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Lampiran 15 Kuisioner Resiko Bencana dan Mitigasi Bencana 

KUISIONER 

 

A. Identitas  

Nama  : 

Jenis Kelamin : P / L 

Usia  : 

Pendidikan : 

Pekerjaan : 

Pendapatan : 

Alamat  : 

Desa/Dusun :

 

 

RISIKO BENCANA 

 

B. Kapasitassumberdayaalam 

1. Apakah saudara memiliki lahan (perkebunan/pertanian)? 

a. Ya (Jikajawaban “Ya”, berapakah luasnya …………m2 b.  Tidak 

2. Jenis tanaman apakah yang saudara tanam? 

3. Apakah hutan di sekitar lingkungan saudara memberi manfaat? 

a. Bermanfaat  

b. Cukup bermanfaat  

c. Tidak bermanfaat 

Alasan: …………………………………………………………………………. 

4. Apakah sungai di sekitar lingkungan saudara memberi manfaat kepada anda? 

a. Bermanfaat  

b. Cukup bermanfaat     

c. Tidak bermanfaat 

Alasan: ………………………………………………………………………… 

C. Kapasitasekonomi / Economic capital 

1. Berapakah rata-rata pendapatan sauadara perbulan Rp. …………………………. 

2. Dalam satu bulan, berapakah pengeluaran keluarga saudara Rp ………………… 

a. Apakah saudara memiliki tabungan?  

a. Ya    b. Tidak 

Jika jawaban “Ya”, berapa rata-rata tabungan anda perbulan?Rp. ………….…. 

b. Apakah saudara memiliki ternak?  

a. Ya    b.  Tidak 

Jikajawaban “Ya”, isilah table berikut ini 

Sapi  ……….. ekor Kambing  ……….. ekor 

Kerbau  ………... ekor Kelinci  ……….. ekor 

Ayam  ……….. ekor Lain-lain  ……….. ekor 

D. Kapasitas social/natural capital 

1. Apakah saudara mempercayai juru kunci/tokohadat/tokoh agama di dusun saudara? 

a. Percaya b. Cukup percaya c. Tidak percaya 

Alasan: ……………………………….................................................................. 
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2. Jika terjadi letusan Gunung Kelud, bagaimanakah pengaruh jurukunci/tokohadat/tokoh agama di 

dusun saudara dalam mengatasi bencana? 

a. Sangat berpengaruh 

b. Berpengaruh 

c. Tidak berpengaruh 

Alasan: ……………………………………………………………………………. 

3. Siapa yang anda percaya memberikan informasi atau instruksi mengungsi saat terjadi letusan 

Gunung Kelud ? 

a. Tokohadat 

b. Pemerintah 

c. Lain-lain 

4. Apakah di lingkungan saudara terdapat kegiatan keagamaan atau adat terkait dengan kebencanaan, 

khususnya letusan Gunung Kelud? (Misalnya: bersih desa, larung sesaji pada kawah Gunung 

Kelud, dll). J 

a. Ada, sebutkan…………………………………… 

b. Tidakada 

5. Jika jawaban “Ya”, apakah anda mempercayai jika kegiatan keagamaan atau adat tersebut, dapat 

mengurangi bencana di lingkungan saudara? 

a. Percaya b. Cukuppercaya c. Tidakpercaya 

Alasan: ……………………………….................................................................. 

 

E. Kapasitas sumber dayamanusia 

1. Sebutan jenis bencana yang paling berbahaya di lingkungan tempat tinggal anda? (bisa lebih dari 

satu) ……………………………………………………………….. 

2. Apakah saudara mengetahui tanda-tanda Gunung Kelud akan meletus? 

a. Sangat mengetahui 

b. Cukup mengetahui 

c. Tidak mengetahui 

3. Darimana saudara mendapat informasi tentang aktivitas letusan Gunung Kelud? 

a. Keluarga 

b. Tetangga 

c. Pemerintah 

 

d. Media massa 

e. Lain-lain 

4. Apakah saudara mengetahui bahwa lingkungan permukiman saudara termasuk dalam kawasan 

rawan bencana letusan Gunung Kelud? 

a. Percaya b. Cukup percaya c. Tidak percaya 

Alasan: ……………………………….................................................................. 

 

 

MITIGASI BENCANA 

 

F. Mitigasi dengan Perencanaan Fisik 

1. Berapa waktu yang bapak/ibu butuhkan untuk sampai ke bangunan pengungsian baik sementara 

maupun permanen? 

a.< 10 menit    d. 31-40 menit 

b. 10-20 menit    e. >40 menit 
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c. 21-30 menit 

Bagaimana kondisi lokasi pengungsian tempat bapak/ibu mengungsi? 

a. Sangat baik    d. Buruk 

b. Baik     e. Sangat buruk 

c. Cukup 

2. Bagaimana kondisi fasilitas dan infrastruktur setelah terjadi letusan Gunung Kelud? 

Fasilitas dan Infrastruktur 
Kondisi 

Baik Buruk 

Air minum    

Listrik   

Telekomunikasi   

Jalan dan jembatan   

Sistem drainase   

Saluran pembuangan air kotor dan limbah   

Fasilitas umum (sekolah, rumah sakit, kantor 

pemerintah dll) 

  

3.  (data kepadatan bangunan) 

Klasifikasi 

a. < 4 unit/Ha 

b. 4-6 unit/Ha 

c. > 6 unit/Ha 

Lokasi rumah penduduk 

a. Sangat berjauhan   d. Berdekatan 

b. Berjauhan    e. Sangat berdekatan 

c. Sedang 

4. Bagaimanakah menurut saudara kelengkapan fasilitas dan infrastruktur (misal: jalur evakuasi, 

tempat evakuasi, dam, dll.)  terkait dengan bahaya letusan Gunung Kelud? 

a. Sangat lengkap   d. Kurang lengkap 

b. Lengkap    e. Tidak lengkap 

c. Cukup lengkap 

G. Mitigasi dengan Ekonomi 

1. Berapa total pendapatan bapak/ibu dalam satu bulan? ................................................................... 

 ..................................................................................................................................................... 

Bagaimanakah kesiapan finasial saudara dalam menghadapi letusan Gunung Kelud 

a. Sangat siap   d.  Kurang siap 

b. Siap    e.  Tidaksiap 

c. Cukup siap 

2. Apakah bapak/ibu memiliki tabungan? (berupa tanah, uang, hasil panen dan ternak) ..................... 

Apakah bapak ibu memiliki bakat lain selain pekerjaan bapak/ibu? Sebutkan 

 ..................................................................................................................................................... 

Apakah saudara memiliki pekerjaan sampingan?  .......................................................................... 

a. Ya, sebutkan 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

3. Apabila ada asuransi/tabungan terkait kebencanaan, apakah bapak/ibu ingin terlibat? 

a. Ya 
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b. Tidak 

Seberapa terlibat bapak/ibu dalam asuransi tersebut? 

a. Sangat terlibat  d. Sedikit terlibat  

b. Terlibat    e. Tidak terlibat 

c. Cukup 

 

H. Mitigasi dengan Institusi dan Menejemen 

1. Apakah saudara memahami peraturan/kebijakan pemerintah terkait dengan bahaya letusan Gunung 

Kelud? 

a. Sangat memahami  d. Kurang paham 

b. Memahami   e. Tidak paham 

c. Cukup memahami 

2. Apakah disini sudah ada lembaga/organisasi terkait Gunung Kelud? 

1. Ada, sebutkan…………………… b. Tidakada   

Menurut saudara bermanfaatkah keberadaan lembaga tersebut? 

a. Sangat bermanfaat  d. Sedikit bermanfaat 

b. Bermanfaat   e. Sangat tidak bermanfaat 

c. Sedang 

3. Apakah pemerintah membantu dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan 

bencana letusan GunungKelud? 

a. Sangat membantu d. Kurang membantu 

b. Membantu e. Tidak membantu 

c. Cukup membantu 

I. Mitigasi dengan Masyarakat 

1. Jawablah pertanyaan singkat berikut ini: 

Pengetahuan 
Masyarakat 

Mengetahui Tidak Mengetahui 

Apakah anda mengetahui 

bahaya letusan Gunung Kelud 

  

Apakah anda mengetahui 

kawasan rawan bencana letusan 

Gunung Kelud 

  

Apakah anda mengetahui 

dengan jelas penyelamatan 

dalam menghadapi bencana 

  

Apa yang harus anda persiapkan 

dalam menghadapi bencana 

  

2. Seberapa sering bapak/ibu mengingat kejadian letusan Gunung Kelud? 

a. Sangat sering   d. Jarang 

b. Sering    e. Tidak pernah 

c. Cukup 

3. Seberapa sering saudara mengikuti sosialisasi terkait bahaya Gunung Kelud? 

a. Sangat tidak sering   d. Jarang 

b. Sering    e. Tidak pernah 

c. Cukupsering 

Apakah saudara terlibat dalam organisasi terkait Gunung Kelud? 
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a. Sangat terlibat   d. Jarang terlibat 

b. Terlibat    e. Tidak terlibat 

c. Cukup terlibat 

Apakah saudara pernah dilibatkan oleh pemerintah dalam perencanaan terkait Kelud? 

a. Iya    b. Tidak 

Jika tidak, seberapa ingin bapak/ibu terlibat? 

a. Sangat ingin   d. Cukup tidak ingin 

b. Cukup ingin   e. Sangat tidak ingin 

c. Sedang 
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