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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan lindung atau kawasan 

konservasi yang memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin 

keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di cekungan 

Bandung. Kawasan Bandung Utara atau KBU merupakan wilayah inti 

Bandung Raya bagian utara dimana wilayah administratifnya terbagi 

menjadi dua kabupaten dan dua kota yaitu sebagian Kabupaten Bandung 

dan Kabupaten Bandung Barat, serta sebagian Kota Cimahi dan sebagian 

Kota Bandung (Perda Nomor 2 Tahun 2016). Menurut Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembagian zona di KBU 

terbagi menjadi tujuh zona pengendalian. Zona tersebut terdiri dari zona 

konservasi atau zona lindung utama, zona lindung tambahan, zona 

pemanfaatan perdesaan, zona pemanfaatan perkotaan, zona pemanfaatan 

terbatas perdesaan, zona pemanfaatan terbatas perkotaan, dan zona 

pemanfaatan sangat terbatas perkotaan. Zona pengendalian KBU disusun 

dengan pertimbangan utama pada aspek mitigasi bencana, kemampuan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan. 

Di sebagian Kabupaten Bandung Barat yang berada pada Kawasan 

Bandung Utara merupakan daerah dengan didominasi oleh kemiringan 

lereng yang terjal >40%, dapat dipastikan bahwa sebagian daerah 

Kabupaten Bandung Barat cukup berbukit dan berlembah dengan tingkat 

kecuraman yang beragam (RPIJM KBB) dan intensitas curah hujan 2000-

3000 mm/tahun (BAPPEDALITBANG KBB). Dengan tingkat kemiringan 

lereng dan intensitas curah hujan tersebut, sebagian  Kabupaten Bandung 

Barat pada KBU menjadi rawan akan terjadi bencana salah satunya bencana  

tanah longsor, wilayah kecamatan pada Kabupaten Bandung Barat yang 

termasuk pada daerah Kawasan Bandung Utara dengan kemiringan lereng 
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yang terjal adalah Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong. 

Kecamatan Lembang terletak di sebelah utara Kota Bandung, daerah ini 

dikelilingi oleh beberapa pegunungan (BBPP Lembang,2014), sedangkan 

Kecamatan Parongpong terletak pada 107⁰ 33’ 36’’ LS – 107⁰ 37’ 12’’LS 

dan 06⁰ 43’ 12’’ BT –  06⁰ 52’ 48’’ BT. Kecamatan Parongpong merupakan 

daerah pegunungan (Ibadurrahman, 2014). 

Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong merupakan salah 

satu daerah objek wisata yang terkenal di Kabupaten Bandung barat dan 

berada pada wilayah Kawasan Bandung Utara, banyak jenis-jenis tempat 

wisata yang ada di daerah Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong 

sehingga banyak menarik para pengunjung dari dalam atau luar daerah 

Bandung bahkan pengunjung dari luar negeri, akan tetapi daerah Kecamatan 

Lembang dan Kecamatan Parongpong merupakan salah satu daerah di 

Kabupaten Bandung Barat dan Kawasan Bandung Utara yang menjadi 

daerah rawan bencana alam, seperti gerakan tanah dan longsor. Menurut 

data, tercatat dalam tahun 2019 terjadi 14 kejadian bencana alam gerakan 

tanah dan longsor di daerah Kabupaten Bandung Barat termasuk juga 

Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Lembang yang berdampak pada 

masyarakat di daerah tersebut (BPBD, 2019) 

Tanah longsor merupakan salah satu jenis bencana alam. Tanah 

longsor adalah gerakan massa tanah, batuan ataupun bahan rombakan yang 

menuruni lereng Karnawati (2005). Menurut pembobotan parameter tanah 

longsor yang dikembangkan oleh PUSLITTANAK ( Pusat penelitian Tanah 

dan Agroklimat ) Faktor-Faktor terjadinya tanah longsor adalah kemiringan 

lereng, penggunaan lahan, jenis tanah, jenis batuan dan curah hujan, dari 

Faktor-Faktor tersebut curah hujan menjadi variabel penentu utama dalam 

kejadian tanah longsor, curah hujan mendapatkan bobot paling besar senilai 

30 dari total 100.  

Dari rincian tersebut mengacu pada peraturan daerah Provinsi Jawa 

Barat Nomor 2 Tahun 2016, Bab V Pasal 18 tentang arahan pola ruang 

kawasan budidaya point R yang berbunyi “melakukan pemetaan kerentanan 
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gerakan tanah dan risiko bencana longsor dan gempa bumi untuk mitigasi 

dan penanggulangan bencana”, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui kondisi daerah rawan longsor di setiap wilayah administratif 

dan zona yang ada pada KBU di Kabupaten Bandung Barat khususnya 

daerah Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Lembang. Untuk mencapai 

tujuan penelitian, metode yang dipakai untuk menunjang penelitian ini 

adalah overlay dengan menggunakan metode pembobotan dan skoring, 

metode skoring  adalah  suatu  metode  pemberian  skor atau   nilai   terhadap   

Masing-Masing value parameter berdasarkan kriteria yang  telah ditentukan. 

Metode pembobotan  atau metode weighting adalah  suatu  metode yang  

digunakan  apabila  setiap  parameter memiliki  peranan yang  berbeda-beda. 

Pembobotan dipakai jika objek penelitian memiliki  beberapa parameter 

untuk menentukan kemampuan lahan atau sejenisnya (Gunadi, 2015). 

Dengan software Sistem Informasi Geografis (SIG) dan skoring dari data 

input untuk mengetahui penentuan Kawasan daerah rawan longsor pada 

KBU di Kabupaten Bandung Barat tepatnya di Kecamatan Lembang dan 

Kecamatan Parongpong. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sebaran potensi daerah rawan longsor serta di Kecamatan 

Lembang dan Kecamatan Parongpong berdasarkan metode pembobotan 

dan skoring? 

2. Bagaimana sebaran potensi daerah rawan longsor serta  di Kecamatan 

Lembang dan Kecamatan Parongpong, berdasarkan metode pembobotan 

dan skoring pada Zonasi Pengendalian Kawasan Bandung Utara? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi sebaran daerah rawan longsor di Kecamatan Lembang 

dan Kecamatan Parongpong berdasarkan metode pembobotan dan 

skoring pada zonasi pengendalian Kawasan Bandung Utara 

2. Mengklasifikasi tingkatan daerah rawan longsor di Kecamatan 

Lembang dan Kecamatan Parongpong berdasarkan metode pembobotan 

dan skoring pada Zonasi Pengendalian Kawasan Bandung Utara 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini yaitu 

memberikan masukan serta bahan pertimbangan kepada pihak pengambil 

keputusan atau kebijaksanaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di 

Kawasan Bandung Utara khususnya Kecamatan Lembang dan Kecamatan 

Parongpong, serta diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat setempat mengenai daerah rawan longsor di Kecamatan 

Lembang dan Kecamatan Parongpong yang disampaikan melalui instansi 

pemerintah setempat. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan, maka terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, 

meliputi: 

1. Zonasi pengendalian Kawasan Bandung Utara Pada Kecamatan 

Lembang dan Kecamatan Parongpong diantaranya adalah Zona L-1, 

Zona L-2, Zona B-3, Zona B-4 dan Zona B-5 berdasarkan Perda Jawa 

barat No 2 tahun 2016 

2. Pengolahan data menggunakan pengaplikasian analisis SIG (Sistem 

Informasi Geografis) overlay, clip, querry, slope dan reclassify dengan 

metode pembobotan dan skoring. 
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3. Parameter penentu sebaran daerah rawan longsor yaitu jenis tanah, 

kemiringan lereng, curah hujan, jenis batuan, dan penggunaan lahan.  

4. Klasifikasi kondisi daerah rawan longsor diperoleh melalui proses 

overlay serta pembobotan dan skoring dari parameter yang sudah 

ditentukan. 

5. Aturan pembobotan dan skoring mengacu pada PUSLITTANAK 2004  

6. Hasil akhir penelitian berupa peta tematik sebaran daerah rawan longsor 

pada Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong dan peta daerah 

rawan longsor pada zonasi pengendalian Kawasan Bandung Utara di 

Kecamatan Lembang dan Kecamatan Parongpong dengan skala 

1:25.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




