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MENGENAL GERAKAN TANAH, BELAJAR DARI OBJEK WISATA 

GUNUNGLUHUR CIBEBER KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN 

 

Oleh : Dody Iskandar (Penyelidik Bumi pada Dinas ESDM Provinsi Banten) 

Semenjak Gubernur Banten Bapak Wahidin Halim mengunggah foto dirinya di 

Gunungluhur pada September 2019, objek wisata alam yang terletak di Kampung Ciusul Desa 

Citorek Kidul Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak tersebut semakin dikenal masyarakat luas. 

Wisata Gunungluhur berada pada ketinggian 800 m dpl, menyajikan pemandangan pagi hari 

seolah-olah berada di atas awan. Hal yang sebetulnya terjadi adalah karena di pagi hari dari 

pukul 05.00 s.d. 08.00 WIB wilayah cekungan yang berada di bawah tempat kita memandang 

tertutup oleh tebalnya kabut laksana awan menggulung.  

 

Gambar 1. Pesona Gunungluhur di Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber Kab. Lebak (Foto Wartakota 

Tribun News). Siluet Gubernur Banten Wahidin Halim saat berkunjung ke Gunungluhur, 
September 2019 (Foto Dispar Prov. Banten). 

 
 

Sempat terjadi ledakan wisatawan hingga 30.000 orang dan kemacetan sepanjang 7 

km di hari Minggu tanggal 22 September 2019 di saat jalan masih tanah-batu dan berdebu, 

akhirnya Gunungluhur ditutup sementara untuk wisata, sambil menunggu diselesaikannya 

infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Penutupan juga didasarkan pada pertimbangan 

bahaya longsor yang mengancam bersamaan dengan mulai turunnya hujan dengan intensitas 
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yang cukup tinggi. Nyatanya longsor dan banjir bandang melanda Lebak tanggal 6 Desember 

2019 dan 1 Januari 2020 yang membuat akses jalan menuju lokasi Gunungluhur terputus. 

Awalnya pengelolaan 

objek wisata Gunungluhur 

dilakukan oleh masyarakat setempat 

dan BUMDes. Namun sejalan 

dengan makin ramainya 

pengunjung, pemda ikut membenahi 

tempat tersebut. Beberapa proyek 

infrastruktur Provinsi Banten 

ditujukan untuk meningkatkan akses jalan dan menambah fasilitas umum seperti toilet, 

homestay, masjid dan lahan parkir. Pembangunan betonisasi jalan Cipanas-Warungbanten 

yang melewati lokasi tersebut dikebut pengerjaanya. Beberapa ruas jalan mengalami pelebaran. 

Pembukaan lereng dan pengurugan dilakukan terutama di sekitar lokasi wisata. Sebetulnya 

pembangunan jalan Cipanas-Warungbanten secara umum dimaksudkan untuk 

menghubungkan wilayah Lebak bagian utara dengan bagian selatan tanpa harus memutar 

melalui jalur Rangkasbitung-Gunungkencana-Malingping-Panggarangan. Bila dilihat dari citra 

satelit di Google Earth (gambar 2), terekam bahwa jalur penghubung wilayah utara – selatan 

Lebak sudah lama ada, menghubungkan Kecamatan Cipanas-Lebakgedong-Sobang-Cibeber-

Panggarangan, namun belum lebar. Adapun jalan yang saat ini menjadi spot wisata 

Gunungluhur belum nampak pada rekaman citra tanggal 30 April 2018, dan baru nampak 

berupa bukaan lahan untuk jalan tersebut pada rekaman citra tanggal 2 Juni 2018. 

Daerah Gunungluhur dan sekitarnya memang sudah dikenal rawan terjadinya 

gerakan tanah. Berdasarkan hasil survey (lintasan survey ditunjukkan pada gambar 4) 

sepanjang jalan antara Desa Jatake Kecamatan Panggarangan hingga Desa Citorek Barat 

Kecamatan Cibeber di bulan Desember 2019 dan Agustus-September 2021 saat musim 

penghujan, ditemukan tidak kurang dari 15 titik longsor. Bahkan di tanggal 21 Desember 2021 

lalu sempat ada rekaman pandangan mata netizen yang diunggah di kanal youtube, mewartakan 

longsor serta rekahan gerakan tanah di Gunungluhur yang sangat mengkhawatirkan. 

Lokasi wisata Gunungluhur sebenarnya terletak di dalam kawasan Taman Nasional 

Gunung Halimun-Salak. Jalur jalan dan pengembangan kawasan wisata Gunungluhur telah 

membuka lahan yang tadinya tertutup hutan, pada masa yang relatif belum lama (pertengahan 
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2018) sebagaimana terdeteksi pada citra satelit Google Earth. Di jalur tersebut bahkan sudah 

dibangun jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM) bervoltase 20 ribu volt. 

 

Gambar 2. Citra satelit dari Google Earth yang memperlihatkan perkembangan lokasi wisata 
Gunungluhur. Pada citra tanggal 30/04/2018 belum nampak bukaan lahan untuk jalan 
menuju lokasi (lingkaran putih dan panah), sedangkan citra tanggal 02/06/2018 sudah 
ada bercak bukaan lahan (diakses dari Google Earth). 

 

Kondisi bentangalam di wilayah wisata Gunungluhur adalah perbukitan dengan 

kelerengan agak curam hingga sangat curam. Tutupan lahannya berupa hutan, kebun, ladang 

dan sawah serta sedikit pemukiman. Spot Gunungluhur yang berada pada koordinat 

106o19’53,7” BT dan 6o44’32,9” LS dengan ketinggian sekitar 800 m dpl, merupakan 

punggungan bukit, dan jalan yang melintasi di bawahnya berada di pinggang bukit yang curam. 

Di sebelah timur terdapat cekungan atau depresi, dimana depresi itulah yang diselimuti kabut 

bergulung seperti awan di pagi hari. 

Citra 30/04/2018 

Citra 02/06/2018 
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Sebagaimana halnya daerah beriklim tropis basah seperti Indonesia, pelapukan 

untuk menjadi tanah sangat intensif. Termasuk yang ditemukan saat survey, tim melakukan 

identifikasi dan mendeskripsikan profil tanah untuk mengetahui kondisi pentanahan di wilayah 

survey (gambar 4). Deskripsi profil tanah pada titik ini adalah sebagai berikut: Topsoil terdiri 

dari horizon O (tidak terlihat batasnya) dan horizon A, merupakan tanah yang masih 

berkandung bahan organik, serta masih terlihat akar yang menembus. Horizon E adalah zona 

eluviasi (penghanyutan partikel halus oleh air yang merembes ke bawah) dan leaching 

(penyucian mineral tanah yang mudah larut dan terbawa air ke bawah), hasilnya horizon E 

lebih terang. Subsoil merupakan horizon tempat berakumulasinya hasil penghanyutan horizon 

di atasnya, seperti partikel lempung, sehingga horizon ini lebih liat dan menahan air, disebut 

juga horizon B. Horizon dari O hingga B disebut lapisan solum. Pada profil tersebut belum 

terlihat horizon C yang merupakan lapisan sebagian terlapukkan serta menunjukkan batuan 

asal. Profil tersebut yang cukup tinggi (sekitar 3 m) menunjukkan daerah ini cukup tebal 

pelapukannya. 

Selanjutnya sepanjang lintasan survey ditemukan beberapa titik longsoran, sekitar 

15 titik. Ditemukan juga tiang listrik SUTM yang patah karena dorongan longsor dari tebing, 

dan menyeret batang tiang hingga ke seberang jalan tergantung oleh kabel yang masih 

menyangkut di atas gawir. Begitu juga tembok penahan tanah di samping jalan yang sudah 

dibeton dan diberi marka, pecah dan runtuh oleh tanah yang bergerak mendesak ke bawah. 

Terlihat pula bahwa lereng tanah dikupas untuk jalan dengan membuat kemiringan tebing yang 

sangat curam dan tinggi, begitu juga gawir yang dibentuk sangat curam dan dalam. Bahkan di 

dekat lokasi wisata Gunungluhur, terdapat ruas jalan beton sepanjang sekitar 15 m sudah 

sedikit menggantung karena tanah penahannya longsor sedalam 8 m meninggalkan rongga di 

bawah jalan. Bila tidak segera ditangani, hal tersebut bisa berakibat putusnya jalan tersebut. 

Umumnya longsor yang dapat diamati sepanjang survey adalah tanah yang ambruk dimana 

tanah tersebut terlihat relatif gembur, kondisi basah dan pada lereng yang curam. Didapati juga 

pohon maupun belukar yang ikut roboh terbawa longsor, atau tanah bercampur dengan batuan. 

Di beberapa dinding yang masih bertahan terlihat ada rekahan, atau permukaan tanah yang 

terdapat retakan kecil. Banyak sisa longsor yang sudah dibersihkan sehingga jalan bisa 

dilewati, ada juga longsoran yang masih baru dan sedang dibersihkan oleh alat berat, namun 

banyak juga yang belum sempat dibersihkan namun tidak sampai menutup penuh jalan 

sehingga masih bisa dilewati. 
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Gambar 3. Peta lintasan survey tinjau potensi longsor jalur Panggarangan – Cibeber. 
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Gambar 4. Profil  tanah dan longsoran kecil pada lereng tebing (Desember 2019). 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Penahan tebing dan saluran air runtuh dan hancur oleh desakan tanah serta timbunan 

longsor (Desember 2019). 
 

Topsoil 

Horizon E 

Subsoil 

Longsor 

Massa tanah hasil longsor 
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Gambar 6. Sisa longsor yang sudah dibersihkan sehingga jalan dapat dilewati kembali (Desember 

2019). 
 

 

Gambar 7. (Kiri) Longsor jatuhan topsoil yang runtuh. Topsoil lebih gembur, setelah diguyur hujan 
jadi basah juga bobot bertambah. Basah juga menyebabkan ketahanan tanah melemah. 
Rekahan nampak jelas,  ditambah sudut lereng terlalu curam akan mudah untuk runtuh. 

 (Kanan) Longsoran tebing tanah menutupi setengah badan jalan. Massa longsoran adalah 
tanah bercampur fragmen batu menunjukkan yang longsor adalah tanah sebagian 
bercampur dengan batuan induk yang sedang melapuk. Longsor kemungkinan karena 
adanya kekar batuan yang menjadi bidang belah, kontras permeabilitas antara tanah dan 
batuan yang sedang melapuk sehingga bisa menjadi bidang geser dan memperlemah kuat 
lereng, ditambah lereng yang terlalu curam. Hujan dan getaran dari lalulalang kendaraan 
juga mempercepat pelemahan tanah. 
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Gambar 8. Longsoran lereng tebing pinggir jalan menyebabkan tiang SUTM tinggal tunggul karena 
patah dan terlempar ke gawir seberang jalan dengan kabel masih tersangkut. 

 

 
Gambar 9. Longsoran tebing tanah pinggir jalan, dekat lokasi wisata Gunungluhur. Massa tanah 

bercampur fragmen batu menunjukkan yang longsor adalah tanah horizon C (terlapukkan 
sebagian bercampur dengan batuan induk yang sedang melapuk). Pada badan batuan 
induk terlihat jelas kekar yang menjadi bidang belah. Kontras permeabilitas antara tanah 
dan batuan yang sedang melapuk juga bisa menjadi bidang geser dan memperlemah kuat 
lereng. Hujan dan getaran dari lalulalang kendaraan juga bisa menjadi pemicu longsor. 
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Gambar 10. Longsoran di sisi gawir dari jalan yg baru selesai dibangun. Ruas gawir yg longsor 15 m, 

kedalaman longsor +/- 8,5 m. Terlihat retakan di tanah yang menjadi potensi longsor 
berikutnya, bahkan ada retakan yang sudah memisahkan blok tanah dengan massa 
induknya. Tanah pendukung jalan berupa material urugan campuran antara tanah dan 
batu. Saluran air yang dasarnya langsung tanah tanpa disemen atau dibeton-hong 
membuat dasar saluran tererosi dan mulai menggerowong ke bawah jalan. 
Dikhawatirkan air dapat mengerosi lebih lanjut tanah di bawah jalan sehingga jalan 
menggantung tanpa ditopang tanah dasar. 

 

Lalu apa itu longsor dan bagaimana bisa terjadi? Sebetulnya longsor dan gerakan 

tanah merupakan hal yang biasa, dan berperan dalam pembentukan raut muka bumi 

(geomorfologi). Namun bila berdampak terhadap keselamatan manusia, bangunan serta harta 

benda, maka longsor dan gerakan tanah menjadi bencana.  

Sebagaimana diketahui, kerak bumi dimana kita hidup di atasnya bersifat dinamis 

dan membentuk raut muka bumi seperti yang kita lihat sekarang dalam waktu puluhan hingga 
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milyaran tahun. Pembentukan raut muka bumi terjadi secara bertahap, dimulai dari pergerakan 

tektonik lempeng yang dianggap sebagai faktor mula atau orde pertama. Indonesia menjadi 

wilayah pertemuan 3 lempeng utama (lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik), tentu hal 

tersebut sangat mempengaruhi kondisi geomorfologinya. Untuk Pulau Jawa dimana Provinsi 

Banten berada, tatanan tektonik lempengnya adalah subduksi, dimana lempeng Samudra Indo-

Australia yang lebih berat massa jenisnya menunjam masuk ke bawah lempeng Benua Eurasia 

yang lebih ringan. Lokasi penunjaman tersebut dikenal sebagai palung laut di selatan Pulau 

Jawa. 

Akibat dari subduksi tersebut, maka terbentuklah busur pegunungan api serta 

struktur geologi berupa perlipatan maupun patahan atau sesar. Fase ini dianggap sebagai orde 

kedua pembentukan raut muka bumi. Baik orde pertama (aktivitas tektonik lempeng) maupun 

orde kedua (vulkanisme dan struktur) sama-sama diakibatkan oleh gaya dari dalam bumi, atau 

gaya endogen. Aktivitas vulkanisme akan membentuk gunung api, umumnya berbentuk 

kerucut tinggi, beserta batuan beku dan batuan endapan vulkanik. Adapun dinamika struktur 

geologi akan membentuk perbukitan dan lembah dan lain sebagainya. Sekarang muka bumi 

menjadi tidak lagi datar dan lebih ber-relief. 

Selain batuan, di Bumi juga terdapat lingkungan perairan (hidrosfer) serta atmosfer, 

dan tentunya matahari yang menerangi. Keterlibatan antar mereka menciptakan iklim dan 

cuaca, seperti hujan, kelembaban udara, suhu dan angin. Tempaan dari iklim dan cuaca 

membuat batuan yang tadinya keras akan mengalami pelapukan sehingga menjadi terurai dan 

mudah dierosi oleh air dan angin. Ibarat pemahat yang mengamplas pahatannya, maka 

pelapukan dan erosi membuat muka bumi lebih halus, tidak lagi sekasar sebelumnya. 

Adakalanya erosi menyisakan tempat-tempat yang menggantung atau terjal, maka longsor 

merupakan mekanisme untuk menyelesaikan ketidakstabilan tersebut. Aktivitas pelapukan dan 

erosi dianggap sebagai fase pengikisan yang dilakukan oleh kekuatan dari luar bumi (gaya 

eksogen). Hal tersebut juga dianggap sebagai orde ketiga dari pembentukan raut muka bumi. 

Suatu saat tahapan tersebut bisa berulang kembali dari orde pertama, dan akan begitu 

seterusnya. Raut muka bumi akan terus berevolusi. 

Jenis gerakan tanah digolongkan ke dalam jatuhan (fall) atau robohan (topple), 

longsoran (slide), nendatan (slump), pancaran (lateral spread) dan aliran (flow). Istilah-istilah 

yang berbeda tersebut untuk menggambarkan mekanisme pergerakan serta jenis material yang 

terlibat (gambar 11). Jatuhan adalah massa tanah atau batuan yang ambruk ke bawah, biasanya 



11 

 

terjadi karena bagian kaki tebing menggerowong tererosi sehingga tidak ada lagi penopang. 

Gerak jatuhnya bisa jatuh bebas di udara, menggelinding atau meloncat-loncat di atas tanah. 

Adapun robohan adalah blok tanah atau batuan yang menjungkir ke depan atau ke samping, 

saat terlepas dari batuan induknya.  Longsoran dan nendatan hampir mirip, sama-sama 

merupakan tanah atau batuan yang merosot di atas bidang gelincir atau bidang keruntuhan, 

namun berbeda bentuk bidang gelincirnya. Jika bidang gelincirnya berbentuk cekung seperti 

sendok atau busur disebut nendatan, sedangkan jika bidang gelincirnya datar disebut longsoran. 

Pancaran adalah merosotnya blok tanah atau batuan diatas bidang gelincir dengan arah lateral, 

misalnya blok tanah yang berada di puncak bukit merosot menuju bawah ke segala arah. Yang 

terakhir, aliran terjadi ketika material bergerak melidah ke bawah seperti cairan kental, 

biasanya karena jenuh air. Rayapan, banjir lahar dan likuefaksi bisa digolongkan ke dalam 

gerakan tanah aliran. 

Semua gerakan tanah tersebut terjadi karena pengaruh gaya gravitasi bumi, sehingga 

arahnya selalu dari tempat tinggi ke tempat rendah. Walaupun gerakan tanah dan erosi sama-

sama memindahkan massa tanah, namun erosi membutuhkan air atau angin sebagai agen yang 

mentransportasikan tanah, sedangkan gerakan tanah memindahkan tanah dengan berat 

tubuhnya sendiri. Sebetulnya bukan hanya tanah, tapi batuan pun, karena retakan atau rapuh, 

bisa mengalami roboh atau longsor. Oleh karena itu, di dalam banyak literatur biasanya ditulis 

sebagai gerakan tanah dan batuan. 

Memang aktor utama gerakan tanah adalah gaya gravitasi, namun cara gravitasi 

tersebut menemukan momentum untuk menggerakan tanah bisa bermacam-macam. Faktor 

pengontrol gerakan tanah bisa berupa kondisi batuan dan struktur geologi, tingkat pelapukan 

tanah, kemiringan lahan, beban di atas lahan, kondisi keairan lahan seperti kelembaban tanah 

dan air tanah, vegetasi dan aktivitas manusia dalam mengubah bentangalam dan tataguna lahan. 

Tahapan terjadinya gerakan tanah secara bertahap mulai dari tahap persiapan, tahap ambang 

batas sebelum kejadian dan tahap kejadian. Tahap persiapan adalah keadaan dimana kondisi 

lereng yang tadinya stabil menjadi mulai tidak stabil tanpa diikuti pergerakan. Retakan-retakan 

rambut di permukaan tanah harus diwaspadai karena menjadi petunjuk adanya ketidakstabilan. 

Pada tahap ambang batas sebelum kejadian, terdapat faktor pemicu sehingga gerakan tanah 

tersebut mulai terjadi. Faktor pemicunya bisa karena hujan lebat atau getaran gempabumi. 

Kenyataannya hampir semua kejadian gerakan tanah diawali dengan hujan lebat atau 

gempabumi. Namun longsor masih bisa terjadi tanpa kehadiran pemicu tersebut. Tebing batuan 
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secara perlahan mengalami pelapukan karena kondisi iklim dan infiltrasi air, sehingga akan 

memperlemah batuan tersebut. Pada saatnya, kekuatan batuan tersebut tidak dapat 

mempertahankan kestabilannya dan terjadilah longsor. 

 

Gambar 11. Klasifikasi gerakan tanah berdasarkan Varnes(1978) dan Cruden & Varnes(1996) 
 (sumber http://www.langolodellageologia.com) 
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Kondisi geologi serta bentangalam bisa berupa kemiringan lereng yang curam dan 

panjang. Begitu pula dengan bidang kontak perlapisan antar batuan, bidang belah, atau struktur 

seperti kekar dan sesar, kesemuanya merupakan bidang lemah yang mudah untuk disisipi oleh 

air dan selanjutnya menjadi bidang gelincir untuk longsor.  

 Pelapukan dan pentanahan paling intensif di dunia terjadi di daerah beriklim tropis 

basah, seperti Indonesia. Di daerah ini, pentanahan masih bisa terjadi pada puluhan meter di 

bawah permukaan. Di hutan hujan tropis, tanah atas (topsoil) tebal dan gembur yang 

disebabkan oleh pelapukan kimiawi yang intensif, aktivitas biologis seperti akar tumbuhan, 

binatang penggali, jamur, mikroba dan lain-lain serta terlindungi oleh tajuk dan serasah dari 

hantaman langsung hujan dan terik matahari. Apabila lahan tersebut dibuka, maka tanah yang 

gembur dan lepas-lepas sangat mudah tererosi serta bila jenuh air mudah menjadi longsor. 

Perbedaan kepadatan tanah antara yang gembur di atasnya dan yang lebih padat dan liat di 

bawahnya akan membuat kontras permeabilitas terhadap air, sehingga bisa berkembang 

menjadi bidang gelincir bagi longsoran tanah (gambar 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Kontras permeabilitas air pada tanah dan batuan yang menyebabkan terjadinya 
diskontinuitas permeabilitas sehingga menciptakan bidang gelincir. 

 

Hujan 

Perkolasi 

Tanah 
lolos air 

Batuan masif 
tidak lolos air 

Bidang gelincir 

Rembesan 
air 

Hujan 

Tanah gembur 
lolos air tinggi 

Rembesan 
air Tanah padat 

lolos air rendah 

Perkolasi 



14 

 

Faktor lainnya yang juga berpengaruh adalah aktivitas manusia. Potensi longsor 

menjadi tinggi saat kestabilan lereng terganggu, misalnya saat lereng dipotong untuk jalan dan 

bangunan, atau oleh getaran-getaran lalulalang kendaraan. Pembuatan bangunan di atas lereng 

akan menambah beban lereng. Drainase yang tidak baik akan membuat air permukaan bisa 

menyusup ke dalam tanah dan melemahkan kekuatan lereng. Pembukaan lahan yang tadinya 

tertutup oleh hutan juga akan menghilangkan vegetasi dimana akarnya bisa sebagai penahan 

tanah.   

Beberapa faktor yang mendukung terjadinya gerakan tanah sebagaimana dibahas di 

atas dimiliki oleh wilayah objek wisata Gunungluhur dan sekitarnya, sehingga tidak heran jika 

wilayah tersebut rentan gerakan tanah. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: 

1. Topografi kawasan dengan kelerengan yang curam hingga sangat curam; 

2. Merupakan kawasan hutan hujan tropis sehingga pelapukan/pentanahan cukup intensif dan 

tebal. Bila tanah tersebut ditoreh untuk jalan, maka tebing lereng ataupun gawir yang 

dihasilkan akan sangat rentan untuk longsor. Vegetasi lebat yang ada di atas tebing bisa 

juga menjadi beban lereng. 

3. Hujan akan menjadi pemicu longsor. Hampir tidak ada longsor yang tidak disertai oleh 

hujan, karena kandungan air dapat memperlemah ketahanan lereng sekaligus menambah 

beban lereng. 

4. Daerah tersebut juga sangat sering terkena getaran gempa, apalagi jika diramaikan oleh 

aktivitas kendaraan yang lalulalang, maka getaran yang dihasilkan turut memperlemah 

ketahanan lereng. 

Dengan mengenali gerakan tanah beserta karakteristiknya, diharapkan kita dapat 

menilai kerentanan suatu wilayah dan menjadi masukan atau pertimbangan dalam membangun 

infrastruktur di wilayah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur 

khususnya jalan di Gunungluhur ini ini dapat memperpendek jarak antara wilayah utara dan 

selatan Kabupaten Lebak, dan diharapkan dapat berimbas pada perekonomian rakyat, termasuk 

pariwisata. Namun mengingat rentannya daerah tersebut terhadap longsor, maka diperlukan 

rekayasa pembangunan jalan yang dapat meminimalisasi terjadinya longsor. 
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