal, 112 orang hilang, 973 orang terluka dan 

sekitar 48.191 orang mengungsi (BNPB, 2016). Dalam hal kejadian longsor, 

Jawa barat merupakan propinsi dengan kejadian longsor terbanyak (Kompas. 

2017). Diperkirakan 3.012.251 orang terdampak bencana longsor terjadi di Jawa 

Barat  (BNPB, 2016).  
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Derajat kehilangan atau nilai dugaan dari kerugian (kematian, luka-luka, 

properti) yang diakibatkan oleh suatu bencana dikenal sebagai resiko (risk). 

Resiko merupakan fungsi dari bahaya, exposure dan kerentanan (ADRC, 2005 

dalam Thywissen, 2006). Buku Resiko Bencana Indonesia tahun 2016 terbitan 

BPBD menyebutkan Jawa Barat termasuk dalam kategori resiko bencana longsor 

yang tinggi, dimana jumlah resiko tinggi terpapar langsung bencana longsor 

47.241 jiwa, sedang 61.983 jiwa, dan rendah sebanyak 6.954 jiwa. Estimasi 

resiko kerugian fisik sebanyak + Rp. 13.433.000.000,-, dan estimasi kerugian 

ekonomi sebanyak + Rp. 301.004.000.000,-  

Sebagaimana ditulis Tempo.co, tanggal 3 Januari 2017, dalam bulan 

Januari – November tahun 2016, jumlah kejadian bencana alam sebanyak 1074 

kejadian, dimana kejadian terbanyak adalah longsor sebanyak 439 kali sementara 

yang lainya adalah 227 kebakaran, 206 banjir, 164 puting beliung, dan 38 gempa 

bumi. Kabupaten paling sering mengalami tanah longsor di Jawa Barat adalah 

Kabupaten Kuningan (66 kali), kemudian Kabupaten Tasikmalaya (59 kali), 

Kabupaten Sukabumi (49 kali), dan Kabupaten Bogor (46 kali). Untuk lebih 

lengkapnya perhatikan Gambar 1 dan Gambar 2 berikut.  

 

Gambar 1. Jumlah kejadian bencana di 

Jawa Barat tahun 2016  

 

Gambar 2. Kabupaten Kota terpapar 

bencana tahun 2016 
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Resiko bencana kerap digolongkan dalam resiko fisik, sosial,  ekonomi 

dan lingkungan. Dalam kajian resiko bencana BNPB tahun 2016, Kabupaten 

Kuningan memiliki resiko bencana fisik rendah sebanyak 6.954 jiwa, sedang 

sebanyak 61.983 jiwa, dan tinggi sebanyak 47.241 jiwa. Resiko sosial sedang Rp. 

188,077 M, tinggi 256,087 M. Resiko ekonomi sedang 89,928 M, tinggi 301,076 

M. Resiko lingkungan sedang seluas 1582 Ha, tinggi seluas 4806 Ha.   

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai 

ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan 

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan 

rekreasi. Sampai saat ini telah ada 53 (lima puluh tiga) taman nasional di bawah 

pengelolaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satunya 

adalah Taman Nasional Gunung Ciremai.   

Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) terletak di Kabupaten 

Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. TNGC ditunjuk sebagai 

taman nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 

424/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi 

kelompok hutan lindung pada kelompok hutan Gunung Ciremai seluas + 15.500 

hektar yang terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Propinsi Jawa 

Barat menjadi Taman Nasional.  

Terdapat 45 Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) di sekitar 

Gunung Ciremai dan telah ada sebelum berdirinya taman nasional ini. Objek 

yang ada berbentuk bumi perkemahan, wisata tirta (danau, situ, pemandian,), air 

terjun/curug, jalur pendakian, situs budaya dan sejarah, dan lansekap dengan 

panorama alam nan indah. Tidaklah mengherankan jika saat ini TNGC menjadi 

tempat favorit masyarakat Jawa Barat utamanya dari Majalengka dan Kuningan 

untuk berwisata setiap momen liburan. Pengunjung TNGC menunjukkan 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah pengunjung TNGC 

mencapai 398.017 orang. Jumlah ini meningkat 24,4% dari tahun sebelumnya. 

Kegiatan wisata memberi pemasukan untuk negara sebesar Rp. 2.204.641.000,- 

dalam bentuk PNBP dan untuk masyarakat Rp. 28.356.500,- dalam bentuk nilai 
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ekonomi (Balai TNGC,  2016).  Gambar 3 di bawah menggambarkan grafik 

jumlah pengunjung selama 3 tahun terakhir.  

 

Gambar  3  Jumlah pengunjung TNGC tiga tahun terakhir  

Pemerintah dan pelaku usaha telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit 

untuk membangun sarana prasarana wisata. Pembangunan ini dilakukan sebagai 

investasi, dengan harapan akan mendapat keuntungan. Sebagai mana yang 

dipetakan oleh Yuniarsih et al., (2014), sedikitnya ada tujuh jenis pekerjaan yang 

terkait langsung dengan pekerjaan di TNGC. Profesi usaha wisata tersebut yaitu 

pegawai/pengelola obyek wisata, penjual makanan/minuman, penjual souvenir, 

pemandu wisata, petugas parkir, penjaga toilet umum, dan pemilik penyewaan 

peralatan renang. Sedangkan yang bidang pekerjaan tidak langsung, seperti usaha 

penginapan, warung makan dan toko cindera mata, juga ikut mendapat efek 

positif sebagai multifyer effect.  

Data resmi rekapitulasi nilai manfaat ekonomi usaha wisata TNGC tahun 

2015 sebesar Rp. 21.237.962.000,- dan tahun 2016 sebesar Rp. 30.561.046.500,-  

(BTNGC, 2017). Tidak diragukan lagi masyarakat banyak mendapat manfaat dari 

TNGC. Dari sini dapat pula disimpulkan bahwa eksistensi pariwisata di TNGC 

sangat penting bagi masyarakat.  

Telah terjadi beberapa kejadian longsor di TNGC dan tidak seluruhnya 

terdokumentasikan. Longsor sering kurang terdokumentasikan karena terjadi di 
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sekitar, ditambah sedikit kekhawatiran jika akan menurunkan animo wisatawan. 

Pada tabel 1 berikut terhimpun kejadian longsor di TNGC yang ada di wilayah 

Kuningan enam tahun terakhir.  

Tabel 1. Data kejadian longsor di TNGC yang ada di wilayah Kuningan enam 

tahun terakhir  

No. Tahun Posisi Tipe longsoran  

1. 2011 LS 6
o
 55’ 00” / BT 108

 o
 26’ 16” Longsoran aliran bahan rombakan 

3. 2013 LS 6
o
 56’ 07” / BT 108

 o
 25’ 56” Longsoran rotasi 

2. 2014 LS 6
o
 56’ 55” / BT 108

 o
 26’ 41” Longsoran translasi 

4. 2016 LS 6
o
 56’ 23” / BT 108

 o
 36’ 27” Longsoran rotasi 

Sumber  : wawancara dengan masyarakat  

Longsor terjadi karena faktor alam, faktor buatan dan atau keduanya. Ada 

berbagai aspek dalam pariwisata alam yang berpotensi memunculkan longsor. 

Faktor ini kadang tidak disadari dan diwaspadai masyarakat. Pengelola dan 

masyarakat di Kuningan perlu mengidentifikasi dan mengetahui apa sajakah 

faktor bencana longsor tersebut dan mengantisipasinya.   

Beragam penelitian mengenai kerawanan bencana longsor telah dilakukan 

Arbain pada tahun 2015 secara makro untuk lingkup Jawa Barat, Banten dan 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Data yang digunakan adalah data kelerengan dari 

citra satelit, elevasi, jenis tanah, tutupan lahan dan curah hujan. Penelitian ini 

menghasilkan peta daerah rawan bencana alam secara makro untuk tiga propinsi 

tersebut. Rahmat (2010) juga telah memetakan daerah rawan longsor untuk TN 

Gunung Ciremai di Kabupaten Majalengka. data yang digunakan adalah jenis 

batuan, jenis tanah, kemiringan tanah, tutupan lahan dan curah hujan. Sejauh ini 

tidak ditemukan penelitian yang memfokuskan pada wilayah Kuningan.  

Karakteristik suatu wilayah yang rentan terhadap bencana tertentu 

teridentifikasi dalam kerawanan (Susceptibility). Jika kerawanan digolongkan 

dalam kelas kerawanan serta disajikan per wilayah maka jadilah ia peta 

kerawanan. Setelah kerawanan longsor dipetakan dan diklasifikasikan, 

selanjutnya perlu diketahui bagaimana posisi ODTWA dalam kelas kerawanan 

tersebut. Hal ini dapat menjawab apakah lahan untuk wisata sudah sesuai dengan 

peruntukannya berdasar kerawanan longsor. Hal ini juga diperlukan sebagai 
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bahan pertimbangan dalam pengembangan kawasan. Selain itu, data kerawanan 

juga diharapkan dapat menebalkan kesadaran, kesiagaan dan mitigasi bencana 

longsor. Sejauh ini belum ada penelitian yang menghubungkan pemetaan 

kerawanan dan arahan ruangnya. 

Tidak adanya penelitian yang mengkhusukan pada pemetaan kerawanan, 

penilaian kerawanan dan pembuatan arahan ruang inilah yang menjadikan 

urgensi penelitian ini (state of the art penelitian). Diharapkan metode penelitian 

ini dapat dijadikan model di lokasi lain dan hasil penelitian dapat dijadikan 

pertimbangan pengembangan wisata di TNGC.   

1.2 Perumusan Masalah 

Kabupaten Kuningan merupakan wilayah dengan kejadian bencana  

longsor terbanyak di Jawa Barat (BNPB, 2016), namun belum ada pemetaan 

sebaran kerawanan longsor di TNGC. Hal ini menjadikan faktor kerawanan 

longsor belum dimasukkan dalam upaya pengembangan sarana usaha wisata. 

Pembangunan sarana prasarana pengembangan wisata oleh masyarakat saat ini 

yang bersifat sporadis tanpa mempertimbangkan kesesuaian lahan menunjukkan 

belum ada arahan tata ruang kawasan wisata dengan mempertimbangkan 

kerawanan longsor.  

1.3 Pertanyaan Penelitian  

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kerawanan longsor di 

TNGC dan bagaimana sebaran spasial kerawanan longsor?  

2. Berdasar hasil pemetaan kerawanan longsor, apaka ODTWA yang ada 

sekarang sudah sesuai dengan peruntukan ruangnya? di kelas manakah 

masing-masing ODTWA tersebut?  

3. Bagaimana arahan tata ruang kawasan wisata dengan mempertimbangkan 

kerawanan longsor?   

1.4 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk  
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1. Mengkaji faktor-faktor (variabel) yang mempengaruhi kerawanan 

bencana longsor di TNGC dan memetakannya secara spasial.  

2. Mengkaji kesesuaian penggunaan lahan sebagai area kegiatan wisata 

dikaitkan dengan pedoman yang berlaku.  

3. Membuat rekomendasi arahan pengembangan wisata dengan 

mempertimbangkan longsor.  

1.5 Manfaat Penelitian  

 Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yaitu: 

1. Manfaat Praktis  

a. bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam 

pengembangan wisata di TNGC dengan mempertimbangkan 

kerawanan longsor.  

b. bagi masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait status 

rawan longsor objek wisata di TNGC, sebagai masukan dalam 

pembangunan usaha wisata.  

c. bagi stake holder  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang sebaran 

area rawan longsor di TNGC.   

2. Manfaat teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian-

penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

1.6 Penelitian Terdahulu dan Keaslian Penelitian 

Salah satu yang menjadi keaslian penelitian ini adalah belum adanya 

penelitian yang mengaitkan kesesuaian lahan kawasan wisata dengan bencana 

tanah longsor. Penelitian mengenai pembuatan peta kerawanan bencana yang 
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sudah cukup banyak dijadikan sebagai masukan dan pembanding. Ikhtisar 

penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 di bawah.  
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Tabel 2.  Penelitian nasional terdahulu terkait pembuatan kerawanan longsor  

Peneliti Rahman  A. Rahmat Wati dkk Buchori & Susilo  Faizin 

Tipe  Artikel jurnal  Skripsi  Artikel jurnal internasional  Artikel jurnal  Tesis  

Judul  Penggunaan Sistim 

Informasi Geografis Untuk 

Pemetaan Kerawanan 

Longsor di Kabupaten 

Purworejo 

Pemetaan Kawasan 

Rawan Bencana dan 

Analisa Resiko Bencana 

Tanah Longsor dengan 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

Landslides Susceptibility 

Mapping with Heuristic 

Approach in Mountainous 

Area a Case Study in Tawang 

Mangu Subsdistrict, Central 

Java, Indonesia 

Model Keruangan 

untuk Identifikasi 

Kawasan Rawan 

Longsor 

Pemetaan zona rawan 

longsor untuk 

pengembangan wsiata 

Taman Nasional Gunung 

Ciremai Wilayah 

Kabupaten Kuningan Jawa 

Barat   

Lokasi  Kabupaten Purworejo  Kabupaten Majalengka   Tawangmangu, Jawa tengah  Kota semarang  Kabupaten Kuningan  

Tahun  2010  2010  2010  2012  2017  

Metode  Metode overlay dengan 

pendekatan aritmatik  

Overlay dan pembobotan 

dengan pendekatan 

spasial  

Overlay dan pembobotan 

dengan pendekatan spasial  

Menggunakan teknik 

overlay peta dan 

pembobotan tabular 

pada atributnya 

Menggunakan teknik 

overlay peta dan 

pembobotan tabular pada 

atributnya 

Objek 

penelitian  

Kelas kerawanan di 

wilayah Kabupaten 

Purworejo  

Peta tematik dan citra 

satelit  

Kelas kerawanan di wilayah 

Tawangmangu dengan enam 

parameter yaitu kelerengan,  

batuan, kedalaman tanah, 

tekstur, permeabilitas,dan 

penggunaan lahan. 

Tujuh variabel, yaitu 

kelerengan, geologi, 

curah hujan, kandungan 

air tanah, laju infiltrasi, 

zona gempa, dan 

penutup lahan 

Empat variabel, yaitu 

kelerengan, geologi, tanah, 

dan penutup lahan 

Hasil 

penelitian  

Hasilnya terdapat 5 kelas 

kerawanan yaitu sangat 

tinggi, tinggi, sedang, 

rendah dan sangat rendah.  

Daerah rawan didominasi 

faktor kelerengan dan 

struktur tanah.  

Terdapat empat kelas 

tingkat resiko tanah 

longsor yaitu kelas 

resiko rendah, kelas 

resiko sedang, kelas 

resiko tinggi dan kelas 

resiko sangat tinggi.  

 

Di wilayah penelitian, 50% 

masuk klas kerawanan tinggi 

dan sangat tinggi, 36% sedang 

dan sisanya rendah dan sangat 

rendah. 47% area pemukiman 

berada di area terancam 

longsor. Hanya 25% dari 

pemukiman berada di area 

kerawanan rendah dan sangat 

rendah . 

peta kawasan rawan 

longsor yang 

terklasifikasi ke dalam 

tiga kelas, yaitu sangat 

rawan, agak rawan dan 

aman. 

Validitas model 

menunjukan 92,5% 

akurat.  

peta kawasan rawan 

longsor yang terklasifikasi 

ke dalam tiga kelas, yaitu 

sangat rawan, agak rawan 

dan aman. 
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Tabel 3.  Penelitian nasional terdahulu terkait kesesuaian lahan  

Peneliti Yuniarto Dwi Prasetya & Khomsin Buchori Rupaka dkk Faizin 

Tipe  Tesis  Artikel Jurnal  Artikel  Artikel Jurnal  Thesis  

Judul  Kesesuaian Penggunaan Lahan 

Berdasarkan Tingkat 

Kerawanan Longsor di 

Kabupaten Semarang 

Evaluasi Kemampuan 

Lahan untuk 

Pengembangan Pariwisata 

Dengan Menggunakan 

Data Citra Satelit 

Model Kesesuaian 

Lahan Berbasis 

Kerawanan Bencana 

Alam, Uji Coba: Kota 

Semarang 

Analisis Kesesuaian 

Penggunaan Lahan 

pada Daerah Rawan 

Tanah Longsor di 

Kabupaten Tegal 

Pemetaan zona rawan longsor 

untuk pengembangan wsiata 

Taman Nasional Gunung 

Ciremai Wilayah Kabupaten 

Kuningan Jawa Barat   

Lokasi  Kabupaten Semarang Desa kemuning Lor Kota Semarang  Kabupaten Tegal  Kabupaten Kuningan  

Tahun  2010  2013  2013 2015  2017  

Metode  Studi kasus dan penelitian 

lapangan 

Interpretasi citra satelit  

dan analisa lapangan  

Menggunakan teknik 

overlay berbasis raster  

Menggunakan teknik 

overlay berjenjang 

dengan pembobotan  

Menggunakan teknik overlay 

peta dan pembobotan tabular 

pada atributnya 

Objek 

penelitian  

Kerawanan longsor dan 

kesesuaian lahan  

Peta tematik dan citra 

satelit  

Tujuh variabel, yaitu 

kelerengan, geologi, 

curah hujan, 

kandungan air tanah, 

laju infiltrasi, zona 

gempa, dan penutup 

lahan 

Lima variabel longsor 

kelerengan, kedalaman 

tanah, penggunaan 

lahan,  curah hujan, 

dan batuan.  

Kerawanan longsor dan 

kesesuaian lahan  

Hasil 

penelitian  

Wilayah Kabupaten Semarang 

memiliki kerawanan longsor 

rendah hingga tinggi.  

Beberapa yang berpengaruh 

faktor antara lain intensitas 

curah hujan, kelerengan, jenis 

tanah, batuan penyusun, 

struktur geologi, penggunaan 

lahan dan kepadatan 

permukiman. Keberadaan 

Kelas kemampuan lahan: 

kelas II dengan luas area 

45,98 Ha, kelas III dengan 

luas area 992,47 Ha dan 

kelas IV dengan luas area 

64,91 Ha.  

Sebagian besar lahan di 

dusun Rayap karena 

memiliki daya dukung 

baik.  

Terdapat tiga kategori  

keleluasaan 

pengembangan 

kawasan.  

Akurasi model 91,25 

%  

Kesesuaian antara 

penggunaan lahan di 

lapangan dengan 

RTRW Kabupaten 

Tegal telah mengalami 

penyimpangan.  

Arahan ruang kawasan wisata 

dengan memperhatikan 

kerawanan longsor  

 



12 

 

    

 

1
2 

1.7 Alur Penelitian  

Alur penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4 di bawah:   

Latar belakang  
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Kesimpulan  

 

 

 

Gambar 4 Alur Pikir Penelitian 

Pelaku usaha wisata di TN Gunung Ciremai belum memasukan faktor 

kerawanan longsor dalam pengembangan saraana prasarana wisata 

Hal ini dikarenaka ketidaktahuan masyarakat akan lokasi rawan bencana 

pada ODTWA TN Gunung Ciremai 

Menilai status kerawanan longsor ODTWA TNGC  
dan pembuatan arahan pengaturan lahan

Parameter pemicu longsor 

(Wati, 2010)  

Penilaian dengan 

pembobotan  

Sebaran zonasi dan 

ODTWA di TNGC 
Peta kerawanan longsor 

TNGC 

Spatial analys tools  

Permen PU  

No.22 thn 2007 
Analisa  

Deskripsi Status dan 

arahan perencanaan ruang 




