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ABSTRAK 

 
Daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung Hulu merupakan daerah rawan bencana longsor dan gerakan 

tanah yang disebabkan oleh faktor kondisi fisik alaminya. Di lain pihak, pertumbuhan penduduk dan kegiatan 
perekonomian, menyebabkan perkembangan permukiman di DAS Ciliwung tidak terkendali dan rawan 
mengalami bencana tanah longsor.  Upaya mitigasi bencana tanah longsor dapat dilakukan melalui penilaian 
potensi kerawanan.Tujuan studi adalah mengevaluasi tingkat kerawanan bencana tanah longsor di kawasan 
permukiman di DAS Ciliwung Hulu.Metoda yang digunakan adalah Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan 
teknik tumpang susun peta menggunakan bantuan softwareArcMap 10.1. Hasil analisis menunjukkan  61,55%  
kawasan permukiman eksisting berlokasi pada kawasan rawan longsor dengan klasifikasi sedang sampai sangat 
tinggi. Kawasan permukiman existing yang lokasinya sudah sesuai  sebesar 38,45%.   

Kata kunci: Rawanlongsor,  Mitigasibencana,  Permukiman 

 
  
PENDAHULUAN 
 

Tanah longsor adalah salah satu bentuk dari  gerakan massa tanah atau batuan, atau percampuran 
keduanya, yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng 

tersebut [6]. Massa tanah mengalami longsor karena terjadi  gangguan pada kestabilan  tanah atau batuan 
penyusun lereng[3]. Salah satu faktor yang mempengaruhi Ketidakstabilan lereng adalah curah hujan [10]. Oleh 
karena itu peristiwa tanah longsor biasanya terjadi di tempat dengan lereng curam terutama pada saat musim 
hujan[12]. 

Meskipun tanah longsor merupakan gejala fisik alami,  namun kegiatan penduduk yang tidak terkendali 
dalam memanfaatkan sumberdaya alam, dapat menjadi faktor penyebab lereng menjadi tidak stabil, yang 
mengakibatkan longsor. Kegiatan penduduk yang dapat memicu ketidakstabilan lereng antara lain: pemotongan 
lereng sehingga lereng kehilangan penyangga,  pembangunan rumah dan bangunan yang berpotensi 
membebani lereng dan drainase yang terhambatsehingga terjadi peningkatan kandungan air pada  lereng [6],[11]. 

Mengacu pada Peraturan Menteri PU no 22/PRT/M/2007,Daerah aliran sungai (DAS)Ciliwung Hulu  
dapat digolongkan dalam kriteria kawasan rawan tanah longsor Zona tipe B. Hal tersebut karena DAS Ciliwung 
Hulu merupakan daerah kaki pegunungan dengan ketinggian 300-2040m,  sebagian besar (70%)dari wilayah 
DAS Ciliwung Hulu mempunyai kemiringan lereng  lebih besar dari 25% dan curah hujan rata-rata lebih besar 
dari 3000 mm/tahun [2].Lereng dengan kemiringan lebih besar dari 40% sangat rentan terhadap tanah longsor[8] 
. Oleh karena itu semakin besar kemiringan lereng, maka  semakin besar pula potensi tanah longsor.Demikian 
pula dengan jenis tanah, jenis tanah dengan permeabilitas rendah dapat menambah tingkat kerawanan terhadap 
tanah longsor. Tanah memiliki sifat menyerap air/permeabilitas, dalam hal ini jenis tanah yang memiliki 
permeabilitas tinggi dan tekstur yang gembur (berpasir) akan lebih tahan longsor dibandingkan dengan jenis 
tanah yang padat (debu dan liat), karena fraksi pasirmampu meloloskan air sehingga tidak berkumpul didalam 
tanah[1].  
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Populasi penduduk sangat berpengaruh terhadap kinerja DASCiliwung Hulu. Jumlah penduduk DAS 

Ciliwung Hulu dari tahun  2007 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,34% pertahun. 
Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut memicu perkembangan kawasan permukiman. Peningkatan  
kawasan permukiman di DAS Ciliwung Hulu sangat pesat, selama kurun waktu 15 tahun (1992-2013), telah 
terjadi peningkatan 5(lima ) kali lipat yaitu dari 3,96%[4]menjadi 20,37 %. Padahal salah satu faktor pembatas 
perkembangan kawasan permukiman adalah kondisi morphologi DAS Ciliwung Hulu. . 
Berdasarkan penelitian,  lahan yang dapat digunakan untuk  kawasan permukiman hanya + 20% dari luas DAS 
Ciliwung hulu [4]. Hal tersebut menunjukkan terdapat penggunaan lahan permukiman di kawasan yang tidak 
sesuai untuk permukiman. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada tingkat kerawanan tanah longsor. 
Penggunaan lahan permukiman  pada lereng curam sangatrawanterhadap terjadinya tanah longsor.  Hal tersebut 
karena daya resap air kedalam tanah akan tertahan akibat  perkerasan tanah menggunakan semen, beton dan 
aspal sehingga air akan sulit diloloskan. Apabila sistem drainase tidak memadai, maka air akan tertahan pada 
lereng dan dapat menjadi pemicu tanah longsor. 

Dalam Peraturan Menteri PU no 22/PRT/M/2007disebutkan bahwa keberadaan  bangunan dikawasan 
dengan kemiringan lereng curam (>15%) hingga kemiringan lereng terjal (40%) dapat menganggu kestabilan 
lereng dan mengakibatkan terjadinya gerakan tanah.  Terkait dengan hal tersebut, DAS Ciliwung Hulu  yang 
sebagian wilayahnya  mempunyai kemiringan lereng curam(>15%)  hingga kemiringan lereng terjal(40%), 
mempunyai frekuensi bencana tanah longsor di kawasan permukiman cukup besar.Selama tahun 201 3 terjadi 
bencana tanah longsor sebanyak 16 kali dan tahun 2014 terjadi bencana tanah longsor sebanyak 25 kali atau 
meningkat sebesar  56,25%. 

Dampak bencana tanah longsor di kawasan permukiman dapat berupa korban jiwa ,kerusakan rumah, 
dan kerusakan sarana prasarana permukiman, karena  tertimpa, tertimbun, dan  terseret oleh material longsor.  
Dampak bencana tanah longsor tersebut tentunya tidak diinginkan. Untuk mengurangi dampak bencana tanah 
longsor perlu dilakukan upaya mitigasi bencana.  

Mitigasi bencana tanah longsor dapat dilakukan secara struktural dan non structural [5].Dalam 
mengurangi dampak bencana, mitigasi non struktural  dianggaplebih berkelanjutan karena memberikan 
keamanan dalam jangka panjang [5].Bentuk mitigasi non struktural untuk bencana tanah longsor antara lain 
adalah pemetaan kawasan rawan bencana tanah longsor. Pemetaan kawasan rawan bencana tanah longsor 

tersebut dimaksudkan sebagai antisipasi bagi pemerintah daerah maupun masyrakat yang berada di kawasan 
tersebut untuk mempersiapkan diri atau melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi tanah longsor.  

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor, diperlukan kajian 
atau evaluasi kerawanan bencana tanah longsor di kawasan permukiman.Hal tersebut dapat dilakukan dengan 
cara memetakan kawasan rawan tanah longsor.  Evaluasi terhadap kerawanan bencana tanah longsor 
diharapkan mampu mengurangi dan  mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan demikian tujuan studi adalah 
mengevaluasi kerawanan bencana tanah longsor di kawasan permukiman di DAS Ciliwung Hulu..  
 
METODOLOGI 
 

Lokasi penelitian adalah Daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung Hulu. Meliputi 6  kecamatan, 2 kecamatan 
di Kota Bogor  yaitu : sebagian kecil Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan. Sisanya 4 
kecamatan di Kabupaten Bogor yaitu :KecamatanCiawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan 
sebagian kecil Kecamatan Sukaraja.   
Secara geografis wilayah penelitian terletak pada koordinat 106°49’34’’ - 107°00’26’’Bujur Timur (BT) dan 
6°37’23’’ - 6°46’11’’Lintang Selatan (LS). Luas wilayah  DAS Ciliwung Hulu adalah +15.160,69 ha. Orientasi 
wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar.1 Orientasi Wilayah Studi 

Data yang digunakan terdiri atas: peta DAS Ciliwung Hulu skala 1:25.000 ; peta Kemiringan Lereng 
skala 1:25.000; peta Curah Hujan skala 1:250.000; peta Penggunaan Lahan Permukiman Eksisting tahun 2013 
skala  1:25.000 ;peta Geologi skala 1:100.000;  peta Tanah skala 1:250.000; Peta Sungai 1:25.000:  dan data 
Bencana Tanah Longsor tahun 2013 dan tahun 2014 skala 1:25000.  

Analisis menggunakan metoda kuantitatif dan kualitatif. Metoda kuantitatif menggunakan analisis SIG 
(Sistem Informasi Geografis). Parameter analisis SIG untuk evaluasi kerawanan bencana tanah  longsor  
menggunakan Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M/2007tentang Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor; 
dan SK Menteri Pertanian No: 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung, 
serta beberapa hasil kajian([3] Faizana, 2015), ([9] Mubekti, 2008), ([7] Izhom, 2012)yang berkaitan dengan 
penentuan parameter tingkat kerawanan tanah longsor.Selanjutnya parameter kawasan rawan tanah longsor 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Parameter Kawasan Rawan Tanah LongsorDAS Ciliwung Hulu  
 

No Parameter 
Bobot 

Nilai Ter 
tinggi 

Nilai 
 Ter 

Rendah 
NKB Tinggi 

NKB Ren 
dah 

[a] [b] [c] [a x b] [a x c] 

1 Kemiringan Lahan  3 5 1 15 3 

2 Curah Hujan 2 5 4 10 8 

3 Penggunaan Lahan 2 5 1 10 2 

4 Satuan Geologi 2 5 1 10 2 

5 Permeabilitas Tanah 1 5 1 5 1 

6 Kedalaman Tanah 1 4 3 4 3 
7 Kerapatan Sungai 2 5 1 10 2 

8 
Bekas Longsor 

Lama 
2 5 1 10 2 

 
Jumlah 74 23 

 

Sumber :SK Menteri Pertanianan No: 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Hutan 
Lindung; Peraturan Menteri PU No. 22 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor; ([3] 
Faizana, 2015); ([9] Mubekti, 2008); ([7] Izhom, 2012). 
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 Setiap parameter diberi bobot  yang  terdiri atas tinggi (T) =3, sedang (S) =2, dan rendah (R)  =1 

.Semakin tinggi bobot, menunjukkan parameter tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap potensi 
longsor.Selanjutnya setiap parameter diberi nilai mulai dari sangat rendah  (SR) nilai =1 sampai sangat tinggi 
(ST) nilai =5.  Nilai setiap parameter menunjukkan besar atau kecil pengaruh dari masing-masing parameter 
terhadap potensi tanah longsor. Hasil perkalian bobot dengan nilai  adalah skor. Skor yang tertinggi  adalah 15 
dan yang terendah adalah 1. Jumlah kelas ditetapkan 5(lima) mulai dari  sangat rendah (SR) sampai sangat 
tinggi (ST).  Hasil perhitungan menunjukkan skor tertinggi 74 dan skor terendah 23. Nilai interval dihitung 
berdasarkan skor  tertinggi dikurangi skor terendah dibagi 5 (lima).Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan 
diperoleh tingkat kerawanan tanah  longsor sebagai berikut :  
Sangat Tinggi (ST) = 63,80 – 74,00;  
Tinggi (T)= 53,60-63,70;  
Sedang (S) =43,40-53,70; 
Rendah (R) = 33,20-43,50;  
Sangat rendah(SR) = 23,00-33,10.   
 Analisis selanjutnya adalah kesesuaian antara kawasan permukiman dengan tingkat kerawanan tanah 
longsor . Dalam hal ini digunakan standar teknis permukiman yang berpedoman pada Peraturan Menteri PU No. 
41/PRT/M/ 2007 tentang  KriteriaTeknis Kawasan Budidaya.  
Perangkatlunak yang digunakanuntuk menganalisis  tingkat kerawanan tanah longsor adalah ArcMap 10.1. 
Dalam hal ini dilakukan tumpang tindih (overlay)beberapa peta yang merupakan parameter kawasan rawan 
tanah longsor. Peta yang di tumpang tindihkan adalah : peta kemiringan lereng, peta curah hujan, peta 
penggunaan lahan, peta satuan geologi, peta permeabilitas tanah, peta kedalaman tanah, peta sungai, dan peta 
bencana tanah longsor. Selanjutnya untuk interpretasi hasil digunakan metoda kualitatif deskriptif berdasarkan 
kondisi fisik permukiman di DAS Ciliwung Hulu.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Luas kawasan permukiman di DAS Ciliwung Hulu tahun 2013 adalah 3.088,74 ha atau + 20,37% dari 
luas DAS Ciliwung Hulu.  Sebagian besar berlokasi di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung. 

Kawasan permukiman tidak hanya menempati daerah dengan lereng landai, tetapi juga menempati daerah 
dengan lereng curam dan sangat curam. Kemiringan lereng sangat berpengaruh terhadap kerawanan bencana 
tanah longsor.Hal tersebut terlihat dari banyaknya kejadian tanah longsor di dua kecamatan tersebut.  
Hasil analisis terhadap kerawanan bencana tanah longsor di kawasan permukiman di DAS Ciliwung Hulu 
menunjukkan tingkat kerawan tanah longsor di kawasan permukiman di DAS Ciliwung Hulu terdiri atas: 
rendah(R), sedang(S), tinggi (T) dan sangat tinggi (ST). Sebagian besar (61,55 %) kawasan permukiman berada 
pada tingkat rawantanah longsor sedang(S) sampai tinggi (T).  Tidak ditemukan tingkat kerawanan tanah longsor 
sangat rendah (SR).  Hal ini menunjukkan bahwa kawasan permukiman di DAS CiliwungHulu  berada pada 
kawasan rawan bencana tanah longsor. Selanjutnya lihat Tabel 2 dan Gambar 2  

Tabel 2 Tingkat Kerawanan Tanah Longsor  di Kawasan Permukiman Eksisting di DAS Ciliwung Hulu  

 
No Tingkat Kerawanan TanahLongsor Luas (ha) % 

1 Sangat Rendah 0 0 

2 Rendah 1.187,86 38,46 

3 Sedang 1.755,6 56,84 

4 Tinggi 142,33 4,61 

5 Sangat Tinggi 2,95 0,10 

Luas Kawasan Permukiman DAS Ciliwung Hulu  3.088,74 

(20,37%) 100 

Sumber: Hasil Analisa 
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Gambar 2. Tingkat Kerawanan Tanah Longsor Di Setiap Kecamatan di DAS Ciliwung Hulu  

 

Kawasan permukiman dengan tingkat kerawanantanah longsor rendah (R) meliputi 38, 46 % dari luas 
kawasan permukiman. Faktor dominan yang berpengaruh adalah : Kemiringan lereng yang landai (8-15%); 
Curah hujan yang tinggi; Satuan geologi Qvpo (endapan batuan gunung api tua – vulkanik tua) kerawanan tanah 
longsor rendah; permeabilitas moderat; kerapatan sungai sedang (1-2,5 km2/grid) yang berpotensi longsor pada 
tebing sungai. Kawasan rawan tanah longsior rendah sebagian kecil berlokasi di Kecamatan Megamendung, dan 
Kecamatan Ciawi, serta sebagian besar Kecamatan Cisarua.  

Kawasan permukiman dengan tingkat kerawanantanah  longsor sedang (S), cukup besar meliputi 

56,84% dari luas kawasan permukiman. Potensi tanah longsor dikawasan ini mengancam kawasan permukiman 
yang berada pada lereng yang agak curam hingga curam dan yang berada dekat deng an sungai. Faktor-faktor 
dominan yang berpengaruh adalah :kemiringan lereng sebagian besar agak curam (15-25%); curah hujan 
tinggi(>3000mm/tahun); penggunaan lahan permukiman; satuan geologi Qvk(Breksi dan lava  Gunung Kencana 
dan Gunung Limo – vulkanik muda); kerawanan tanah longsor sedang; permeabilitaslambat; kerapatan sungai 
dominan halus (>2.5 km2/grid). Kawasan rawan tanah longsor sedang sebagian besar berlokasi di kecamatan 
Ciawi, dan Kecamatan Megamendung, serta sebagian kecil di Kecamatan Cisarua.  

Kawasan permukiman dengan tingkat kerawanantanah  longsor tinggi (T) meliputi 4,61 % dari luas 
kawasan permukiman. Potensi tanah longsor dikawasan ini mengancam permukiman khususnya yang berada 
pada lereng yang curam dan permukiman yang  berada dekat dengan sungai. Faktor-faktor dominan penyebab 
tanah longsor adalah :kemiringan lereng curam (25-40%); curah hujantinggi(>3000mm/tahun); penggunaan lahan 
permukiman; Satuan geologi Qvk(Breksi dan lava  Gunung Kencana dan Gunung Limo – vulkanik muda); 
kerawanan tanah longsor sedang; kerapatan sungai halus (>2.5 km2/grid); bekas longsoran lama dominan, dan 
berpengaruh sangat tinggi pada radius 0-200 m dari lokasi tanah longsor. Sebagian besar berlokasi di 
Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung.  

Kawasan permukiman dengan tingkat kerawanan tanah longsor sangat tinggi (ST) meliputi 0,1% dari 
luas kawasan permukiman. Potensi tanah longsor dikawasan ini mengancam kawasan permukiman  yang berada 
pada lereng yang curam dan permukiman yang berada dekat dengan sungai. Faktor-faktor dominan penyebab 
tanah longsor adalah: kemiringan lereng yang curam (25-40%); curah hujan yang tinggi (>3000 mm/tahun); 
penggunaan lahan permukiman; satuan geologi Qvk(Breksi dan lava  Gunung Kencana dan Gunung Limo – 
vulkanik muda); kerawanan tanah longsor sedang; kerapatan sungai halus yaitu >2,5 km2/grid ; terdapat bekas 
longsoran lama yang berpengaruh sangat tinggi pada radius 0-100m  dari lokasi longsor. Selanjutnya lokasi 
penyebaran tingkat kerawanan tanah longsor diperlihatkan Gambar 3.  
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Gambar 3. Lokasi Penyebaran tingkat  Kerawanan Tanah Longsor Kawasan Permukiman di DAS 
Ciliwung Hulu 

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa, kerawanan longsor tinggi (T) dan sangat tinggi(ST) ditandai 
oleh adanya faktor-faktor yang membuat gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng. Selanjutnya 
hal tersebut membuat kondisi suatu lereng menjadi rentan atau siap bergerak ([8] Karnawati, 2007).Kawasan 
rawan tanah longsor sangat tinggi (ST) tersebut berlokasi di Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua.  
Kedua kecamatan tersebut selama tahun 2013-2014 mengalami kejadian bencana tanah longsor dengan 
frekuensi yang cukup besar.  

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tingkat kerawanan tanah longsor, maka lokasi kawasan 
permukiman eksisting dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: kawasan permukiman yang sesuai;   kawasan 
permukiman yang tidak sesuai dan kawasan permukiman yang sesuai tapi bersyarat.  
Kawasan permukiman yang sesuai seluas 1.187,86 ha (38,46%). Artinya penggunaan lahan permukiman 

eksisting  telah sesuai terhadap klasifikasi bahaya tanah longsor, yaitu permukiman berlokasi pada kawasan 
dengan tingkat kerawanan tanah longsor rendah. Permukiman tersebut telah sesuai berdasarkan acuan kriteria 
teknis kesesuaian lahan untuk permukiman antara lain berada dikawasan dengan kemiringan lereng datar 
sampai landai (0-15%). Kawasan permukiman yang sudah sesuai tersebar di seluruh kecamatan di DAS Ciliwung 
Hulu, terutama di Kecamatan Cisarua.  

Kawasan permukiman yang tidak sesuai, seluas 189,89 ha (6,15%). Artinya penggunaan lahan 
permukiman berlokasi pada kawasan dengan tingkat kerawanan tanah longsor sedang, tinggi, hingga sangat 
tinggi.Selain itu lokasi permukiman tersebut tidak sesuai berdasarkan kriteria teknis kesesuaian lahan 
permukiman.Permukiman yang tidak sesuai berlokasi pada lahan dengan kelerengan agak curam, curam hingga 
sangat curam.Permukiman tidak sesuai tersebar di Kecamatan Ciawi, Cisarua, Megamendung dan Sukaraja.  
Kawasan permukiman yang sesuai bersyarat seluas 1.710,99 ha (55,39 %).  Artinya permukiman dapat berlokasi 
pada lahan dengan tingkat kerawanan tanah longsor sedang.Namun kawasan permukiman tersebut berlokasi 
pada lereng datar hingga landai (0-15%), sehingga masih dapat diusahakan dengan beberapa persyaratan.Oleh 
karena itu agar permukiman yang sesuai bersyarat saat ini aman dari bahaya longsor perlu mitigasi struktural 
melalui rekayasa teknologi.Kawasan permukiman yang sesuai bersyarat ini berlokasi tersebar di seluruh 
Kecamatan di DAS Ciliwung Hulu. Selanjutnya lihatTabel 3 dan Gambar 4  
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Tabel 3. Penyebaran Kesesuaian Kawasan Permukiman Eksisting di DAS Ciliwung Hulu  

Kecamatan 

 Kawasan Permukiman  Eksisting  

Sesuai Tidak Sesuai Bersyarat 

ha % ha % ha % 

Bogor Selatan 11,22 32,90 0 0 22,88 67,10 

Bogor Timur 20,82 12,93 0 0 140,23 87,06 

Ciawi 104,91 37,25 0,05 0,02 176,63 62,72 

Cisarua 881,73 55,05 83,77 5,23 635,9 39,70 

Mega 
Mendung 

168,82 17,04 103,29 10,43 718,22 72,51 

Sukaraja 0,2 1,01 2,75 13,85 16,9 85,14 

DAS 
Ciliwung Hulu  

1187,7 38,45 189,86 6,15 1710,76 55,39 

Sumber : Hasil analisa 

 

 

Gambar 4 Kesesuaian Permukiman Berdasarkan Tingkat Kerawanan Longsor  
 
KESIMPULAN 
 

Hasil analisis menunjukkan sebagian besar (61,55%) kawasan permukiman eksisting berlokasi pada 
kawasan rawan tanah longsor dengan klasifikasi sedang(S) sampai sangat tinggi(ST). Berdasarkan 
kesesuiannya, hanya 38,45% kawasan permukiman eksisting yang lokasinya sudah sesuai, sisanya  sebesar 55, 
39 % adalah sesuai bersyarat. Artinya kawasan permukiman eksisting yang sesuai bersyarat tersebut 
memerlukan mitigasi struktural melalui rekayasa teknologi, agar aman dari bahaya longsor.  Permukiman 
eksisting yang berlokasi di kawasan tidak sesuai selain memerlukan mitigasi struktural juga memerlukan 
penelaahan lebih mendalam tentang perijinannya, karena berindikasi lokasi permukiman tersebut tidak sesuai 
berdasarkan kriteria teknis kesesuaian lahan permukiman.  

Berbagai mitigasi struktural yang dianjurkan antara lain pembuatan teras-teras agar tebing menjadi 
relatif lebih landai; penguatan kaki tebing di beberapa tempat menggunakan bronjong atau tanggul penahan 



Indarti Komala Dewi dan  Faisal Abdi 

388   ISBN : 978-602-73463-1-4 
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota 

longsor, membuat  drainase agar air tidak tertahan di lereng; melakukan pemadatan ta nah di sekitar bangunan 

dan memperkuat fondasi bangunan. 
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