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KAJIAN TINGKAT KERENTANAN TERHADAP ERUPSI GUNUNGAPI 

KELUD DI KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR 

Abstrak 

Erupsi gunungapi Kelud yang sering mengarah ke daerah Blitar termasuk 

kecamatan Nglegok memiliki tingkat bahaya yang tinggi karena beberapa hal. 

Pertama, tipe letusan yang bersifat eksplosif atau sangat merusak dengan 

jumlah material erupsi yang besar dalam sekali letusan. Kedua, jarak antar 

status awas ke erupsi berlangsung dalam waktu yang singkat. Ketiga, adanya 

sumbat lava menyebabkan semburan air panas lebih beresiko merenggut 

korban jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kerentanan 

terhadap erupsi gunungapi Kelud di kecamatan Nglegok yang meliputi 

kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan fisik. Penelitian ini 

juga mengkaji tingkat kerentanan pada cakupan Kawasan Rawan Bencana 

(KRB) di kecamatan Nglegok. Analisis kerentanan mengacu pada Peraturan 

Kepala BNBP no.2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko 

Bencana. Analisis kerentanan dilakukan pada tiga sub-analisis, yaitu 

kerentanan sosial yang meliputi kepadatan penduduk, rasio penduduk 

perempuan, rasio kemiskinan, rasio orang cacat, dan rasio kelompok umur. 

Kerentanan fisik meliputi kepadatan rumah, fasilitas umum dan fasilitas 

kritis. Kerentanan ekonomi meliputi PDRB dan luas lahan produktif. Analisis 

bahaya mengacu pada peta bahaya dari PVMBG, kemudian dioverlay dengan 

analisis kerentanan menghasilkan peta kerentanan bencana gunungapi kelud 

terhadap cakupan KRB. Temuan menunjukkan bahwa seluruh desa dan 

kelurahan di kecamatan Nglegok memiliki tingkat kerentanan yang tinggi 

terhadap erupsi gunungapi Kelud. Akumulasi nilai total kerentanan yang 

dioverlay dengan KRB menunjukkan desa dan kelurahan yang berada pada 

cakupan KRB memiliki risiko bencana yang lebih tinggi dibandingkan desa 

dan kelurahan yang berada di luar cakupan KRB.  

Kata Kunci: kerentanan, erupsi, KRB 

Abstract 

Kelud volcano eruption which often leads to sub-district Blitar region 

including Nglegok have a high level of danger for several reasons. First, the 

type of eruption is explosive or highly damaging to the large amount of 

material in a single eruption eruption. Second, the distance between the alert 

status to the eruption lasts for a short time. Third, a lava plug causes bursts 

of hot water over risky claimed casualties. This study aims to assess the level 

of vulnerability to the eruption of Kelud volcano in the district that includes 

vulnerability Nglegok social, economic vulnerability, and physical 

vulnerability. This study also examines the level of vulnerability to the 

coverage in the district Nglegok KRB. Vulnerability analysis refers BNBP 
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Chief Regulation No.2 of 2012 on General Guidelines for Disaster Risk 

Assessment. Vulnerability analysis conducted on three sub-analysis, the 

social vulnerabilities that include population density, the ratio of female 

population, poverty ratio, the ratio of people with disabilities, and the ratio 

of age groups. Physical vulnerability include the density of homes, public 

buildings and critical facilities. Economic vulnerability include the GDP and 

productive land area. Hazard analysis refers to the danger of PVMBG map, 

then overlay with vulnerability analysis resulted in disaster vulnerability 

map Kelud volcano to the KRB coverage. The findings indicate that whole 

villages and villages in the district Nglegok have a high degree of 

vulnerability to volcanic eruption of Kelud. Accumulated total value of 

vulnerability dioverlay with KRB showing villages and villages that are in 

the scope of disaster KRB has a higher risk than the villages and villages 

that are outside the scope of KRB. 

Keywords: Vulnerability, eruption, KRB 

1. PENDAHULUAN

Gunungapi Kelud merupakan salah satu gunungapi aktif bertipe strato yang terletak 

di tiga wilayah administrasi di Jawa Timur, yaitu kabupaten Kediri, kabupaten 

Blitar dan kabupaten Malang. Gunungapi Kelud memiliki periode erupsi yang 

cukup panjang yaitu 20 tahunan (Zaenuddin, 2009). Perkembangan gunungapi 

muda ini sangat terbatas, hal ini nampak dari kerucut gunungapi yang rendah, 

puncak yang tidak teratur, tajam dan terjal. Keadaan puncak-puncak tersebut 

disebabkan oleh sifat letusannya yang sangat merusak (eksplosif) yang disertai 

dengan pertumbuhan sumbat-sumbat lava seperti puncak Sumbing, Gajahmungkur 

dan puncak Kelud (PVMBG, 2016). Salah satu faktor penting yang harus dianalisis 

dalam upaya mitigasi bencana yaitu penilaian kerentanan wilayah terhadap 

kemungkinan terjadinya bencana. Penilaian kerentanan menjadi hal kunci yang 

dianggap efektif dalam proses pengurangan risiko dan menjadi awal timbulnya 

budaya tangguh bencana (Adhi, 2015). Kerentanan merupakan salah satu 

komponen dari analisis risiko bencana. Pemetaan risiko bencana akan berguna 

untuk perencanaan tata ruang di dalam menghasilkan perencanaan yang berbasis 

mitigasi bencana (Yasaditama dan Sagala, 2012). 

Arah erupsi gunungapi Kelud yang seringkali mengarah ke Blitar, 

menyebabkan daerah ini lebih berisiko terkena dampak letusan. Hal ini yang 
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membuat penulis untuk melakukan penelitian mengenai kerentanan dengan 

menerapkan metode penilaian dari Perka BNPN nomor 2 tahun 2012. Kajian 

kerentanan terhadap bencana letusan gunungapi dibutuhkan sebagai salah satu 

upaya dalam mitigasi bencana. Selain itu banyak terdapat aktivitas perkebunan, 

pertanian, dan pariwisata yang dilakukan masyarakat di sekitar lereng guungapi 

dapat meningkatkan potensi paparan ancaman bahaya gunungapi Kelud terhadap 

kerentanan fisik, sosial maupun ekonomi di wilayah studi. Kecamatan Nglegok 

merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Blitar yang wilayahnya mencakup 

sebagian Gunungapi Kelud. Terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan, serta terdapat 

wilayah di luar administrasi Desa yang termasuk kawasan Lindung karena berada 

persis di lereng gunungapi Kelud. Desa yang paling dekat dengan kawah gunungapi 

Kelud adalah Sumberasri yang hanya berjarak 2 km. Selain itu kecamatan Nglegok 

termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) I, KRB II, dan KRB III erupsi 

gunungapi Kelud yang merupakan kawasan berbahaya.  

Penelitian ini menyajikan proses identifikasi tingkat kerentanan bencana 

gunungapi Kelud di kecamatan Nglegok kabupaten Blitar yang meliputi kerentanan 

ekonomi, kerentanan fisik, dan kerentanan sosial. Hasil kajian kerentanan juga 

dikaitkan dengan cakupan Kawasan Rawan Bencana (KRB) di kecamatan Nglegok 

guna mengetahui gambaran sementara tingkat risiko (disaster risk) dari komponen 

bahaya (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Dua komponen ini diharapkan bisa 

digunakan untuk kajian risiko bencana di penelitian lebih lanjut. Rumus dasar 

umum yang digunakan sebagai acuan untuk analisis risiko mencakup komponen 

bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas (adaptive capacity) 

(BNPB, 2008). 

2. METODE

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh data 

primer dan tinjauan literatur untuk data sekunder. Data yang digunakan dalam 

analisis kerentanan merupakan data rinci tingkat desa (BNPB, 2012). Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan data terkait kerentanan ekonomi dan fisik, seperti 

konversi data dalam rupiah dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas 
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umum, dan harga bangun bangunan di setiap desa. Wawancara dilakukan kepada 

perangkat desa di 11 desa/kelurahan di Kecamatan Nglegok, dengan asumsi setiap 

perangkat desa mengetahui kondisi wilayah desa-nya masing-masing. Data 

sekunder diperoleh melalui tinjuan literatur dan survei instansional terhadap 

instansi terkait (Kantor Desa, Kantor Kecamatan Nglegok, BIG, BPBD) untuk 

mendapatkan data demografi, Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Kelud, 

dan peta Wilayah Studi. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis variabel kerentanan adalah 

Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). SMCE merupakan metode yang dapat 

memberikan kekuatan analisis spasial dalam proses penilaian suatu wilayah 

berdasarkan berbagai aspek atau faktor (Rahmat, 2014). Masing-masing faktor 

memiliki nilai pembobotan yang berbeda. Perolehan data khususnya untuk 

kerentanan ekonomi dan fisik dilakukan dengan wawancara langsung. Sedangkan 

untuk data kerentanan sosial dan lingkungan, diperoleh dengan cara studi literatur. 

Mengetahui tingkat kerentanan di daerah penelitian menggunakan teknik skoring 

dengan metode Analysis Hierarcy Process (AHP). Teknik skoring didasarkan pada 

beberapa indikator kerentanan masyarakat terhadap bencana erupsi. Kerentanan 

secara konseptual dinyatakan sebagai derajat kerusakan berskala 0 (tidak ada 

kerusakan) hingga 1 (kerusakan total) (BNPB, 2012). Setelah diperoleh hasil skor 

total masing-masing desa, kemudian tingkat kerentanan diklasifikasikan dalam tiga 

kelas kerentanan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan kelas kerentanan dan 

bobot masing-masing variabel berpedoman pada Peraturan Kepala BNPB No.2 

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Klasifikasi 

indeks kerentanan total berdasarkan rentang skor disajikan dalam tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Klasifikasi Indeks Kerentanan Total per Indikator 

Kelas Skor 

Rendah 
0 – 0,333 

Sedang 
0,334 – 0,667 

Tinggi 
0,668 - 1 

Sumber: PERKA BNPB no.2 tahun 2012 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerentanan Sosial 

Kerentanan sosial seringkali terabaikan karena kesulitan dalam 

mengkuantifikasikan hal tersebut, yang juga menjelaskan mengapa seringkali pada 

laporan pasca-bencana tidak ada penjabaran tentang kehilangan/kerugian yang 

bersifat sosial/masyarakat. Memahami kerentanan sosial berarti mengetahui 

seberapa besar dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat, yang dapat 

dijadikan dasar dalam proses pengelolaan bencana (mitigasi, tanggap darurat, dan 

pasca bencana) (Adhi, 2015). Komponen kerentanan sosial terdiri dari kepadatan 

penduduk, rasio penduduk perempuan, rasio kemiskinan, rasio penyandang cacat 

dan rasio kelompok usia rentan. Pemberian bobot di tiap-tiap komponen dihitung 

menggunakan persamaam berikut. 

Kerentanan Sosial = (0.6 ∗ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘) + (0.1 ∗

skor rasio penduduk perempuan) + (0.1 ∗ skor rasio kemiskinan) + (0.1 ∗

skor rasio penyandang cacat) + (0.1 ∗ skor rasio kelompok umur)          (1) 

Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil kerentanan sosial yang disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Kerentanan Sosial 

No 
Desa/ 

Kelurahan 

Skor 

Skor 

Kerentan

an Sosial 

Kelas 

Kerentan

an Sosial 

K
ep

ad
at

an
 

P
en

d
u

d
u
k
 

R
as

io
 

P
en

d
u

d
u
k

 

P
er

em
p

u
an

 

R
as

io
 

K
em

is
k

in
an

 

R
as

io
 

P
en

y
an

d
an

g
 

C
ac

at
 

R
as

io
 

K
el

o
m

p
o

k
 

U
m

u
r 

1 Bangsri 1 1 0.333 0.333 0.333 0.8 Tinggi 

2 Jiwut 1 1 0.333 0.333 0.333 0.8 Tinggi 

3 Krenceng 1 1 0.333 0.333 0.667 0.833 Tinggi 

4 Kemloko 1 1 0.333 0.333 0.667 0.833 Tinggi 

5 Dayu 1 1 0.667 0.333 0.667 0.867 Tinggi 

6 Ngoran 1 1 0.333 0.333 0.667 0.833 Tinggi 

7 Nglegok 1 1 0.333 0.333 0.667 0.833 Tinggi 

8 Modangan 0.667 1 0.333 0.333 0.667 0.633 Sedang 

9 Panataran 0.333 1 0.333 0.333 0.667 0.433 Sedang 

10 Kedawung 0.667 1 0.333 0.333 0.333 0.6 Sedang 

11 Sumberasri 0.667 1 0.333 0.333 0.333 0.6 Sedang 

Sumber: analisis data, 2018 
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 . Desa dan kelurahan di kecamatan Nglegok ini berada pada kelas kerentanan 

sedang hingga tinggi berdasarkan pengkelasan dari perka BNPB no.2 tahun 2012. 

Kerentanan sosial menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam 

menghadapi bahaya (hazard) dan pada kondisi sosial yang rentan maka jika terjadi 

bencana dapat dipastikan akan mnimbulkan dampak kerugian besar (Rahmat, 

2014). Kerentanan sosial di kecamatan Nglegok yang tergolong sedang hingga 

tinggi mengindikasikan perlunya upaya managemen bencana yang baik.  

3.2 Kerentanan Fisik 

Indikator yang digunakan untuk menghitung kerentanan fisik meliputi bangunan 

rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis. Khusus indikator kerentanan fisik, setiap 

indikator yang digunakan pada dasarnya memiliki tujuan untuk merepresentasikan 

nilai ekonomi langsung dari satuan tiap indikator fisik. Indikator biaya bangun 

misalnya, merupakan perkiraan keseluruhan biaya untuk membangun tiap 

infrastruktur (indikator permukiman, infrastruktur pendidikan, dan kesehatan) 

(Yasaditama dan Sagala, 2012). Pembobotan kelas kerentanan fisik menggunakan 

perhitungan sebagai berikut.  

Kerentanan Fisik = (0.4 ∗ skor rumah) + (0.3 ∗ skor Fasilitas umum) 

+(0.3 ∗ skor Fasilitas kritis)                                                    (2) 

Hasil perhitungan kerentanan fisik diperoleh hasil bahwa semua desa/kelurahan di 

kecamatan Nglegok memiliki tingkat kerentanan fisik yang tinggi. Rincian 

penilaian kerentanan fisik disajikan pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Kerentanan Fisik 

No Desa/Kelurahan 

Skor 
Skor 

Total 

Tingkat 

Kerentanan 

Fisik 
Rumah Fasum 

Fasilitas 

Kritis 

1 Bangsri 1 1 1 1 Tinggi 

2 Jiwut 1 1 1 1 Tinggi 

3 Krenceng 1 1 1 1 Tinggi 

4 Kemloko 1 1 1 1 Tinggi 

5 Dayu 1 1 1 1 Tinggi 

6 Ngoran 1 1 1 1 Tinggi 

7 Nglegok 1 1 1 1 Tinggi 

8 Modangan 1 1 1 1 Tinggi 

9 Panataran 1 1 1 1 Tinggi 

10 Kedawung 1 1 1 1 Tinggi 

11 Sumberasri 1 1 1 1 Tinggi 

Sumber: analisis data, 2018 
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3.3 Kerentanan Ekonomi 

Indikator yang digunakan untuk menilai kerentanan ekonomi adalah lahan 

produktif dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Lahan produktif 

terdiri dari lahan sawah dan perkebunan, yang kemudian hasil produksi sekali 

panen dari luas lahan tersebut dikonversi dalam rupiah. Luas lahan sawah dan 

perkebunan diperoleh dari data Laporan Kecamatan Nglegok. Kemudian harga 

jual hasil panen diperoleh melalui hasil wawancara. PDRB dirinci tiap desa 

yang diperoleh dari kegiatan industri, baik industri kecil maupun sedang. 

Perhitungan kerentanan ekonomi menggunakan rumus berikut. 

𝐾𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 = (0.6 ∗ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓) + (0.4 ∗ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑃𝐷𝑅𝐵)         (3) 

Hasil penentuan kelas kerentanan ekonomi disajikan dalam tabel 4. 

Tabel 4. Kerentanan Ekonomi 

No Desa/Kelurahan 
Lahan Produktif 

(juta rupiah) 
PDRB 

(juta rupiah) 
Skor 
Total 

Tingkat 
Kerentanan 

Ekonomi Sawah Perkebunan 

1 Bangsri 4494 1380 22350 1 Tinggi 

2 Jiwut 5852 3049 1998 1 Tinggi 

3 Krenceng 2604 323 3546 1 Tinggi 

4 Kemloko 3807.2 1346 4764 1 Tinggi 

5 Dayu 3500 7069 7860 1 Tinggi 

6 Ngoran 2408 5454 8802 1 Tinggi 

7 Nglegok 7845.6 945 636 1 Tinggi 

8 Modangan 4972.8 5728 5008 1 Tinggi 

9 Panataran 4256 3900 10421 1 Tinggi 

10 Kedawung 5908 21258 5202 1 Tinggi 

11 Sumberasri 25200 1602 450 1 Tinggi 

Sumber: analisis data, 2018 

3.4 Kerentanan Total 

Setelah diperoleh skor masing-masing dari komponen kerentanan, kemudian 

dilakukan penghitungan skor kerentanan total untuk mengetahui kelas kerentanan. 

Karena komponen kerentanan lingkungan tidak masuk dalam cakupan daerah 

penelitian, maka penghitungan skor kerentanan total mengalami sedikit modifikasi 

oleh peneliti. Skor kerentanan total dihitung menggunakan persamaan berikut. 

𝑲𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒂𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = (0.5 ∗ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙) + 

(0.25 ∗ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖) + 
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(0.25 ∗ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑘) (4) 

Kerentanan total desa dan kelurahan di kecamatan Nglegok disajikan dalam 

tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Kerentanan Total 

No Desa/Kelurahan 

Skor 

Kerentanan 

Sosial 

Skor 

Kerentanan 

Fisik 

Skor 

Kerentanan 

Ekonomi 

Skor 

Kerentanan 

Total 

Kelas 

Kerentanan 

Total 

1 Bangsri 0.8 1 1 0.9 Tinggi 

2 Jiwut 0.8 1 1 0.9 Tinggi 

3 Krenceng 0.833 1 1 0.917 Tinggi 

4 Kemloko 0.833 1 1 0.917 Tinggi 

5 Dayu 0.867 1 1 0.933 Tinggi 

6 Ngoran 0.833 1 1 0.917 Tinggi 

7 Nglegok 0.833 1 1 0.917 Tinggi 

8 Modangan 0.633 1 1 0.817 Tinggi 

9 Panataran 0.433 1 1 0.717 Tinggi 

10 Kedawung 0.6 1 1 0.8 Tinggi 

11 Sumberasri 0.6 1 1 0.8 Tinggi 

Sumber: analisis data, 2018 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan metode spatial multi 

criteria evaluation (SMCE). Metode SMCE merupakan metode yang 

menggabungkan analisis data secara spasial dengan menggunakan sistem informasi 

spasial dan multi criteria evaluation (MCE), untuk menghasilkan suatu kebijakan 

atau keputusan (Hizbaron, 2011). Banyak indikator yang dihitung dari masing-

masing jenis kerentanan, dan setiap jenis kerentanan memiliki bobot kerentanan 

yang berbeda dapat dikerjakan secara efektif menggunakan metode SMCE. Setiap 

unit daerah penelitian dapat diketahui termasuk dalam kelas kerentanan apa dari 

hasil perhitungan kerentanan, dan disajikan dalam bentuk spasial berupa peta. Peta 

kerentanan terhadap erupsi gunungapi Kelud di kecamatan Nglegok, disajikan 

dalam gambar 1.  
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Gambar 1. Peta Kerentanan Total 

Potensi ancaman faktor bahaya (hazard) dari bencana gunungapi Kelud yang 

ditunjukkan dari peta KRB memperlihatkan bahwa desa dengan ancaman bahaya 

terbesar terletak pada lereng dan daerah dekat kawah gunungapi. Potensi bahaya ini 

dibagi dalam tiga zona, yaitu KRB III (jarak 7 km), KRB II (jarak 10 km), dan KRB 

I (jarak 14 km). Cakupan wilayah KRB ini dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Peta Kerentanan Total terhadap Cakupan Kawasan Rawan Bencana 

Erupsi Gunungapi Kelud 

Desa yang masuk dalam KRB III dengan jarak 7 km adalah desa Sumberasri 

dan Desa Panataran. Desa Modangan, desa Panataran dan desa Sumberasri masuk 

dalam KRB II. Sedangkan desa yang masuk dalam KRB I adalah desa Sumberasri, 

desa Nglegok, desa Modangan, desa Kemloko, desa Kedawung, dan desa 

Panataran.  
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Desa yang berada pada KRB III berisiko lebih besar untuk terkena dampak 

yang parah dari erupsi gunungapi Kelud. Sedangkan desa yang masuk dalam KRB 

II dan I, tetap berisiko terkena dampak erupsi berupa jatuhan material pasir, kerikil, 

air panas, dan abu vulkanik. Desa yang berada diluar KRB bisa digunakan untuk 

titik kumpul dan tempat evakuasi sementara.  

4. PENUTUP

Tingkat kerentanan terhadap ancaman erupsi gunungapi Kelud di semua desa dan 

kelurahan di Kecamatan Nglegok berada dalam kelas kerentanan tinggi. Hal ini 

diperoleh dari penilaian akumulasi kerentanan sosial, ekonomi, dan fisik di tiap 

desa dan kelurahan di kecamatan Nglegok, masuk dalam kelas kerentanan tinggi 

berdasarkan acuan Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana yang tertuang 

dalam Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan 

desa dan kelurahan di Kecamatan Nglegok memiliki indeks penduduk terpapar 

bencana dengan tingkat sedang hingga tinggi. Selain itu, kecamatan Nglegok 

memiliki bangunan penduduk yang padat dengan jumlah fasilitas umum dan 

fasilitas kritis yang banyak sehingga membuat tingkat kerentanan fisik yang tinggi. 

Ditambah dengan pendapatan daerah dan luas lahan produktif yang tinggi, sehingga 

menjadikan desa dan keluarahan di Kecamatan Nglegok masuk dalam kelas 

kerentanan tinggi. 

Risiko bencana mencakup tiga variabel, yaitu ancaman, kerentanan dan 

kapasitas. Desa dan kelurahan di kecamatan Nglegok yang masuk dalam cakupan 

KRB gunungapi Kelud, semua berada dalam kelas kerentanan tinggi. Jika dinilai 

tanpa menggunakan variabel kapasitas, maka tingkat risiko tertinggi berada pada 

cakupan KRB III yaitu desa Sumberasri dan Panataran. Tingkat risiko sedang 

berada di cakupan KRB II yaitu desa Panataran, Sumberasri dan Modangan. 

Tingkat risiko rendah berada pada cakupan KRB I yaitu desa Modangan, Panataran, 

Sumberasri, Kemloko, dan Kedawung. 

DAFTAR PUSTAKA 

Adhi, Bayu Kurnia (2015). Penilaian Tingkat Kerentanan Masyarakat terhadap Ancaman 

Letusan Gunungapi Kelud (Kasus di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang). 

(Tesis). Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada 



12 

Hizbaron, Dyah Rahmawati, dkk. Assesing Social vulnerability to seismic hazard through 

Spatial multi Criteria Evaluation in Bantul District, Indonesia. Paper: Conference 

of development on the margin University of Bonn, Bonn, Germany, October 5-7 

2011. University of Bonn 

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana no 2 tahun 2012, Pedoman 

Umum Pengkajian Risiko Bencana 

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.4 tahun 2008 tentang 

Pedoman Mitigasi Risiko Bencana 

PVMBG (2016). Sejarah Letusan Gunungapi Kelud. [online], dari www.vsi.esdm.go.id 

(5 Januari 2019) 

Rahmat, Panji Nur (2014). Penilaian Kerentanan Fisik, Sosial dan Ekonomi Dusun-Dusun 

di Sekitar Kali Putih terhadap Banjir Lahar Gunungapi Merapi. (Tesis). 

Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada 

Yasaditama, H. dan Sagala, S. (2012). Analisis Bahaya dan Risiko Bencana Gunungapi 

Papandayan (Studi Kasus: Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut). Jurnal 

Forum Geografi, Vol.26, No.1, Juli 2012: 1-16 

Zaenuddin, Akhmad (2009). Prakiraan Bahaya Erupsi Gunung Kelud, Bulletin 

Vulkanologi dan Bencana Geologi, Vol.4, No.2, Agustus 2009: 1-17. 

Zaenuddin, Akhmad (2008). Kubah Lava Sebagai Salah Satu Ciri Hasil Letusan G.Kelud, 

Bulletin Vulkanologi dan Bencana Geologi, Volume 3 Nomor 2, 19-29. 

http://www.vsi.esdm.go.id/

