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ANALISIS KERAWANAN LONGSORLAHANo(LANDSLIDE) DI 

KECAMATAN JENAWI KEBUPATEN KARANGANYAR  

 

Abstracko 

Longsorlahanomerupakan bencanaoalam yang sering terjadi di KecamatanoJenawi 

disebabkan kondisiotopografi yang sangatoberagam karena berada di lereng 

GunungoLawu. Adanya kejadianolongsorlahan diperlukan adanyaopemetaan 

daerah rawanolongsorlahan untuk meminimalisirokerugian yang terjadi akibatodari 

longsorlahan. Penelitianoini mengenai agihanokerawananolongsorlahan dan.faktor 

pembatasoyang menyebabkanoterjadinya longsorlahanodi daerahopenelitian 

menggunakan metodeopengambilan sampelostratifiedorandomosampling ,.metode 

pengumpulanodata denganoobservasi lapanganodan pengumpulanodataosekunder. 

Parameteroyang digunakan pada penelitianoini yaitu curahohujan,.kemiringan 

lereng, jenisotanah, jenisobatuan, kedalamanotanah dan penggunaanolahan. 

Metodeoanalisis dataomenggunakan dua metode yaitu metodeopengharkatan dan 

analisisodeskriptif. Hasilodari penelitian ini di dapatkanobahwa kelasokerawanan 

longsorlahanodi daerah penelitianoada dua kelas yaitu kelasorendah dengan total 

skor 7 – 13 seluas 1.546 ha denganopresentase 31% dari seluruh daerahopenelitian 

dan kelas sedangodengan total skor 14 – 20 seluas 3.474 ha denganopresentase 69% 

dari seluruh daerahopenelitian. Persebaranokelas kerawananolongsorlahan berada 

disemuaodesa dioKecamatanoJenawi dengan faktoropembatas yang sangat 

berpengaruh yaitu kemiringanolereng, jenisotanah,dan penggunaanolahan. 

 

Kataokunci:oKerawanan,oLongsorlahan,oKecamatanoJenawi 

 

Abstrako1 

Landslidesoare naturalodisasters that oftenooccur in JenawioSubdistrict dueoto 

very diverseotopographic conditionsobecause they are on theoslopes ofoMount 

Lawu. Theooccurrence of landslideoevents is neededoto map landslideoprone areas 

toominimize lossesocaused byolandslides. Thisoresearch is about theodistribution 

of landslideovulnerability andolimiting factorsothat cause landslidesoin theostudy 

area usingostratifiedorandomosamplingomethods, methodsoof collectingodata with 

fieldoobservations and secondaryodataocollection. Theoparameters usedoin this 

studyoare rainfall,oslope, soilotype, rockotype, soilodepth and landouse.oThe 

methodoof data analysisouses twoomethods, namelyothe method ofoappreciation 

and descriptiveoanalysis. The resultsoof this studyowere foundothat thereowere two 

classes ofolandslideovulnerability in theostudy area, namelyothe low classowith a 

totaloscore of 7-13 covering anoarea of 1,546 ha with aopercentage of 31% from 

the entireoresearch areaoand the middleoclass withoa total score of 14-20 covering 

3,474oha. 69% of all researchoareas. The distributionoof landslideovulnerability 



2 

 

classes is in allovillages in JenawioDistrict with a veryoinfluential limitingofactor, 

namelyoslope, soilotype, and landouse. 

 

Keywords-:-Vulnerability,-landslide,-District-Jenawi. 

 

1. PENDAHULUANo 

Longsorlahan (landslide) adalah suatu bentuk  erosi yang pengangkutan atau 

pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat yang relatif pendek dalam volume 

(jumlah) yang sangat besar (Sitorus, 2006). Longsorlahano(landslide) merupakan 

salah satu bencana alam di Indonesia yang kejadiannya hampir pada setiap 

tahunnya terjadi, dikarenakan Indonesia sendiri beriklim tropis yang memiliki 

curah hujan tinggi. Selain dari faktoroalam, faktor nonoalam (manusia)osangat 

berpengaruh seperti penggunaanolahan yang tidak semestinya yang mengubah tata 

guna lahanoakan mempertinggi tingkat dari kerawananolongsorlahan. Pengkajian 

bahaya longsorosecara dini dapat meminimalisir terjadinya longsorlahan, dengan 

cara memetakanowilayah-wilayan mana saja yang kemungkinanoterjadi bencana 

longsor. Tetapi denganopemetaan tersebut belum dapat memberikanokepastian 

kapan dan dimana longsoroterjadi. Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang 

terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang diatasnya 

sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil 

kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, 

pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi. (FAO 

dalam Arsyad, 1989).  

Undang-undang noo24 tahun 2007 tentang penanggulanganobencana di jelaskan 

bahwa wilayah NegaraoKesatuan-RepublikoIndonesia memiliki kondisi geografis, 

biologis, hidrologis, danodemografis yangomemungkinkanoterjadinya bencana, 

baik yang diosebabkan oleh faktoroalam, faktorononalam, maupunofaktor 

manusiaoyangomenyebabkanotimbulnyaokorbanojiwaomanusia,okerusakanoling

kungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu 

dapat menghambat pembangunanonasional. Undang-undang tersebut telah 

menetapkan penanggulangan bencana oleh pemerintah pusat BadanoNasional 
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PenanggulanganoBencana (BNPB) dan pemerintah daerah melalui lembaga non-

departeman Badan PenanggulanganoBencana Daerah (BPBD). 

KecamatanoJenawi KabupatenoKaranganyar merupakan salah satu wilayah 

yang terjadi tanaholongsor, dimana wilayah tesebut secaraoadministrasi berbatasan 

dengan KabupatenoSragen yang berada dioutara, KecamatanoNgargoyoso yang 

berada dioselatan,  ProvinsioJawa Timuroberada di timur dan KecamatanoKerjo 

yang berada diobarat. KecamatanoJenawi yang berada di lereng GunungoLawu 

dengan ketinggian rata-rata 720omdpl, yang mana denganomemiliki kondisi 

topografioberbukit dan berlerengocuram, sehingga rentanoakan kejadianolongsor.  

Hal tersebut jugaodipengaruhi dengan tingginya curahohujan yangoterjadi dalam 

kurunowaktu 1 tahun terakhiromencapai 3.181omm dengan suhuorata – rata 21.3 

°C. Tingginyaocurah hujan tersebut pastinyaoakan memicu kemungkinan 

terjadinyaolongsor yangolebih besarodibandingodengan wilayahoyang memiliki 

intensitas curahohujanorendah. KecamatanoJenawi merupakanodaerah dengan 

kerawanan bencanaolongsor tinggiodengan hampir di setiapotahunnya mengalami 

kejadianolongsor. Dapatodi lihat pada tabelo1oberikut.  

Tabel11. Data LongsorlahanoKecamatanoJenawi 

Desa KejadianoLongsorlahan di SetiapoTahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Anggrasmanis 0 0 3 4 7 

Balong 0 2 15 4 9 

Gumeng 0 3 0 0 0 

Jenawi 0 2 2 0 2 

Lempong 1 1 8 5 0 

Menjing 7 3 17 6 3 

Seloromo 1 6 10 1 1 

Sidomukti 0 0 2 1 1 

Trengguli 0 0 5 2 0 

Jumlah 9 17 62 23 23 

oSumber1: BPBD1Kabupaten1Karanganyar 
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Berdasarkanotabelo1 diatas terlihat bahwa jumlah kejadian longsorlahan terbanyak 

beradaodi Desa Menjing dengan jumlah sebanyak 36okejadian. Dan jumlah 

kejadian longsorlahanoterendah di Desa Gumengosebanyak 3okejadian.  

Melihatokondisi fisik diodaerah tersebut dan mengenaioperistiwa longsor di 

Kecamatan Jenawi dari data BPBD Kabupaten Karanganyar., untuk mengantisipasi 

sertaomengetahui lokasi yang rawanoakan tanah longsoroperlu dilakukanostudi 

potensi longsorodidaerah penelitianoyang nantinya penelitianoini dapat dijadikan 

sebuah sumberoinformasi bagi pihak-pihakoterkait mengenai kerawananolongsor 

dioKecamatan Jenawio. Berdasarkanolatarobelakang dan masalahoyang adaomaka 

perluodiadakanya penelitianotentang “Analisis Kerawanan LongsorLahan 

(Landslide) di Kecamatan Jenawi Tahun 2018” 

Rumusanopenelitian tersebut adalahobagaimana persebaranokerawanan 

longsorlahan dioKecamatan Jenawi dan faktorodominan apa yangomenyebabkan 

longsorlahan dioKecamatanoJenawi. Tujuanodari penelitianoini adalah mengetahui 

danomemetakan sebaranolongsorlahanodi KecamatanoJenawi danomenganalisis 

faktorodominanopenyebab dari kerawananolongsorlahan dioKecamatanoJenawi.  

 

2. METODEo  

Metodeoyang digunakan dalam penelitianoini yaitu analisisodataosekunder dengan 

metode-deskriptif.eksploratif  di lengkapi dengan surveyolapangan. Metode 

Analisisodata menggunakan  metodeodeskriptif eksploratifobertujuan untuk 

menganalisisodan menggambarkanokeadaan atau statusofenomenaokeruangan, 

(Arikunto,1993) yang diperolehodan berpedomanopada tabel kelasokerawanan 

longsorlahanodan peta kerawananolongsorlahan. Metode.surveyoini untuk melihat 

fakta-faktaoapa saja yang berada di daerahopenelitian yang meliputiopengamatan, 

pengukuranodanopencatatan secara sistematikoterhadap gejalaoatau fenomenaodi 

daerahopenelitian. Obyek dari penelitianoini berupa satuanolahan di Kecamatan 

Jenawio. SatuanoLahan adalah satuan bentangolahan yang digambarkanopada peta 

atas dasarosifat atau karakteristikotertentu (FAO dalam Arsyad, 1989). 

Pengambilanosampel pada daerahopenelitian menggunakan metode 

sampeloacakoberstratao(StratifedoRandomoSampling). Metodeosampelooacak 
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berstrata (StratifedoRandomoSampling) merupakan cara pengambilanosampel 

dengan caraomelihat strata/ tingkatanopada obyek-penelitian dengan menggunakan 

satuanolahan. Satuanolahan ini di dapatkanodari hasil overleyoyaituokemiringan 

lereng, bentukolahan, jenisotanah dan penggunaanolahan. Metodeopengumpulan 

data pada penelitianoini berupa data sekunderodan dataoprimer (surveyodan 

observasiosecaraolangsung). Dataosekunder merupakanodata yang diperolehodari 

instansioterkait yang berkaitanodengan temaopenelitian ini. Sedangkanodata 

primerodi dapatkan dari pengamatanodan perekamanosecara langsungodioobyek 

penelitian. Teknikopengolahan data padaopenelitian-ini yaitu dengan pengumpulan 

dataoyang didapatkanodari lapangan danopengolahan dataosekunder yang.nantinya 

akan di peroses pengelompokanodanotabulasi. Dataoyang diolah iniomerupakan 

data karakteristikolingkungan fisikoyang nantinyaountuk mengetahuiokerawanan 

longsorlahanodan faktorolingkungan yang mengakibatkanoterjadinya.longsorlahan 

di daerahopenelitian. Adapunofaktorodanopengklasifikasianoparameter yang 

digunakanodalam penelitianoini meliputiokemiringanolereng, curahohujan, 

kedalamanotanah, jenisotanah, jenisobatuan dan penggunaanolahan.oData 

tersebutodianalisis menggunakano2 metode, yaitu metodeopengharkatan atau 

scoringodan  analisisodeskriptif. Metodeopengharkatan atauoscoring ini digunakan 

untukomengetahui kelas kerawananolongsorlahanodi daerahopenelitianodengan 

cara mengakumulasikanoatau menjumlahkanokeseluruhan nilaiosetiapoklasifikasi 

parameteroyangoberpengaruhoterhadapotingkatokerawananolongsorlahan. 

Analisis deskriptif sendirioini digunakanountuk menilaiokarakteristikodata 

tersebut. Adapunokelas kerawananolongsorlahanodapat dilihat diotabel 2oberikut. 

Tabelo2. KelasoKerawananoLongsorlahan 

Kelas Jumlah harkato Tingkatokerawanan 

longsorlahano 

I 7 – 13 Rendaho 

IIo 14 – 20 Sedango 

IIIo 21 – 27 Tinggio 

Sumbero: Penuliso2019 
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3. HASILoDANoPEMBAHASANo 

Berdasarkan.hasil dari penelitian kerawanan longsorlahan(landslide) di Kecamatan 

JenawioKabupatenoKaranganyar tahuno2018 memperolehohasil bahwa daerah 

tersebut memiliki kelasokerawananorendah (7 – 13) dan kelasokerawananosedang 

(14 – 20). Pada kelasokerawananorendah (7 – 13) memiliki luasan 1546 haodengan 

presentaseo31 % dari seluruhodaerah penelitian danokelas kerawanan sedang.(14 – 

20) memiliki luasan 3474 ha dengan presentase 69 % dari seluruh daerah.penelitian.  

Pada kategoriokelas kerawananorendah (7 – 13) masuk pada stuanolahan V9-IV-A-

H, V11-I-M-K, V11-II-M-K, V11-II-G-K dan V11-II-M-K. Pada kategori kelas 

kerawanan sedang (14 – 20) masuk pada stuanolahan V9-V-A-H, V9-III-A-K, V9-

IV-M-K, V9-IV-A-K, V11-III-G-K, V11-IV-M-K, V11-IV-G-K, V11-V-M-K, V11-

II-M-P, V11-III-M-P dan V11-IV-M-P. 

Agihanoatau persebaranotingkat kerawananolongsorlahan mencakupopada semua 

desaodi KecamatanoJenawi. Desaoyang memiliki kelasokerawanan rendahoberada 

di DesaoGumeng, DesaoAnggarasmanis, DesaoSidomukti , DesaoMenjing, Desa 

Seloromo, DesaoTrengguli, Desaolempong, DesaoJenawi  dan DesaoBalong. 

Sedangkan desa yang memiliki kelasokerawanan sedang beradaodi DesaoGumeng, 

DesaoAnggarasmanis, DesaoSidomukti , DesaoMenjing, DesaoSeloromo, Desa 

Trengguli, Desaolempong, DesaoJenawi  dan DesaoBalong.  Agihanokelas 

kerawanan longsorlahanodi daerahopenelitian ini dipengaruhiooleh karakteristik 

pada setiap lahanoyang ada di daerahopenelitian. Data persebaranodan luas 

kerawananolongsorlahanodapat dilihat pada tabelo3oberikut. 

Tabelo3. Sebaran dan luasokerawananolongsorlahan 

Noo Desao Kelaso Luaso(ha) Presentaseo(%) 

1 Gumeng Rendah 186 4 

2 Gumeng Sedang 608 12 

3 Anggrasmanis Rendah 286 6 

4 Anggrasmanis Sedang 515 10 

5 Jenawi Rendah 3 0 

6 Jenawi Sedang 334 7 

7 Trengguli Rendah 48 1 
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8 Trengguli Sedang 93 2 

9 Sidomukti Rendah 413 8 

10 Sidomukti Sedang 205 4 

11 Balong Rendah 41 1 

12 Balong Sedang 514 10 

13 Lempong Rendah 289 6 

14 Lempong Sedang 464 9 

15 Menjing Rendah 114 2 

16 Menjing Sedang 338 7 

17 Seloromo Rendah 165 3 

18 Seloromo Sedang 403 8 

 Jumlah  5020 100 

Sumbero: Penuliso2019 

Berdasarkanotabel 3odapat dilihat bahwa agihan kelasokerawanan 

longsorlahan ada di semuaodesa dioKecamatanoJenawi denganoluasan yang 

berbeda-bedaoseperti pada DesaoGumeng memiliki tingkatokerawanan rendah 

dengan luas 186 ha denganopresentase 4 % dari seluruh daerahopenelitian dan kelas 

kerawananosedang dengan luasan 608oha dengan presentase 12 % dari seluruh 

daerahopenelitian. DesaoAnggrasmanis memiliki tingkat kerawananorendah 

dengan luas 286 ha denganopresentase 6 % dari seluruhodaerah penelitianodan 

kelas kerawananosedang dengan luasan 515 ha denganopresentase 10 % dari 

seluruhodaerahopenelitian. DesaoJenawi memiliki tingkatokerawanan rendah 

denganoluas 3 ha denganopresentase 0 % dari seluruhodaerah penelitianodan kelas 

kerawananosedang denganoluasan 334 ha denganopresentase 7 % dari seluruh 

daerahopenelitian. DesaoTrengguli memiliki tingkatokerawanan rendahodengan 

luas 48 ha denganopresentase 1 % dari seluruh daerahopenelitian dan kelas 

kerawananosedang denganoluasan 93 ha denganopresentase 2 % dari seluruh 

daerahopenelitian. DesaoSidomukti memilikiotingkat kerawananorendah dengan 

luas 413 ha denganopresentase 8 % dari seluruhodaerah penelitian dan kelas 

kerawananosedang denganoluasan 205 ha denganopresentase 4 % dari seluruh 

daerahopenelitian. DesaoBalong memilikiotingkat kerawananorendah dengan luas 

41 ha denganopresentase 1 % dari seluruh daerahopenelitian dan kelasokerawanan 
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sedang denganoluasan 514 ha denganopresentase 10 % darioseluruh daerah 

penelitian. DesaoLempong  memiliki tingkatokerawananorendah dengan luas 289 

ha denganopresentase 6 % dari seluruh daerahopenelitian dan kelasokerawanan 

sedang denganoluasan 464 ha denganopresentase 9 % dari seluruhodaerah 

penelitian. DesaoMenjing memiliki tingkatokerawananorendah dengan luas 114 ha 

denganopresentase 2 % dari seluruh daerahopenelitian dan kelasokerawanan 

sedang denganoluasan 338 ha denganopresentase 7 % dari seluruh daerah penelitian 

dan DesaoSeloromo memiliki tingkat kerawananorendah dengan luas 165 ha 

denganopresentase 3 % dari seluruh daerahopenelitian dan kelasokerawanan 

sedangodengan luasan 403 ha denganopresentase 8 % dari seluruhodaerah 

penelitian. Untuk lebih detailnyaomengenai agihan kerawananolongsorlahan dapat  

dapatodilihat pada gambaro1oberikut.  
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Gambaro1. PetaoKelasoKerawananoLongsorlahan danoAgihan Kerawananolongsorlahan dioKecamatanoJenawi
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Faktoropembatas merupakanosalah satu faktoroyang menyebabkanolahan di 

daerahopenelitian apakah daerah tersebutorawan akan longsoroatauotidak. 

Penentukanokerawanan longsorlahanoini didasarkanopada parameteroyang telah 

dibuatooleh beberapaoahli seperti kemiringanolereng,.curah hujan, jenisotanah, 

jenisobatuan, kedalamanotanah dan penggunaanolahan. Faktor pembatasoini 

merupakan penyimpanganodari kondisi optimalokarakteristikodan kualitasolahan 

yang memberikanodampak burukoterhadap kualitasolahan.tersebut berdasarkan 

dari satuanolahan yang telahodibuat. Setiap darioparameter 

penentuokerawananolongsorlahanoyang menyebabkanodaerah tersebut 

menjadiotingkat kerawananorendah, sedangomaupunotinggi, itulah yang 

menjadikanofaktor pembatasokerawananolongsorlahan dilihatodari bobotoskor 

palingotinggi. Data faktoropembatas pada tiaposatuanolahan dapat dilihatopada 

tabelo4oberikut.  

Tabelo4. Faktoropembatas pada tiap-tiap satuanolahan 

No SatuanoLahan FaktoroPembatas 

1 V9-IV-A-H Lereng dan JenisoTanah 

2 V9-V-A-H Lerengo 

3 V9-III-A-K Jenis tanah 

4 V9-IV-M-K oLereng 

5 V9-IV-A-K Lerengodan Jenisotanah 

6 V11-I-M-K JenisoTanah dan Penggunaanolahan 

7 V11-II-M-K JenisoTanah dan Penggunaanolahan 

8 V11-II-G-K JenisoTanah 

9 V11-III-M-K JenisoTanah dan Penggunaanolahan 

10 V11-III-G-K JenisoTanah 

11 V11-IV-M-K Lerengo 

12 V11-IV-G-K Lerengodan JenisoTanah 

13 V11-V-M-K Lerengo 

14 V11-II-M-P Penggunaanolahan 

15 V11-III-M-P Penggunaanolahan 

16 V11-IV-M-P Lerengodan Penggunaanolahan 

Sumbero: Penuliso2019 
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Dapatodilihat pada tabelo4. faktoropembatas padaotiap-tiap satuanolahan ini 

memiliki karakteroyang berbeda-beda yangomenyebabkan kerawananolongsor 

lahan apakahoitu rendah,osedang, maupunotinggi. Sebagaiocontoh padaosatuan 

lahan V9-IV-A-H memilikiofaktor pembatas kemiringanolereng dan jenisotanah, 

maka pada kondisi satuanolahan V9-IV-A-H masuk dalam tingkatokerawanan 

rendah. Pada satuanolahan V11-III-G-K memiliki faktoropembatas jenisotanah dan 

penggunaanolahan, maka pada kondisi satuanolahan V11-III-G-K masukodalam 

tingkatokerawananosedang.  

4. PENUTUPo 

4.1 Kesimpulano 

Berdasarkanodari tujuan danopembahasanopenelitian ini, makaodapat di ambil 

kesimpulanosebagaioberikut : 

4.1.1 Kelas kerawananolongsorlahan di KecamatanoJenawi terdapat duaokelas 

yaitu kelas kerawananolongsor rendahomemiliki luasan 1546 ha dengan 

presentase 31% dari seluruhodaerah penelitianodan kelas kerawanan 

longsorosedang 3474 ha denganopresentase 69% dari seluruh 

daerahopenelitian. Agihanokelas kerawanan longsorlahan dioKecamatan 

Jenawi hampir seluruhnyaomerata pada semuaodesa. Agihan kelas 

kerawanan longsor rendah yaitu pada satuan lahan V9-IV-A-H, V11-I-M-

K, V11-II-M-K, V11-II-G-K dan V11-II-M-K, yang berada pada Desa 

Gumeng 4%, Desa Anggarasmanis 6%, Desa Sidomukti 8% , Desa Menjing 

2%, Desa Seloromo 3%, Desa Trengguli 1%, Desa lempong 6%, Desa 

Jenawi 0% dan Desa Balong 1%. Sedangkan kelas kerawanan sedang yaitu 

pada satuan lahan V9-V-A-H, V9-III-A-K, V9-IV-M-K, V9-IV-A-K, V11-

III-G-K, V11-IV-M-K, V11-IV-G-K, V11-V-M-K, V11-II-M-P, V11-III-

M-P dan V11-IV-M-P yang berada pada Desa Gumeng 12%, Desa 

Anggarasmanis 10%, Desa Sidomukti 4% , Desa Menjing 7%, Desa 

Seloromo 8%, Desa Trengguli 2%, Desa lempong 9%, Desa Jenawi 7% dan 

Desa Balong 10% dari seluruh daerah penelitian. 

4.1.2 Berdasarkanodari hasil.pegharkatan 6oparameter yang dilakukan bahwa 

faktor utama dalamokejadian longsorlahan.yang memiliki harkat paling 
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mendominasi danomemiliki peran besar dalam kejadianolongsorlahan 

dioKecamatan Jenawi adalahoKemiringanolereng (52), Jenisotanah (55) 

dan Penggunaanolahan (50). 

 

4.2 Saran  

4.2.1 Mengingat lokasiopenelitian merupakan daerahoyang berada diolereng 

GunungoLawu dan reliefnyaosangat beragam masyarakatoyang berada di 

lerengoyang curam harus memperhatikanoakan penggunaanolahannya 

agar tidakoterjadi longsorlahan.  

4.2.2 Untukopemukiman yang beradaodi daerah rawanolongsorlahan.sebaiknya 

memperhatikan daerahosekitarnya dalamopengolahan penggunaan 

lahannyaoagar tidakosemena-mena yang dapatomenimbulkanokerusakan 

lahannyaodioKecamatanoJenawi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arsyad, Sitanala. (1989). Konservasi Tanah Dan Air. Bandung: IPB Press 

Arikunto, 1993. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2018). Daerah rawan Bencana 

Kecamatan Jenawi. Karanganyar: BPBD Kabupaten Karanganyar. 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. (2017). Kecamatan Jenawi Dalam 

Angka 2017, Karanganyar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. 

Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Yang Mengatur 

Tentang Penanggulanagan Bencana. Lembaran Negara RI Tahun 2007, 

No. 24. Sekretariat Negara. Jakarta. 

Sitorus, S (2006). Pengembangan Lahan Berpenutupan Tetap sebagai Kontrol 

Terhadap Faktor Resiko dan Bencana Longsor. Jakarta: Direktorat Jendral 

Penataan Ruang Departmen Pekerjaan Umum. 




