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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Sampang 

3.1.1 Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik 

a) Geografis 

Kabupaten Sampang terletak pada 113008’ – 113039’ Bujur Timur dan 

06005’–07013’ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.233,33 Km2. Batas 

wilayah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut : 

 Sebelah Utara : Laut Jawa; 

 Sebelah Timur  : Kabupaten Pamekasan; 

 Sebelah Selatan : Selat Madura; 

 Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan. 

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah 

sebanyak 1233,30 Km2. Sebelum otonomi daerah, Kabupaten Sampang terdiri 

atas 12 Kecamatan. Namun sejak dikeluarkan Perda No. 2 tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kecamatan Pangarengan dan Perda No. 3 tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang terdiri dari 14 

Kecamatan dengan 6 kelurahan (di Kecamatan Sampang) dan 180 desa.  

b) Administratif 

Secara administrasi wilayah perencanaan terdiri atas seluruh wilayah yang 

termasuk dalam Kabupaten Sampang terdiri dari 14 Kecamatan, dengan 6 

kelurahan dan 180 desa. Adapun kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten 

Sampang tersebut meliputi Kecamatan Sreseh, Kecamatan Torjun, Kecamatan 

Omben, Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Sampang, Kecamatan Camplong, 
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Kecamatan Jrengik, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Tambelangan, 

Kecamatan Banyuates, Kecamatan Robatal, Kecamatan Karang Penang, 

Kecamatan Ketapang, Kecamatan Sokobanah. 

Wilayah administrasi Kabupaten Sampang dan nama, Luas Wilayah Per 

Kecamatan,  Jumlah Desa/Kelurahan, serta jumlah penduduk per kecamatan, dapat 

dilihat pada tabel 2.2 Peta 2.2. Peta administrasi Kabupaten Sampang dan cakupan 

wilayah kajiannya sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Nama, Jumlah Penduduk Per Kecamatan, Luas Wilayah Per Kecamatan, 
Dan Jumlah Kelurahan/Desa 

c) Kondisi Fisik 

Topografi 

Topografi atau bentang alam merupakan kawasan perencanaan, yang dapat 

dijelaskan tanpa melalui pengukuran lapangan, hal ini menyangkut tinggi 

rendahnya atau datar tidaknya suatu kawasan. Keadaan topografi dapat 

No. 
Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk Per 

Kecamatan 

Luas wilayah Jumlah 

Kelurahan/

desa 
Km % thd 

total 

1. Sreseh 36.699 71,95 5,83 12 

2. Torjun 38.532 44,20 3,58 12 
3. Pangarengan 20.309 42,69 3,46 6 
4. Sampang 117.509 70,01 5,68 18 
5. Camplong 73.306 69,93 5,67 14 
6. Omben 77.296 116,31 9,43 20 
7. Kedungdung 80.236 123,08 9,98 18 
8. Jrengik  34.036 65,35 5,30 14 
9. Tambelangan 53.977 89,97 7,30 10 
10. Banyuates 73.484 141,23 11,45 20 
11. Robatal 53.609 80,54 6,53 9 
12. Karang penang 63.559 84,25 6,83 7 
13. Ketapang 81.924 125,28 10,16 14 
14. Sokobanah 67.058 108,51 8,80 12 

Jumlah 871.534 1233,30 100 186 
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digambarkan melalui kelerengan beberapa wilayah. Lereng adalah gambaran 

perbedaan ketinggian dari dua tempat yang berbeda dan dinyatakan dalam suatu 

persen. Faktor kemiringan tanah merupakan unsur yang penting dalam 

merencanakan peruntukan penggunaan tanah, khususnya di bidang pertanian. 

Kelerengan wilayah Kabupaten Sampang bervariasi antara datar, 

bergelombang, curam dan sangat curam dimana klasifikasi 

kelerengan tanah tersebut adalah sebagai berikut ini : 

 Kelerengan 0-2 % meliputi luas 37.785,64 Ha atau 31,40 

% dari luas wilayah keseluruhan kecuali daerah genangan 

air, pada wilayah ini sangat baik untuk pertanian tanaman 

semusim. 

 Kelerengan 2-15 % meliputi luas 67.807,14 Ha atau 53,86 

% dari luas wilayah keseluruhan, baik sekali untuk usaha 

pertanian dengan tetap mempertahankan usaha 

pengawetan tanah dan air. Selain itu pada kemiringan ini 

cocok juga untuk konstruksi/ permukiman 

 Kelerengan 15-25 % dan 25-40 % meliputi luas 15.246,93 Ha atau 12,67 % dari 

luas wilayah keseluruhan. Daerah tersebut baik untuk pertanian tanaman 

keras/tahunan, karena daerah tersebut mudah terkena erosi dan kapasitas 

penahan air yang rendah. Karenanya lahan ini pun tidak cocok untuk konstruksi. 

 Kelerengan > 40 % meliputi luas 2.490,03 Ha atau 2,07 % dari luas wilayah 

keseluruhan. Daerah ini termasuk kedalam kategori kemiringan yang sangat 

terjal (curam) dimana lahan pada kemiringan ini termasuk lahan konservasi 

karena sangat peka terhadap erosi, biasanya berbatu diatas permukaannya, 
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memiliki run off yang tinggi serta kapasitas penahan air yang rendah. Karenanya 

lahan ini tidak cocok untuk konstruksi.Daerah ini harus merupakan daerah yang 

dihutankan agar dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologis serta menjaga 

keseimbangan ekosistem dan lingkungan. 

Pada daerah tropis, ketinggian wilayah merupakan unsur penting yang 

menentukan persediaan fisik tanah. Dengan adanya perbedaan tinggi akan 

menentukan perbedaan suhu yang berperan dalam menentukan jenis tanaman yang 

cocok untuk diusahakan. Disamping itu ketinggian juga erat hubungannya dengan 

unsur kemampuan tanah yang lain, misalnya lereng dan drainase. 

Geologi 

Berdasarkan geologinya, Kabupaten Sampang terdiri atas 5 macam batuan 

yaitu, alluvium, pliosen fasies sedimen, plistosen fasies sedimen, pliosen fasies batu 

gamping, dan mioses fasies sedimen. Jenis geologi alluvium dan mioses fasies 

sedimen banyak digunakan oleh masyarakat untuk tegalan dan sawah, serta 

sebagian kecil jenis batuan plistosen fasies sedimen yang seluruhnya untuk tegalan. 

Jenis Tanah 

Jenis tanah merupakan unsur penting dalam menentukan tingkat kesesuaian 

tanah untuk pengembangan komoditi  pertanian. Meskipun ada pendapat yang 

mengatakan bahwa kesuburan dapat dibeli dengan teknologi. Jenis tanah yang 

berbentuk sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: bahan induk, batuan 

induk, curah hujan, bentuk wilayah dan pengaruh kegiatan manusia. Sifat kimia dan 

sifat bahan induk sangat mempengaruhi unsur hara yang tersediadalam tanah, akan 

mempengaruhi kesuburan dan produksi tanaman. 
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Dilihat dari jenis tanah yang ada di Kabupaten Sampang bagian yang terluas 

adalah tanah dari jenis Komplek Mediteran Grumosol, Regosol dan Litosol yakni 

seluas 54.335 Ha. Diikuti oleh jenis tanah alluvial hidromorf dengan luas sekitar 

10.720 Ha. Sementara untuk proporsi jenis tanah terendah adalah jenis grumosol 

kelabu yang hanya terdapat di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong, 

dengan luasan 2.125 Ha. Tabel 1.3. dapat dilihat mengenai kondisi jenis tanah 

wilayah Kabupaten Sampang. 

Kedalaman efektif tanah sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. 

Kedalaman efektif adalah tebalnya lapisan tanah dari permukaan sampai kelapisan 

bahan induk atau tebalnya lapisan tanah yang dapat ditembus perakaran tanaman. 

Makin dalam lapisan tanah, maka kualitas tanah makin baik untuk usaha pertanian. 

Kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Sampang dapat 

diklasifikasikan dalam 5 (lima) kategori, yaitu : < 30 Cm, 30 - 60 Cm, 60 - 90 Cm, 

90 - 120 Cm dan > 120 Cm. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Sampang 

didominasi oleh tanah yang mempunyai kedalaman efektif tanah > 120 Cm, yakni 

seluas 74.796 Ha atau 60,65 %. Tanah dengan kedalaman efektif tanah terendah 

adalah sebanyak 986 Ha atau sekitar 0,79 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten 

Sampang yang mencapai 123.330 Ha. 

Hidrologi 

Kabupaten Sampang memiliki 34 buah Sungai yang mana dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

 Kabupaten Sampang Selatan terdapat 25 Sungai, yaitu: Sungai Pangetokan, 

Sungai Legung, Sungai Kalah, Sungai Tambak Batoh, Sungai Taddan, Sungai 

Gunung Maddah, Sungai Sampang, Sungai Kamoning, Sungai Madungan, 
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Sungai Gelurang, Sungai Gulbung, Sungai Lampenang, Sungai Cangkreman, 

Sungai Bakung, Sungai Pangandingan, Sungai Cangkremaan, Sungai 

Cangkokan, Sungai Pangarengan, Sungai Kepang, Sungai Klampis, Sungai 

Dampol, Sungai Sumber Koneng, Sungai Kati, Sungai Pelut, Sungai Jelgung. 

 Kabupaten Sampang Utara terdapat 9 Sungai, yaitu : Sungai Pajagan, Sungai 

Dempo Abang, Sungai Sumber Bira, Sungai Sewaan, Sungai Sodung, Sungai 

Mading, Sungai Rabian, Sungai Brambang dan Sungai Sumber Lanjang. 

Sungai yang terdapat di Kabupaten Sampang sebagian besar merupakan 

Sungai musiman yang ada airnya pada musim penghujan. Sungai yang mengalir 

sepanjang tahun antara lain. 

Sungai Klampis dengan Waduk Klampis yang dapat dipergunakan untuk 

mengairi sawah di Kecamatan Torjun, Sampang dan Jrengik. 

Sungai Marparan dan Disanah bermuara di Kali Blega, sehingga 

dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan telah banyak dimanfaatkan untuk tambak 

dan penggaraman. 

Sungai Kemoning bersumber di Kecamatan Robatal dan melewati dan 

bermuara di Kota Sampang dipergunakan untuk sandaran perahu/pelabuhan. 

Tabel 3.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Wilayah Kabupaten Sampang  
Seksi Pengairan Nama Sungai Panjang (Km) 

1.Sampang Selatan  1. Pangetokan 

 2. Legung 

 3. Kalah 

 4. Tambak Batoh 

 5. Taddan 

 6. Gunong Maddah 

 7. Sampang 

3,00 

2,00 

0,70 

5,00 

1,20 

3,50 

10,00 
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Seksi Pengairan Nama Sungai Panjang (Km) 

 8. Kamuning 

 9. Madungan 

10. Geluran 

11. Gulbung 

12. Lampenang 

13. Cangkreman 

14. Bakung 

15. Pangandingan 

16. Cangkreman 

17. Cangkokan 

18. Pangarengan 

19. Kepang 

20. Klampis 

21. Dampol 

22. Somber Koneng 

23. Kati 

24. Pelut 

25. Jelgung  

20,00 

3,00 

2,00 

2,00 

1,00 

2,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

2,00 

14,00 

4,00 

2,00 

9,00 

5,00 

8,5 

2. Sampang Utara  1. Pajagan 

 2. Dempo Abang 

 3. Somber Bira 

 4. Sewaan 

 5. Sodung 

 6. Manding 

 7. Rabian 

 8. Brambang 

 9. Somber Lanjang 

4,70 

5,50 

2,80 

1,15 

22,00 

5,60 

4,20 

7,00  

12,00 

Sumber : Dinas Pengairan Kab. Sampang  

Pada tabel diatas mengenai nama sungai dan panjang sungai di Kabupaten 

Sampang, dapat diketahui bahwa ada beberapa sungai yang dimanfaatkan untuk 
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mengaliri sawah-sawah (daerah irigasi). Sungai Klampis/Ragung mempunyai luas 

baku sawah terluas yakni sebanyak 2.603 Ha, kemudian diikuti oleh Sungai Nepa 

dengan luas baku sawah adalah 231 Ha. Untuk luas baku sawah terendah terletak 

pada Sungai Dempo Abang dengan luas hanya 26 Ha. 

Pola aliran Sungai yang terdapat di Kabupaten Sampang yang merupakan 

sumber air permukaan mengikuti pola aliran Sungai sejajar teranyam (brainded), 

berkelok putus (Anastromik), cakar ayam bersifat tetap, sementara dan berkala. 

Untuk panjang Sungai yang ada tersebut berkisar antara 0,7 - 22 Km, dimana untuk 

Sungai terpanjang adalah Sungai Sodung dengan panjang  22 Km dan Sungai yang 

terpendek adalah Sungai Kalah dengan panjang  0,7 Km.  

Klimatologi 

Sebagaimana daerah di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Sampang 

mempunyai iklim tropis yang ditandai dengan adanya 2 (dua) musim, yaitu 

musim hujan dan kemarau. Musim hujan berlangsung mulai dari bulan Oktober 

s.d. dengan Maret, dan musim kemarau berlangsung mulai dari butan April s.d. 

dengan September. 

Hujan terjadi sepanjang tahun, dengan frekuensi tertinggi terjadi pada 

bulan Januari s.d. April. Pada bulan Mei s.d. September berkurang dan mulai 

bulan Oktober s.d. Desember mulai turun hujan dengan frekuensi berangsur-

angsur bertambah. Beberapa waktu terakhir berlangsung gejala hujan yang tidak 

teratur, yang menjadi sebab utama merosotnya produksi tembakau.  

Curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Robatal dengan rata-rata 

146,70 mm dan terendah di Kecamatan Ketapang, yaitu rata-rata 61,00 mm. 

Berdasarkan curah hujan yang terjadi, dapat diketahui bahwa Kabupaten 
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Sampang mempunyai iklim tipe E dan iklim tipe F, yang ditandai oleh 

perbandingan antara bulan basah dengan bulan kering pada kisaran 0,6 - 1,0 

untuk iklim tipe E dan 1 - 1,670 untuk iklim tipe F. 

Keadaan udara di Kabupaten Sampang umumnya relatif bersih, segar dan 

sehat. Kondisi ini disebabkan belum banyak sumber-sumber polusi udara, baik 

yang berasal dari industri, kendaraan bermotor, maupun aktivitas pembakaran 

yang melampaui daya dukung alam. Suhu udara relatif panas, berkisar antara 

28°C - 32°C. 

Tabel 3.3 Kondisi Iklim di Kabupaten Sampang 

NO KECAMATAN 

KLIMATOLOGI (Rata-Rata) 

Curah 

Hujan 

(mm/th) 

Hari-Hari 

Hujan 

(hh/th) 

Suhu 

(oC) 

Kelembapan 

Udara (%)  

Kec. 

Angin 

(Km/Jam) 

1 Sreseh 55,42 3,25 - - - 

2 Torjun 68,92 4,42 - - - 

3 Pangarengan 49,75 3,83 - - - 

4 Sampang 87,08 5,08 - - - 

5 Camplong 60,75 5,25 - - - 

6 Omben 104,50 8,19 - - - 

7 Kedungdung 173,58 7,58 - - - 

8 Jrengik 107,92 5,42 - - - 

9 Tambelangan 101,58 7,58 - - - 

10 Banyuates 105,00 6,67 - - - 

11 Robatal 111,33 10,83 - - - 

12 Karangpenang 85,42 9,58 - - - 

13 Ketapang 89,00 6,75 - - - 

14 Sokobanah 84,67 6,17 - - - 

Jumlah 91,78 6,47 - - - 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sampang 
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3.1.2 Kelembagaan dan Pemerintah Daerah 

Secara administratif Kabupaten Sampang terdiri dari empat belas kecamatan 

dan 186 desa/kelurahan, dengan rincian 6 kelurahan dan 180 desa.  

Kabupaten Sampang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati, dengan 

organisasi pemerintahan terdiri dari seorang Sekretaris Daerah, 3 (tiga) orang 

Asisten, 8 (delapan) orang Kepala Bagian (Kabag), 14 (empat belas) Kepala Dinas, 

7 (tujuh) Kepala Badan, 7 (tujuh) Kepala Kantor dan 14 (empat belas) camat.  

Untuk mengontrol jalannya pemerintahan, di Kabupaten Sampang telah 

terbentuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilu 2009 

yang dimenangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan disusul oleh Partai 

Pembangunan Nasional (PPP). 

Anggota DPRD yang terbentuk terdiri dari 14 (Empat Belas) partai 

pemenang pemilu yang terbagi atas 4 (empat) komisi dan 7 (Tujuh) fraksi. 

3.1.3 Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kabupaten Sampang 

VISI dari Kabupaten Sampang adalah "Mewujudkan Birokrasi Sehat, 

Masyarakat Kuat, dan Lingkungan Bersahabat, demi Tercapainya 

Kabupaten Sampang yang Bermartabat". Sedangkan untuk mewujudkan visi 

diatas, rumusan misi Pembangunan Kabupaten Sampang 2013 - 2018 adalah 

sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional 

2. Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau 

3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Wilayah sesuai dengan Daya Dukung 

Lingkungan 

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas 
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5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pembangunan. 

3.1.4 Kawasan Rawan Bencana Alam 

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana menjelaskan bahwa bencana alam adalah adalah peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi bencana gunung 

meletus, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami yang berakibat timbulnya 

korban jiwa, harta, benda, kerusakan sarana dan prasarana lingkungan hidup serta 

fasilitas umum. 

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang indikasikan sebagai 

kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, banjir dan 

gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan.Untuk 

kabupaten Sampang kawasan rawan bencana yaitu daerah rawan Longsor, lahan 

kritis, abrasi pantai dan banjir. 

A. Kawasan Rawan Tanah Longsor 

Daerah rawan longsor sebenarnya adalah salah satu akibat atau dampak 

negatif dari penebangan hutan  yang menimbulkan penggundulan sehingga 

merusak serta mengganggu fungsi hutan sebagai pelindung daerah di bawahnya. 

Daerah yang semula ditutupi oleh pepohonan  dan mampu menahan air hujan 

dengan tudungnya (dahan, daun) sehingga  air hujan yang jatuh tidak mengenai 

tanah secara langsung. Tidak adanya penutup tanah mengakibatkan air hujan secara 

langsung mengenai tanah dan menimbulkan tingginya aliran air permukaan (run 

off), hal ini menyebabkan terkikisnya soil secara terus menerus dan akhirnya 

mengakibatkan longsor. 
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Daerah yang rawan terhadap longsor di Kabupaten Sampang meliputi 

wilayah perbukitan dengan prosentase terbesar terdapat pada daerah perbukitan 

karena memiliki kelerengan yang lebih tinggi dan sangat rentan terhadap longsor 

khususnya disekitar wilayah tengah Kabupaten Sampang. 

Sedangkan daerah kritis di Kabupaten Sampang meliputi lahan–lahan 

kering yang tersebar di seluruh Kabupaten Sampang.Lahan–lahan kritis tersebut 

merupakan areal yang tengah mengalami erosi dan harus segera ditangani agar 

tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan.Penanganan lahan kritis ini 

tersebar di sepanjang DAS di Kabupaten Sampang. DAS tersebut antara lain DAS 

Nodung yang berada di Kecamatan Banyuates, Ketapang dan Sokobanah, DAS 

Kamoning yang berada di Kecamatan Robatal, Omben, Kedungdung, Sampang, 

dan Camplong, DAS Semajid yang berada di Kecamatansebagian Kecamatan 

Robatal, Sokobanah, Omben, Camplong dan DAS Blega yang terdapat di 

Kecamatan Tambelangan, Jrengik, Torjun, Kedungdung, Sreseh. Namun, ada 

beberapa prioritas penanganan erosi tersebut antara lain yang ada di Kecamatan 

Sampang, Omben, Kedungdung dan Robatal. 

Bentuk penanggulangan terhadap terjadinya bencana longsor adalah: 

1. Pencegahan yaitu segala upaya dan kegiatan yang dilaukan untuk meniadakan 

sebagian atau seluruh akibat bencana. 

2. Mitigasi, yaitu upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau 

memperkecil ancaman bencana. Mitigasi dibedakan atas 3 (tiga)  tahapan yaitu: 

Tahap sebelum bencana, yaitu kegiatan peringatan dini, penyebaran informasi 

dan penyuluhan tentang bahaya longsor yang akan terjadi pada suatu daerah 

rawan bencana longsor; 
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Saat bencana, yaitu dengan memberikan pertolongan berupa pemeriksaan 

longsor dan membentuk satuan tugas khusus dalam menanggulangi bencana 

longsor; serta 

Sesudah bencana, yaitu pemulihan-perbaikan sarana prasarana dasar, rehabilitasi 

dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana longsor. 

Berikut adalah kawasan rawan longsor di daerah kabupaten Sampang : 

 

B. Gelombang Pasang 

Abrasi atau erosi pantai adalah pengikisan pantai.Penyebab abrasi pantai 

bias berupa alami, karena manusia, atau pun keduanya. Pembangunan pelabuhan, 

reklamasi pantai (untuk permukiman, pelabuhan udara, dan industri), serta 

penambangan pasir laut memiliki andil tinggi dalam pengikisan pantai.Secara 

alami, penyebab utama abrasi adalah gerakan gelombang pada pantai terbuka. 

Disamping itu, karena keterkaitan ekosistem, maka perubahan hidrologis dan 
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oseanografis juga dapat mengakibatkan erosi kawasan pantai. Erosi pantai 

tergantung pada kondisi angkutan sedimaen pada lokasi tersebut yang dipengaruhi: 

angin, gelombang, arus, pasang surut, sedimen, dan kejadian lainnya. 

Di wilayah pesisir selatan Kabupaten Sampang yang mengalami abrasi 

adalah di wilayah Kecamatan Camplong.Adanya abrasi ini disebabkan karena 

rusaknya dan berkurangnya hutan mangrove yang menjadi barrier dari abrasi ini. 

Untuk meminimalisir adanya abrasi ini maka rehabilitasi dan reboisasi hutan 

mangrove sangat diperlukan. 

Sedangkan untuk wilayah pesisir utara, lebih rentan terhadap abrasi 

dikarenakan gelombang laut yang lebih besar dan tidak adanya mangrove di 

wilayah pesisir utara.Tidak adanya mangrove ini dikarenakan kondisi pesisir 

wilayah utara merupakan pantai berkarang sehingga mangrove sulit untuk tumbuh. 

C. Banjir 

Banjir disebabkan oleh keadaan alam dan ulah campur tangan 

manusia.Keadaan alam yang dimaksud adalah kondisi dataran yang cukup landai 

dan dilalui oleh sungai-sungai sehingga ketika air laut pasang, sebagian daratan itu 

berada di bawah permukaan air laut. Disamping itu, banjir juga bisa terjadi karena 

curah hujan tinggi. Fenomena kenaikan paras muka air laut (sea levelrise) juga 

menjadi penyebab meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir.Selain itu Bencana 

banjir terjadi akibat tingginya curah hujan, kondisi penampang sungai yang tidak 

mampu lagi menampung debit banjir, kondisi morfologi sungai yang berkelok-

kelok, serta sistem drainasi yang sudah tidak berfungsi dengan baik.  Selain itu 

adanya penambahan kapasitas debit banjir melalui anak-anak Sungai Kamoning. 

Banjir di Kabupaten Sampang seringkali terjadi di Kecamatan Sampang. 
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Upaya-upaya preventif dalam mengatasi masalah banjir adalah: 

 Daya dukung lingkungan diupayakan seimbang dengan beban penduduk 

 Tata ruang dan pembudidayaan dataran banjir disesuaikan dengan adanya 

kemungkinan/resiko tergenang banjir (flood plan management). Untuk itu 

diperlukan adanya peta resiko banjir pada wilayah perencanaan serta 

pembagian zona/klasifikasi lahan di dataran banjir (flood plan zoning) yang 

disesuaikan dengan tingkat kerawanannya terhadap genangan banjir. 

 Semua kegiatan dan pembangunan fisik yang berada di dataran banjir 

menyesuaikan dengan tata ruang yang telah memperhatikan adanya resiko 

genangan banjir, penyesuaian antara lain meliputi: jenis peruntukan lahan, 

jenis/tipe bangunan, struktur bangunan, elevasi dasar bangunan, material 

bangunan, jenis dan varietas tanaman, dsb. 

 Flood proofing yang dilaksanakan oleh masyarakat/swasta secara mandiri 

untuk melindungiaset mereka baik secara individual maupun kolektif. 

 Tata ruang dan seluruh kegiatan pembangunan dan pembudidayaan DAS yang 

menunjang konservasi air dan tanah antara lain dengan penghijauan dan 

reboisasi, terasering, sumur resapan, waduk/situ/kolam penampung air hujan. 

 Prakiraan banjir dan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di dataran 

banjir 

 Penetapan sempadan sungai yang diikuti dengan penegakan hukum dan pola 

hidup masyarakat yang mencintai lingkungan/sungai. 

3.1.6 Profil Bencana Banjir Tahun 2015 dan 2016 

Bencana Banjir di Kabupaten Sampang seringkali terjadi. Banjir disebabkan 

oleh curah hujan yang tinggi. Pada Tahun 2015, banjir terjadi kurang lebih 
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sebanyak 7 kali dalam satu tahun. Berikut ini data terjadinya banjir beserta kerugian 

yang terjadi: 

Tabel 3.5 Kejadian Bencana Banjir Kabupaten Sampang Tahun 2015 
No

. 

Waktu 
Kejadian 

Peristiwa Penyebab 
Kejadian 

Lokasi Kerugian 

1. Jumat, 6 
Februari 
2015 

Terjadi genangan 
air di beberapa 
ruas jalan dan 
rumah warga 

Curah 
hujan 
tinggi 

Kelurahan 
Dalpenang 
dan Desa 
Paseyan 

Beberapa 
ruas jalan 
mengelupas 

2. Selasa, 
10 
Februari 
2015 

Terjadi genangan 
air di beberapa 
ruas jalan dan 
rumah warga 

Curah 
hujan 
tinggi 

Paseyan dan 
Kel. 
Dalpenang 

Tidak ada 
korban 
namun 
beberapa ruas 
jalan rusak 

3. Jumat, 
20 
Februari 
2015 

Terjadi genangan 
air di beberapa 
ruas jalan dan 
rumah warga 

Curah 
hujan 
tinggi dan 
air laut 
pasang 

Ds. 
Panggung, 
paseyan, 
dan 
dalpenang 

Beberapa 
ruas jalan 
mengelupas 

4. Rabu, 4 
Maret 
2015 

Terjadi genangan 
air di beberapa 
ruas jalan dan 
rumah warga 

Curah 
hujan 
tinggi 

Ds. 
Panggung, 
paseyan, 
dan 
dalpenang 

Beberapa 
ruas jalan 
mengelupas 

5. Kamis, 
19 Maret 
2015 

Terjadi genangan 
air di beberapa 
ruas jalan dan 
rumah warga 

Curah 
hujan 
tinggi 

Ds. 
Panggung, 
paseyan, 
dan 
dalpenang 

Beberapa 
ruas jalan 
mengelupas 

7. Sabtu, 21 
Maret 
2015 

Terjadi genangan 
air di beberapa 
ruas jalan dan 
rumah warga 

Curah 
hujan 
tinggi 

Ds. 
Panggung 
Kelurahan 
Dalpenang 

Beberapa 
ruas jalan 
mengelupas 

Sumber : Laporan Kejadian Bencana Banjir BPBD Kab. Sampang 2015 

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa bencana banjir di Sampang terjadi 

akibat luapan sungai kalikemuning yang tidak mampu menampung debit air yang 

sangat tinggi. Luapan sungai kalikemuning itu karena curah hujan yang tinggi, jika 



 
 

60 
 

dipertemukan dengan air laut yang pasang maka banjir pasti akan terjadi. Banjir 

akan menggenangi daerah yang rendah seperti Ds. Tanggumong, Ds. Paseyan, Kel. 

Dalpenang, dan Kel. Rontengah. 

Adapun bencana banjir ini menyebabkan kerugian yang mengganggu 

kelangsungan hidup masyarakat Sampang. Kerugian yang diakibatkan oleh 

bencana banjir diantaranya menyebabkan beberapa jalan mengelupas. Tidak hanya 

itu saja, perekonomian masyarakat juga ikut rugi pada pascabencana banjir. 

Masyarakat juga resah jika terjadi banjir secara terus menerus sehingga juga akan 

menyebebkan psikologis warga kurang nyaman dan merasa tidak aman. 

Sedangan pada tahun 2016, dapat dikatakan banjir lebih sering terjadi 

dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun 2016 ini, banjir bisa saja terjadi 3 kali 

dalam kurun waktu satu bulan. Jika ditotal selama satu tahun banjir terjadi kurang 

lebih sebanyak  lebih dari 15 kali. Berikut ini daftar kejadian bencana banjir 

Sampang pada tahun 2016 : 

Tabel 3.6 Laporan Kejadian Banjir Kabupaten Sampang Tahun 2016 

No. Waktu 
Kejadian 

Peristiwa Penyebab 
Kejadian 

Wilayah 
Terdampak 

Kerugian 

1.  11 Feb 
2016 

Banjir ini 
terbesar 
sepanjang tahun 
2015, 
menggenangi 
Kec. Sampang 
dengan 
ketinggian 
sekitar 200 cm 

curah hujan 
yang tinggi 
sehingga kali 
kemuning 
meluap dan 
disusul oleh 
hujan saat itu 
juga. 

Ds. Paseyan 
Ds. Panggung 
Ds. Gunung 
Maddah 
Kel. Dalpenang 
Kel. 
Rongtengah 
Kel. 
Gunungsekar 
Kel. 
Karangdalam 
Kel. Polagan 

Hampir 
seluruh ruas 
jalan 
mengelupas 
dan korban 
tenggelam 
setu orang 
karena 
terseret arus 

2. 13 April 
2016 

Terjadi genangan 
air sekitar 50-70 
cm 

Curah hujan 
tinggi sehingga 
sungai kali 
kemuning 
meluap 

Ds. 
Tanggumong, 
Ds. Paseyan, 
Ds. Panggung, 
Kel. Dalpenang 

Masih dalam 
pendataan 
dan 
assesment 
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3. 31 Mei 
2016 

Terjadi genangan 
air sekitar 40-60 
cm 

Curah hujan 
tinggi sehingga 
sungai kali 
kemuning 
meluap 

Ds. 
Tanggumong, 
Ds. Paseyan, 
Ds. Panggung, 
Kel. Dalpenang 

Masih dalam 
pendataan 
dan 
assesment 

4. 24 Sept. 
2016 

Terjadi genangan 
air di Kec. 
Sampang pada 
pukul 23.00 di 
Ds. Panggung 
juga di Jl. Imam 
Bonjol 

Curah hujan 
tinggi sehingga 
sungai kali 
kemuning 
meluap 

Ds. 
Tanggumong, 
Ds. Paseyan, 
Ds. Panggung,  

Tidak ada 
korban jiwa 
namun 
beberapa 
ruas jalan 
rusak 

5. 26 Sept. 
2016 

Adanya 
peningkatan 
kembali 
genangan di 
Kec. Sampang 
sekitar 50 s/d 
150 cm. 

Diakibatkan 
oleh luapan 
kali kemuning 

Ds. Paseyan 
Ds. Panggung 
Ds. Gunung 
Maddah 
Kelurahan 
Dalpenang 
Kelurahan 
Rongtengah 

Satu orang 
terseret arus 

6. 7 Okt 
2016 

Hujan yang 
terjadi di Kec. 
Robatal dan 
Karangpenang 
sehingga akan 
menyebabkan 
luapan pada 
pukul 05.00 
dengan 
ketinggian 
sekitar 20-50 
cm. 

Banjir luapan 
sungai 
kalikemuning 
setelah terjadi 
hujan di kec. 
Robatal dan 
karangpenang 

Ds. Paseyan 
Ds. Panggung 
Ds. Gunung 
Maddah 
Kelurahan 
Dalpenang 
 

Masih dalam 
pendataan 
dan 
assesment 

7. 24 Okt 
2016 

Hujan yang 
terjadi di Kec. 
Robatal, 
karangpenang, 
kedungdung, dan 
Omben 
menyebabkan 
genangan air di 
Kec. Sampang 

Luapan sungai 
kali kemuning 
yang tidak 
menampung 
debit air yang 
tinggi karena 
curah hujan 
yang tinggi 

Ds. Paseyan 
Ds. Panggung 
Ds. Gunung 
Maddah 
Kelurahan 
Dalpenang 
Kelurahan 
Rongtengah 
Kelurahan 
Gunungsekar 

Masih dalam 
pendataan 
dan 
assesment 

8. 13 Nop 
2016 

Terjadi genangan 
sekitar 30-50 cm  

Luapan sungai 
kali kemuning 
yang tidak 
menampung 
debit air yang 
tinggi karena 
curah hujan 
yang tinggi 

Ds. Paseyan 
Ds. Panggung 
Ds. Gunung 
Maddah 
Kelurahan 
Dalpenang 
Kelurahan 
Rongtengah 

Masih dalam 
pendataan 
dan 
assesment 

9. 29 Nop Genangan air Banjir luapan Ds. Panggung Masih dalam 
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2016 tejadi di jalan 
raya dan 
beberapa rumah 
warga dengan 
ketinggian 
sekitar 40-60 cm 

sungai 
kalikemuning 
setelah terjadi 
hujan di kec. 
Robatal dan 
karangpenang 

Ds. Gunung 
Maddah 
Kel. Dalpenang 

pendataan 
dan 
assesment 

10. 20 Des 
2016 

Genangan air 
tejadi di jalan 
raya dan 
beberapa rumah 
warga dengan 
ketinggian 
sekitar 80-100 
cm 

Banjir luapan 
sungai 
kalikemuning 
setelah terjadi 
hujan di kec. 
Robatal dan 
karangpenang 

Ds. Paseyan 
Ds. Panggung 
Ds. Gunung 
Maddah 
Kel Dalpenang 
Kelurahan 
Rongtengah 

Masih dalam 
pendataan 
dan 
assesment 

11. 30 Des 
2016 

Genangan air 
tejadi di jalan 
raya dan 
beberapa rumah 
warga dengan 
ketinggian 
sekitar 70-120 
cm 

Banjir luapan 
sungai 
kalikemuning 
setelah terjadi 
hujan di kec. 
Robatal dan 
karangpenang 

Ds. Paseyan 
Ds. Panggung 
Ds. Gunung 
Maddah 
Kelurahan 
Dalpenang 
Kelurahan 
Rongtengah 

Masih dalam 
pendataan 
dan 
assesment 

Sumber : Laporan Kejadian Banjir BPBD Tahun 2016 

Pada tahun 2016 banjir di Kabupaten Sampang terjadi karena luapan sungai 

kali kemuning yang sudah dangkal sehingga tidak mampu menampung debit air 

yang sangat banyak. Sampai pada bulan Februari adalah kejadian banjir yang paling 

besar sepanjang tahun 2016. Sama halnya dengan tahun 2015, banjir akan selalu 

menyebabkan kerugian baik dari segi fisik maupun non fisik sampai pada 

psikologis masyarakat. Selain itu wilayah terdampak banjir juga semakin meluas. 

Dan Sampai saat ini belum ada trauma hiling yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah. 

3.2. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Sampang 

3.2.1. Sejarah dan Latar Belakang BPBD Kabupaten Sampang 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdiri dari cikal bakalnya Satuan 

Tugas Penanganan Banjir (SATGAS PB) yang dibentuk menangani masalah 

bencana bencana banjir di Kabupaten Sampang yang rutin terjadi tiap tahun 



 
 

63 
 

dimusim penghujan. Adanya jenis bencana lain yang terjadi di Kabupaten Sampang 

seperti angin puting beliung yang merobohkan 11 rumah di Kecamatan 

Karangpenang Kabupaten Sampang, ditambah lagi kebakaran yang 

meruntuhkankan 7 rumah di Kecamatan Sreseh ,sehingga pada tahun 2008 

terbentuklah Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana 

(SATKORLAK PB) yang bertugas  tidak hanya menangani bencana banjir tapi 

menangani bencana lainnya. SATKORLAK ini berdiri secara fungsional dibawah 

naungan SATPOL PP Kabupaten Sampang yang terdiri atas beberapa personil dari 

instansi antara lain SATPOL PP, Dinsosnakertrans, Bakesbangpol dan Dinas Ke 

PU-an. 

Bertolak dari sejarah kejadian bencana banjir besar yang pernah menimpa 

kecamatan sampang pada tahun 1991, kemudian tahun 2002 dengan ketinggian air 

mencapai 3 meter, dan peristiwa bencana luar daerah yang terjadi  di Aceh, Bantul 

Yogyakarta dan meletusnya Gunung merapi, maka kabupaten Sampang merasa 

perlu membentuk lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan 

kebijakan penanggulangan bencana yang sesuai dengan tuntutan dan 

perkembangan lingkungan internal dan ekternal secara berkelanjutan, 

kerkesinambungan, terpadu, terarah dan terkoordinasi. 

Sejak ditetapkan UUD Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penanggulangan 

Bencana dan diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tentang 

pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penaggulangan Bencana, Pada saat itu 

pula di Jakarta telah terbentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

yang bertugas untuk menangani bencana Tingkat nasional, sehingga pada tahun 

2009 Pemerintah Kabupaten Sampang mulai menyusun draft Perda tentang 
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organisasi pelaksana Penanggulangan Bencana, yang kemudian disyahkan, melalui 

Peraturan Daerah Kab. Sampang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi tata 

kerja Lembaga lain Kabupaten Sampang (yang didalamnya berisi pembentukan  

Badan Penanggulangan bencana daerah (BPBD), dan Pembentukan Sekretariat 

Korpri), selanjutnya Uraian tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati 

Nomor 37 Tahun 2010 tentang Uraian tugas Sekretariat dan Seksi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang. dan pada tanggal 9 Agustus 

2011 Bupati Sampang melantik Pejabat Struktural Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, yang saat ini  Kantor BPBD berlokasi di 

Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 51 Telp/ Fax. (0323) 326876 Kabupaten Sampang 

69213.  

3.2.2. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Sampang 

a. Visi 

“Kabupaten Sampang Yang Tangguh, Tangkas Dan Terkoordinasi Dalam 

Penanggulangan Bencana” 

Visi diatas berpengertian bahwasannya Badan Penanggulangan Bencana 

Kabupaten Sampang harus mampu mendorong & memotivasi & menggerakkan 

masyarakat sampang agar tangguh,handal  dan siap dalam menghadapi segala 

bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sampang, 

b. Misi 

Dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah dirumuskan tersebut, maka 

implementasinya dijabarkan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan 

nantinya. Sebagai arah tindak organisasi, maka perumusan misi dilakukan dengan 
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tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

Misi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sampang adalah : 

1. Penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan 

menyeluruh. 

2. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pembinaan kesiagaan, 

pencegahan dini dan pengurangan risiko bencana; 

3. Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan kedaruratan dan Penyediaan logistic 

dan Kebutuhan Pangan saat Darurat bencana  ; 

4. Meningkatkan Pelayanan Kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi Pasca Bencana 

Upaya pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang 

sinergis antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta 

masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja 

yang direncanakan. 

3.2.3. Struktur Organisasi Tugas, dan Fungsi BPBD Kabupaten Sampang 

1.  Struktur organisasi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4741), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan 

Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga lain 

Kabupaten Sampang dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 tahun 2010 tantang 

Uraian Tugas Sekretariat dan Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
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Kabupaten Sampang, maka Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sampang 

sebagai berikut : 

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Sampang 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sampang 

Sumber : Renstra BPBD Kabupaten Sampang 2013-2018 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

BPBD Kabupaten Sampang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sampang Nomor 04 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

KEPALA BADAN 
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BENCANA DAERAH 
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Ex Officio Sekretaris 

Daerah 

Kabupaten Sampang 
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-PROFESIONAL  / 

AHLI 

 

H. WISNO 

HARTONO,S.Sos.M.Si 

NIP.19610722 198303 1 008 

KEPALA PELAKSANA BPBD 

SEKRETARIS 

PELAKSANA 

H. ACH BAHRUDDIN, SE 

NIP. 19630909 198709 1 001 

KEPALA SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 

KESIAPSIAGAAN 

KEPALA SEKSI 

 REHABILITASI DAN 

REKONTRUKSI 

KEPALA SEKSI 

KEDARURATAN DAN 

LOGISTIK 

MOH. IMAM 

NIP.19730401 200701 1 017 

PRIMA ADI WIRAWAN, ST. 

M.Si 

NIP.19720225 200604 1 006 

A.SYAIFULLAH.  SE 

NIP.19620602 198803 1 011 

KELOMPOK 

JABATAN 
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, sedangkan tugas 

pokok dan fungsinya diatur oleh Keputusan Bupati Sampang No. 37 Tahun 2010 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sampang, yang secara umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam 

melaksanakan koordinasi, komando dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan 

seksi-seksi dalam pemyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah 

Kabupaten Sampang. 

a. Tugas Pokok BPBD Kabupaten Sampang: 

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana 

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan situasi dan kondisi darurat 

bencana, memfasilitasi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata; 

2. Menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana 

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 

bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, dan 

beberpa tugas lainnya. 

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, BPBD Kabupaten Sampang dipimpin 

oleh Kepala Badan yang dijabat oleh Sekretaris Daerah secara ex-officio dan 

bertanggungjawab atas semua pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten 

Sampang sesuai dengan kewenangannya.Kepala BPBD Kabupaten Sampang 

dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. 
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1. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada 

Kepala BPBD Kabupaten Sampang dan semua hal yang terkait dengan 

penanggulangan bencana. Disamping itu juga memiliki fungsi sebagai perumus 

kebijakan penanggulangan bencana di daerah, pemantau semua kegiatan 

penanggulangan bencana dan sebagai evaluator dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana secara keseluruhan. 

2. Unsur Pelaksana di pimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulngan Bencana Daerah dan 

mempunyai tugas untuk melaksanakan upaya penanggulangan dan pencegahan 

bencana secara koordinatif, sinkron dan integratif yang meliputi rentang waktu 

sebagai berikut : 

2.1 Masa Pra Bencana, yaitu kondisi sebelum atau tidak terjadi bencana dan atau 

saat situasi terdapat potensi terjadi bencana; 

2.2 Masa Tanggap Darurat, yaitu situasi dan kondisi saat terjadi bencana, dengan 

melakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengkaji secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kondisi korban sumber daya 

manusia dan kondisi kerusakan sarana / prasarana fasilitas umum serta 

mengerahkan sumber daya menyangkut fasilitas pertolongan; 

b. Tindakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana; 

c. Menentukan status keadaan darurat bencana; 

d. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; 

e. Perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan bencana; 

f. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital. 
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2.3 Masa pasca bencana yaitu penanganan situasi dan kondisi setelah terjadi 

bencana yang meliputi tindakan menganalisa dan mengupayakan tindakan 

rehabilitasi dan rekonstruksi. 

  Sedangkan Fungsi BPBD Kabupaten Sampang yang diperankan oleh Unsur 

Pelaksana meliputi : 

1. Fungsi Koordinator : yaitu bertindak selaku koordinator dalam pengerahan 

sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 

lainnya dan instansi vertikal yang ada di daerah serta menentukan langkah-

langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. 

2. Fungsi Komando : yaitu bertindak sebagai pemegang kebijakan lapangan dan 

kewenangan untuk mengerahkan sumber daya manusia dan peralatan yang 

diperlukan sesuai potensi yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

lainnya serta instansi vertikal yang berada di daerah, dalam rangka penanganan 

darurat bencana. 

3. Fungsi Pelaksana : yaitu bertindak sebagai perencana dan pelaksana 

penyelenggaraan penanggulangan bencana secara keseluruhan secara 

terkoordinasi dan terintegrasi dengan memperhatikan kebijakan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

A. Tugas-tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang : 

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk 

kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 
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2. Penyusunan kebijaksanaan teknis dan strategi pembangunan di bidang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam jangka pendek dan jangka 

menengah. 

3. Pengkoordinasian kegiatan BPBD Kabupaten Sampang dengan Instansi dan 

Lembaga Pemerintah yang terkait lainnya. 

4. Penyelenggaraan pelatihan dan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia. 

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana di wilayah Kabupaten Sampang. 

6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana 

BPBD Kabupaten Sampang kepada Kepala Exofficio BPBD Kabupaten 

Sampang; 

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Kepala Exofficio 

BPBD Kabupaten Sampang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana. 

B. Tugas-tugas Sekretariat Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang : 

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang dalam bidang 

kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan 

tugas-tugas bidang/seksi secara terpadu serta tugas pelayanan administratif 

lainnya.Sekretariat Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang 

Sekretaris. Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang 

sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai tugas : 

a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan kesekretariatan; 

b. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan mengintegrasikan program kegiatan seksi-

seksi, dan merumuskan kebijakan di lingkungan BPBD Kabupaten Sampang; 
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c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan 

dan administrasi kepegawaian; 

d. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keprotokolan dan 

hubungan masyarakat; 

e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah; 

f. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan kepustakaan; 

g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan unit kerja; 

h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas pokok, 

fungsi dan kewenangannya. 

Tugas-tugas Staf Sekretariat : 

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan; 

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana. 

C. Tugas-tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten 

Sampang : 

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang dalam bidang 

pencegahan dan kesiapsiagaan akan kemungkinan terjadinya bencana, yang 

meliputi penyusunan program dan penyelenggaraan upaya pencegahan dan 

kesiapsiagaan secara terpadu serta tugas pelayanan administratif lainnya.Seksi 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sampang dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi. 

Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang 

sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

mempunyai tugas : 
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a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pencegahan 

bencana dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana; 

b. Merumuskan kebijakan dan mekanisme hubungan kerja dengan instansi atau 

lembaga lain yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada 

masa pra bencana; 

c. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan mengintegrasikan program kegiatan 

pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana; 

d. Melakukan monitoring, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan bencana dan kesiapsiagaan 

menghadapi kemungkinan terjadinya bencana; 

D. Tugas-tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang: 

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang pada saat terjadi 

bencana, yang meliputi penyusunan program dan penyelenggaraan upaya 

penanganan bencana dan penyediaan logistik terkait bencana, mengkoordinasikan 

dan melaksanakan penanganan darurat bencana, evakuasi terhadap korban bencana 

secara terpadu. 

Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang mempunyai tugas: 

a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan penanganan bencana dan 

penyediaan dukungan logistik jika terjadi bencana; 

b. Merumuskan kebijakan dan mekanisme hubungan kerja dengan instansi atau 

lembaga lain yang terkait dengan potensi penanganan pengungsi dan penyediaan 

dukungan logistik penanggulangan bencana; 

c. Melaksanakan fungsi komando secara terkoordinir, sinkron dan integratif dalam 

mengerahkan potensi instansi Pemerintah, lembaga lain, masyarakat/kelompok 
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masyarakat yang terkait dengan penanganan bencana, evakuasi korban, 

penanganan pengungsi dan penyaluran logistik pada saat terjadi bencana; 

d. Melakukan monitoring, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana mulai awal hingga akhir 

saat terjadi bencana; 

e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas 

pokok, fungsi dan kewenangannya. 

E. Tugas-tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten 

Sampang : 

Membantu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang pada saat pasca 

terjadinya bencana, yang meliputi penyusunan program, mengkoordinasikan dan 

melaksanakan upaya penyediaan kebutuhan dasar korban bencana, rehabilitasi dan 

rekonstruksi terkait dengan akibat terjadinya bencana. 

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sampang dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi. Dalam membantu tugas Kepala Pelaksana BPBD 

Kabupaten Sampang sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi mempunyai tugas : 

a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan penyediaan kebutuhan dasar bagi 

korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadi bencana; 

b. Merumuskan kebijakan dan mekanisme hubungan kerja dengan instansi atau 

lembaga lain terkait dengan upaya penyediaan kebutuhan dasar bagi korban 

bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadi bencana; 
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c. Melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar bagi korban pada saat terjadi 

bencana, dan memfasilitasi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadi 

bencana; 

d. Melakukan monitoring, koordinasi, pembinaan, pengendalian pengumpulan 

dana masyarakat untuk korban bencana; 

e. Melakukan monitoring, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan penyediaan kebutuhan dasar bagi korban 

bencana, pelaksanaanrehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana; 

3.2.4. Sumber Daya BPBD Kabupaten Sampang 

1. Kondisi Personel 

BPBD Kabupaten Sampang memiliki jumlah pegawai sebanyak 34 (tiga 

puluh empat). Berikut tabel kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Sampang. 

Tabel 3.7 Penyebaran tugas per/bidang 

NO STRUKTUR / SEKSI JUMLAH 

1 Kepala Badan 1 

2 Kepala Pelaksana 1 

3 Sekretaris Pelaksana 1 

4 Kasi. Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 

5 Kasi. Kedaruratan dan Logistik 1 

6 Kasi. Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 

7 Staf PNS 5 

8 Tim Reaksi Cepat 6 

9 Tim Pamadam Kebakaran 18 

JUMLAH 35 

Sumber : Renstra BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 
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2. Sarana dan Prasarana 

Di samping sumber daya yang professional, ketersediaan sarana dan 

prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam 

rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang. Sarana dan Prasarana 

Pendukung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang 

sampai saat ini sebagai berikut : 

 Tabel 3.8 Aset (Sarana dan Prasarana) data sampai tahun 2012 
No Jenis Barang Baik Rusak Rusak Berat Jumlah 

1 Gedung 1   1 

2 Sambungan Telepon 2   2 

3 Sambungan Internet/Wa-fi 1   1 

4 Sepeda Motor Supra F1 2   2 

5 Sepeda Motor Mega Pro 
Cw 

2   2 

6 Sepeda Motor Kaze R 3   3 

7 Sepeda Motor Suzuki A100 1   1 

8 Mobil Damkar 2   2 

9 Mobil Dinas 2   2 

10 Mobil Tangki Air 4   4 

11 AC 5   5 

13 Kursi Rapat 20   20 

14 Kursi Plastik 10   10 

15 Laptop 4   4 

16 Gudang logistic 1   1 

17 UPS/Stabilizer 2   2 

Sumber : Renstra BPBD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 
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3. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 

Pada dasarnya desa/kelurahan tangguh bencana di Kabupaten Sampang 

berada di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Untuk 

peletakan desa/kelurahan tangguh bencana ini dibentuk atas dasar lokasi yang 

sering terdampak serta masyarakat yang tangguh akan bencana. Namun, sampai 

saat ini Surat Keputusan yang merumuskan bahwa Keluraha Dalpenang dikatakan 

sebagai Kelurahan tangguh bencana belum ada kejelasan secara detail. Kelurahan 

tangguh bencana tersebut hanya berupa isu tanpa ada tindakan lebih lanjut. 

Sehingga dapat dikatakan perlu adanya kejelasan dari pemerintah untuk dinyatakan 

sebagai kelurahan yang tangguh bencana. 


