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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH DAN POTENSI BENCANA ALAM KABUPATEN 

MALANG 

 

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang memiliki potensi alam dan 

budaya yang besar. Potensi alam yang besar ini antara lain ekosistem yang ada di 

wilayah Kabupaten Malang, mulai dari kawasan pegunungan hingga kawasan 

pantai dan laut. Terdapat juga sungai mulai dari aliran sungai besar hingga kecil 

mengaliri sebagian besar wilayah Kabupaten Malang. Suhu rata-rata di Kabupaten 

Malang berkisar antara 19ºC hingga 27ºC hal ini menjadikan wilayah kabupaten 

Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal 

dan tempat untuk peristirahatan. Kabupaten Malang pada masa lampau 

merupakan pusat dari kerajaan Singosari, dalam hal ini melahirkan beragam 

budaya yang mengakar pada masyarakat, dan sampai saat ini budaya tersebut 

masih berkembang dalam masyarakat di Kabupaten Malang. 

A. Gambaran Umum Kabupaten Malang 

1. Profil Wilayah 

Secara geografis Kabupaten Malang terletak antara 112º17’,10,9‘’ sampai 

dengan 122º57’,00,00” Bujur Timur dan 7º44’,55,11” sampai dengan 

8º26’,35,45” Lintang selatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.347,8 Km2, 

Kabupaten Mlang menduduki urutan kedua terluas setelah Kabupaten 

Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur. Dari 

keseluruhan total luas tersebut, lebih dari 50 persen merupakan lahan pertanian 
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yang berupa sawah, tegalan, dan perkebunan. Sedangkan pemanfataan untuk 

pemukiman penduduk sekitar 13,68 persen. Kabupaten Malang dikelilingi oleh 

enam kabupaten dan Samudera Indonesia. Adapun batas-batas Kabupaten Malang 

diantaranya adalah: 

a. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan 

Probolinggo. 

b.  Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang 

c.  Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia 

d.  Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar 

e.  Sebelah Barat-Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan 

Kabupaten Mojokerto. 

Sumber : http//malangkab.go.id 

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Malang 
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Dilihat dari topografinya, Kabupaten Malang terdiri dari pegunungan dan 

gunung-gunung. Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan 

yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir 

sepanjang tahun melalui sungai-sungai irigasi pertanian. Beberapa gunung yang 

termasuk ke dalam Kabupaten Malang dan dikenal secara nasional yaitu Gunung 

Semeru (3.676 meter) merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Kelud 

(1.731 meter), Gunung Welirang (3156 meter) dan Gunung Arjuno (3.339 meter), 

dan masih banyak banyak lagi gunung-gunung yang belum diakui oleh nasional. 

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan Kabupaten 

Malang terkenal dengan daerah sejuk dan diminati sebagai tempat tinggal dan 

tempat peristirahatan. Dengan ketinggian rata-rata 524 meter dari permukaan laut, 

suhu udara rata-rata Kabupaten Malang relatif rendah.  

B. Gambaran Umum Potensi Bencana di Kabupaten Malang 

1. Sejarah Kejadian Bencana 

Kabupaten Malang memiliki daerah yang tergolong rawan bencana. 

Kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Malang terdiri dari bencana 

alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia.  Kejadian bencana 

yang terjadi di Kabupaten Malang akhir-akhir ini adalah cuaca ekstrim yang 

menyebabkan banyak terjadi tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung. 

BPBD Kabupaten Malang sudah memiliki peta atau wilayah rawan bencana, 

dimana dalam peta tersebut daerah-daerah yang rawan bencana dikatagorikan 

rentan terjadi.  Berikut merupakan peta lokasi rawan bencana di Kabupaten 

Malang: 
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Sumber: Buku Profil BPBD Kabupaten Malang 

Gambar 3.2 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Malang 

Tabel 3.1 Keterangan Lokasi Peta rawan bencana 

1 Puting Beliung 8 Kebakaran rumah 

2 Banjir 9 Gunung berapi 

3 Tanah Longsor 10 Konflik Sosial 

4 Gempa Bumi 11 Kecelakaan industri 

5 Kebakaran hutan 12 Kegagalan teknologi 

6 Tsunami 

7 Kekeringan 

 Sumber: Buku Profil BPBD Kabupaten Malang 
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Dari peta rawan bencana diatas wilayah Kecamatan Ngantang tergolong 

daerah yang rawan dari bencana, dikarenakan wilayah Ngantang merupakan 

daerah berkontur dataran tinggi, disamping itu juga yang  menjadi lokus penelitian 

ini terdapat di Desa Pandansari yang merupakan daerah rawan akan erupsi 

Gunung Kelud dan banjir lahar. 

2.  Tingkat Ancaman Bencana 

Tingkat ancaman bencana di Kabupaten Malang berdasarkan sejarah yang 

pernah terjadi dapat diambil kesimpulan bahwa: 

a. Tingkat ancaman bencana kekeringan adalah rendah, hal ini 

disebabkan karena tingkat ancamannya rendah, dimana wilayah 

kabupaten Malang yang masih banyak sumber mata air.  

b. Tingkat ancaman bencana banjir termasuk dalam kategori sedang. 

Hal ini disebabkan karena sebagian wilayah Kabupaten Malang 

memiliki sungai-sungai yang langsung bermuara di air laut, apabila air 

laut pasang keungkinan besar akan terjadi banjir. 

c. Tingkat ancaman untuk bencana cuaca ekstrim, puting beliung, dan 

tanah longsor dalam Kabupaten Malang dikatagorikan tinggi, 

dikarenakan kontur wilayah Kabupaten Malang tinggi. Menurut data 

dari BPBD Kabupaten Malang dari tahun ke tahun kejadian bencana 

mengalami peningkatan. 

Tingkat ancaman pada akhir-akhir ini di Kabupaten Malang relatif cukup 

tinggi, dikarenakan hujan yang mengancam wilayah Kabupaten Malang membuat 
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banyak kejadian bencana terjadi di tahun 2016 ini, berikut data bencana yang 

mengancam Kabupaten Malang tahun 2016: 

Tabel 3.2 Data ancaman bencana di Kabupaten Malang Tahun 2016 

 

 

 

 

 Sumber : Data BPBD Kabupaten Malang 

3. Tingkat Risiko Bencana 

Tingkat risiko setiap jenis bencana yang berpotensi di Kabupaten Malang 

diperoleh berdasarkan total kerugian yang disebabkan oleh bencana dan kapasitas 

pelaksana. Dari gabungan komponen tersebut diperoleh tingkat risiko untuk jenis 

bencana di Kabupaten Malang. Berikut jenis risiko bencana dengan tingkatan: 

Tabel 3.3 Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Malang 

 

 

    

 

 

 

 

 

Sumber: Profil BPBD Kabupaten Malang 

Seperti yang kita ketahui tabel di atas tingkat risiko untuk bencana di 

Kabupaten Malang rata-rata adalah tinggi, dikarenakan wilayah Kabupaten 

NO BENCANA KEJADIAN 

1 Tanah Longsor 36 Kali 

2 Puting Beliung 7 Kali 

3 Banjir 8 Kali 

NO JENIS BENCANA TINGKAT 

RISIKO 

1. BANJIR TINGGI 

2. GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI TINGGI 

3. GEMPA BUMI TINGGI 

4. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TINGGI 

5. KEKERINGAN TINGGI 

6. EPIDEMI DAN WABAH PENYAKIT SEDANG 

7. LETUSAN GUNUNG API SEDANG 

8. CUACA EKSTRIM TINGGI 

9. TANAH LONGSOR TINGGI 

10. TSUNAMI TINGGI 
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Malang tergolong rawan bencana oleh karena itu bencana yang mengancam di 

wilayah Kabupaten rata-rata tergolong risiko yang tinggi. 

4. Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana 

Kapasitas penanganan bencana dapat digunakan untuk memprediksi 

pemetaan terhadap daerah rawan bencana, disamping itu juga untuk mengetahui 

prioritas penanggulangan bencana, adapun tingkat kapasitas penanganan bencana 

di Kabupaten Malang dapat disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  BPBD Kabupaten Malang 

Gambar 3.3 Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana di   Kabupaten 

Malang  

Berdasarkan Matriks Tingkat Kapasitas Bencana Kabupaten Malang di 

atas dapat disimpulkan bahwa di seluruh wilayah Kabupaten Malang untuk 

bencana letusan gunung api adalah sedang, dengan tingkat ancaman rendah dan 

indek kapasitas tinggi. Sedangkan bencana gelombang ekstrim dan abrasi,  banjir, 

epidemi dan wabah penyakit, tanah longsor dan tsunami  memiliki tingkat 

kapasitas rendah dengan indeks ancaman sedang dan indeks kapasitas rendah.  
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Bencana cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan 

memiliki tingkat kapasitas rendah, dengan indeks ancaman tinggi dan indeks 

kapasitas rendah. 

5. Tingkat Penanganan Bencana  

Dalam penanganan bencana terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan, diantaranya terkait prioritas penanganan bencana. Hal tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : BPBD Kabupaten Malang  

Gambar 3.4 Tingkat Penanganan Bencana 

Berdasarkan gambar di atas, maka bencana yang menjadi prioritas 

penanggulangan bencana di Kabupaten Malang adalah bencana gelomabng 

ekstrimdan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan 

tsunami, dengan indeks kecenderungan tetap dan tingkat risiko tinggi, selain itu 

bencana cuaca ekstrim, banjir dan tanah longsor dengan indeks kecenderungan 

meningkat dan tingkat risiko tinggi. Sedangkan bencana epidemi dan wabah 

penyakit, letusan gunung api merupakan bencana non prioritas. 
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C. Gambaran Umum Desa Pandansari  

Desa Pandansari merupakan desa yang masuk pada Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang, desa tersebut juga salah satu desa yang berada di lereng 

Gunung Kelud yang masuk dalam Kawasan Risiko Bencana 1. Desa tersebut 

masuk dalam kawasan Perum Jasa Tirta, karena banyak sekali sumber mata air 

yang berada di desa tersebut.  

1. Sejarah Desa Pandansari 

Desa Pandansari berdiri pada tahun 1400 an, pada awalnya berupa hutan. 

Desa Pandansari diawali dengan berdirinya Dusun Plumbang, dan baru kemudian 

disusul dengan bertambahnya dusun-dusun yang lain berturut-turut Dusun Bales, 

Dusun Munjung, Dusun Sambirejo, Dusun Wonorejo, Dusun Klangon, dan Dusun 

Sedawun yang masing-masing mempunyai sejarah sendiri-sendiri. Nama Desa 

Pandansari berasal dari kata Pandan ( pohon pandan ) yang biasa di buat tikar, dan 

sari (sama dengan uang) yang berasal dari hasil penjualan tikar tersebut. Dalam 

Desa Pandansari terdiri dari dusun-dusun yang sejarah nama masing-masing 

diantaranya: 

a. Dusun Plumbung 

Dusun Plumbang merupakan cikal bakal Desa Pandansari. Pada awal 

berdirinya Dusun Plumbang merupakan sebuah dusun dan diberi nama Dusun 

Pohgatel. Pohgatel berasal dari kata poh( bahasa jawa : mangga ) dan gatel ( 

bahasa jawa : gatal ) yang berarti mangga yang gatal ( kweni/pakel. Pada zaman 

dahulu terdapat sebuah pohon kweni yang tumbuh di pinggir blumbang ( bahasa 
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jawa : sejenis kolam/ genangan air yang cukup besar ), karena itu dusun tersebut 

diberi nama Plumbang ( Mangga=Poh: pelem dan Blumbang ) 

Seiring dengan perkembangan zaman maka bertambahlah wilayah dusun 

Plumbang yaitu dengan bergabungnya dusun-dusun lain, berturut- turut Bales, 

Munjung, Sambirejo, Wonorejo,Klangon dan Sedawun. Dusun Plumbang menjadi 

sebuah dusun yang menjadi bagian desa Pandansari, bersama dengan keenam 

dusun yang lain maka diberilah nama Desa pandansari seperti di atas. 

a. Nama Dusun Bales  

Dusun Bales berasal dari kata Mbales ( bahasa jawa : membalas ).Menurut 

cerita sesepuh desa dahulu ada seorang yang cukup berpengaruh di dusun tersebut 

menderita sebuah penyakit, kemuadian datang seseorang yang mengobati orang 

yang sakit tersebut, dan akhirnya orang tersebut sembuh. Setelah sembuh, orang 

tersebut berniat membalas budi kepada orang yang menyembuhkannya. Dan 

akhirnya dusun tersebut diberi nama Dusun Bales ( karena akan membalas jasa 

orang lain tak kesampaian, yang akan dibalas jasanya tak tentu rimbanya. 

b. Dusun Munjung 

Pada awalnya dusun Munjung berupa sebuah bukit. Sewaktu 

pembangunan Bendungan Selorejo tempat itu digunakan sebagai tempat 

penggilingan batu untuk bahan bangunan. 

Nama Dusun Munjung berasal dari kata Munjung (bahasa jawa = tanah 

yang tinggi/bukit). Dusun Munjung terletak pada sebuah dataran dengan posisi 

yag lebih tinggi dari dataran di sekitarnya, seperti terletak di atas sebuah bukit. 
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Karena lokasinya yang terletak pada dataran lebih tinggi dari sekitarnya itulah 

maka dusun ini diberi Dusun Munjung. 

c. Dusun Sambirejo 

Dusun ini dulunya berupa hutan. Pada hutan tersebut terdapat sejeni 

spohon yang bernama kayu sambi ( kayu besi). Kayu ini biasanya digunakan 

sebagaibahan untuk alat penggilingan padi. Setelah hutan dibabat dan dijadikan 

pemukiman, tempat ini menjadi ramai ( bahasa jawa : rejo). Karena itulah dusun 

ini dikenal sebagai nama Sambirejo . 

Pada awalnya Dusun Sambirejo lebih dikenal penduduk dan masyarakat 

sekitarnya dengan nama dusun Kutut. Nama ini berasal dari kata kutut=perkutut ( 

nama jenis burung), yang konon dulu di daerah tersebut banyak terdapat burung 

perkutut. 

d. Dusun Wonorejo 

Dusun  Wonorejo lebih dikenaldengan nama Dusun Pait oleh penduduk 

desa dan masyarakat sekitar Ngantang.Nama Pait berasal dari kata Pait (bahasa 

jawa ). Menurut legenda, dahulu ada seoran gputeri Majapahit pernah mesanggrah 

( bahasa jawa : singgah untuk beristirahat ) di dusun tersebut. Disini terdapat 

sebuah tugu peninggalan pengawal Putri untuk menandai bahwa tempat tersebut 

pernah disinggahi oleh Puteri Majapahit. Sampai sekarang tugu tersebut masih 

dianggap keramat oleh penduduk setempat. Penduduk tidak berani 

membelankangi tugu tersebut saat bertani, tidak menghadap ke tugu itu saat buang 

air dan lain-lain. 
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Pada awal berdirnya Dusun Pait berupa hutan. Setelah hutan tersebut di 

babat/ditebangi untuk pemukiman, tempat tersebut menjadi ramai karena banyak 

orang yang datang dan bermukim di tempat terebut. Karena itu Dusun Pait 

kemudian berganti nama menjadi Wonorejo yang berarti hutan yang ramai ( 

bahasa jawa : wono = hutan, rejo= ramai). 

e. Dusun Klangon 

Nama Klangon berkaitan dengan  sejarah Trunojoyo ( tahun 1500-an). 

Klangon berasal dari kata klangen ( bahasa jawa : kesenangan, 

kegemaran)Menurut legenda, dahulu saat Trunojoyo melarikan diri dari Madura, 

beliau bersembunyi di Gunung Selokurung. Glenik Mentaram di utus untuk 

mencari Trunojoyo ke Jawa. Glenik Mentaram tahu bahwa Trunojoyo mempunyai 

klangenan ( kesenengan) menonton pertunjukan wayang kulit. Hal ini 

dimanfaatkan Glenik Mentaram untuk mencari Trunojoyo dengan cara 

mengadakan pertunjukan wayang kulit di Dusun Klangon dan diumumkan secara 

luas. Trunojoyo pun mendengar kabar tersebut yang akhirnya juga datang untuk 

menyaksikan pertunjukan itu. Saat tahu bahwa Glenik Mentaram yangmenjadi 

dalang( orang yang memainkan wayang kulit ), Trunojoyo sadar bahwa 

pertunjukan tersebut hanya merupakan sebuah rencana untuk menemukan dirinya 

dan membawanya pulang ke Madura. Akhirnya Trunojoyo menghancurkan lampu 

penerangan pertunjukan dengan cara melemparnya dengan batu dan segera 

melarikan diri. Berdasarkan legenda tersebut, akhirnya kata Klangenan dipakai 

menjadi nama dusun Klangon. 
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f. Dusun Sedawun 

Cikal bakal adalah Dusun Sedawun sebuah desa yang terletak di dekat 

sebuah kedung Puwun ( bahasa jawa : sungai yang dalam)  yang bernama desa 

Ngebyu. Konon di kedung tersebut terdapat banyak ikan dan para penduduk 

mencari ikan di kedung dengan jumlah yang berlebihan. Sejak saat itu penduduk 

yang mencari ikan di keung itu di ganggu oleh ketukan misterius di pintu rumah 

mereka setiap malam, dan meminta ganti rugi atas ikan-ikan yang sudah diambil 

penduduk. Setelah pintu rumah dibuka ternyata tidak ada siapapun di depan pintu. 

Karena takut dihantui setiap hari, akhirnya seluruh penduduk Desa Ngebyu 

sepakat untuk pindah ke sebuah hutan sirih dan membangun permukiman baru 

disana. Karena itulah tempat tersebut diberi nama Sedawun, yang berasal dari kata 

sedhah (bahasa jawa : sirih ) dan puwun. 

2. Kondisi Geografis 

Desa Pandansari memiliki luas 1.103,425 Ha yang terbagi menjadi 7 

Dusun. Desa Pandansari memiliki keterbatasan dalam sarana angkutan umum dan 

sarana pelengkap jalan, disamping itu juga akses antar dusun juga masih dalam 

kondisi yang rusak sehingga menyebabkan tingkat aksesbilitas di Desa Pandansari 

kurang memadai, jarak tempuh dari pusat desa ke pusat perkotaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan: 12 Km 

b. Jarak dari ibukota kabupaten  : 49 Km 

c. Jarak dari ibukota propinsi  : 129 Km 
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Adapun letak geografis Desa Pandansari dapat digambar dengan peta 

adalah sebagai berikut: 

 

Sumber: Profil Desa Pandansari Kecamatan Ngantang 

Gambar 3.5  Peta Desa Pandansari 

Desa Pandansari memiliki batas-batas diantaranya desa diantaranya: 

a. Sebelah Utara  : Desa Kaumrejo Kecamatan Ngantang 

b. Sebelah Selatan : Desa Banturejo Kecamatan Ngantang 

c. Sebelah Timur : Desa Banturejo Kecamatan Ngantang 

d. Sebelah Barat : Desa Pondok Agung Kecamatan Kasembon 

3. Kondisi Topografi 

Desa Pandansari merupakan desa yang terletak pada ketinggian 600-1350 

meter dari permukaan laut dengan kemiringan lahan 15-55 % , Topografis Desa 

Pandansari berupa dataran seluas 23,536 Ha, perbukitan seluas 247,074 Ha,  

waduk seluas 90 Ha, sawah seluas 94,458 dan sungai.  
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4. Kondisi Iklim 

Desa Pandansari yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Ngantang yang 

terletak dibagian barat Kabupaten Malang tepatnya 49 Km dari kota Malang dan 

12 Km dari kecamatan Ngantang dengan ketinggian ± 650 meter daripermukaan 

air laut serta memiliki suhu rata-rata 24 ºC dengan curah hujan rata-rata 1.565 mm 

pertahun. 

5. Kondisi Hidrologi 

Kebutuhan air di Desa Pandansari berasal dari PDAM, Air Hujan, sungai 

dan sumber mata air yang berada di Banturejo, Dusun Plumbang, Dusun 

Sambirejo dan Dusun Klangon yang dialirkan ke dusun-dusun di wilayah Desa 

Pandansari dengan menggunakan Pipa ( pipanisasi). Wilayah Desa Pandansari di 

lewati 5 buah sungai yaitu sungai Sambong, yang mengaliri di sepanjang wilayah 

desa dari timur kebarat, sementara itu 4 sungai lainnya yaitu sungai Konto, Sungai 

Namba’an, Sungai Nogo dan Sungai Lembung yang mengalir di sepanjang 

wilayah desa timur kebarat, air sungai air hujan digunakan untuk keperluan rumah 

tangga seperti kebutuhan air minum, memasak, mencuci dan mandi. Desa 

Pandansari memiliki sumber mata air sebanyak 12 buah/ tandon sumber air yang 

terletak menyebar di seluruh dusun Plumbang, Dusun Bales, Dusun Munjung, 

Dusun Sambirejo Dusun Wonorejo masing-masing 1 buah, dusun Klangon 4 buah 

dan dusun Sedawun sebanyak 2 buah. 

6. Kondisi Perekonomian 

Guna meningkatkan kegiatan perekonomian, desa berupaya 

memaksimalkan potensi yang ada seperti pemeliharaan sapi perah, emngingat 
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banyaknya lahan sekitar hutan yang bisa dimanfaatkan untuk menanam rumput 

gajah /kolonjono yang sangat baik untuk makanan ternak sapi perah, sehingga 

hasil produksi susunya bias meningkat terus. Selain ini juga pemerintah desa 

selalu mendorong dan memotifasi masyarakat untuk menciptakan kegiatan-

kegiatan yang produktif yang bisa menopang kebutuhan ekonomi rumah 

tangganya. 

D.  Gambaran Umum BPBD Kabupaten Malang 

Sesuai dengan amanat yang tertuang pada UU Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang 

membentuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) Kabupaten Malang 

melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Malang 

Nomor 25 Tahun 2011, tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan 

Penanggulangan Bencana.
20

 Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Malang diharapkan bencana yang terjadi di wilayah 

Kabupaten Malang dapat diminimalisir risiko yang terjadi. Adapun BPBD 

Kabupaten Malang dalam menjalakan tugasnya memiliki tugas pokok dan fungsi 

sebagai berikut: 

1. Tugas Pokok 

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah menetapkan 

pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang 

mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi 

secara adil dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

                                                             
20

 Buku Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 



 

55 
 

dengan bidang tugas dan kewenangannya. Menetapkan standarisasi serta 

penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-

undangan, menyusun, menetapkan, menginformasikan peta rawan bencana, 

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaporkan 

penyelenggaraan penanggulangan encana kepada kepala daerah setiap sebulan 

sekali dalam normal dan setiap saat kondisi darurat bencana, mengendalikan 

pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan 

penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Darah, serta melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Fungsi utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan 

melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta 

mengkordinasikan pelaksanaan kegaitan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh.  

2. Visi 

" Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Malang dalam 

Menghadapi Bencana". Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Malang harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan 

bencana serta mendorong uapaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan 

kesiapsiagaan dalam mengadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat 

dalam upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 
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3. Misi 

Dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah dirumuskan tersebut, maka 

implementasinya dijabarkan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang akan 

dicapai, dan selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegaiatan 

nantinya. Sebagai arahan tindak organisasi,  maka perumusan misi dilakukan 

dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi 

organisasinya. 

Misi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Malang adalah melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui 

pengurangan risiko bencana, membangun sistem penanggulangan bencana yang 

handal, menyelenggarakan pananggulangan bencana secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi dan menyeluruh.  

Upaya pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang 

sinergitas antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta 

masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam Penanggulangan 

Bencana Daerah sesuai dengan kebiajakan dan sasaran kinerja yang telah 

direncanakan. 

4. Tujuan 

Tujuan BPBD antara lain mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui 

peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya 

sadar bencana, mewujudkan sistem penyelenggara penanggulangan bencana yang 

handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana, 

mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan baik pemerintah dan juga 
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masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui penanganan kedarurat 

bencana yang efektif melalui peningkatan kordinasi penanganan kedaruratan, 

peningkatan sarana prasarana pendukung serta peningkatan sistem  logistic dan 

peralatan serta meningkatan tertib administrasi perkantoran.   

5. Sasaran  

Sasaran BPBD antara lain dalam hal penguatan kapasitas aparatur 

pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penanganan 

bencana, pembentukan Tim Gerak Cepat (unit khusus penanganan bencana) 

dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai, terwujudnya 

kesadaran, kesiapan dan kemampuan anatara pemerintah dan masyarakat dalam 

upaya penanggulangan bencana,terwujudnya sistem penanganan kedaruratan 

bencana yang  efektif dan efisien, terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi yang 

lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas 

perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi 

pelaksanaan serta pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi 

dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan. 
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6. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Malang 

Sumber: Buku Profil BPBD Kabupaten Malang 

Dalam strukutur BPBD Kabupaten Malang, dikepalai oleh Kepala 

Pelaksana BPBD dan dibantu oleh Sekretaris BPBD. Untuk Menjalankan sebuah 

program terdiri dari tiga bidang yaitu: 

1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas 

mengkordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan 

bencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 20, Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai 

fungsi; 

a. Perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana 

pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat 
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b. Pengkordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang 

penanggulangan bencana prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat 

c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana 

pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat 

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan umum dibidang penanggulanagan bencana pada pra 

bencana serta pemberdayaan masyarakat. 

Dalam bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dibagi lagi dalam tiap-tiap 

seksi dimana dalam tugasnya menjalankan peran dan tugas yang berbeda. 

diantaranya adalah  

a) Seksi Pencegahan  

1. Melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya 

atau ancaman bencana 

2. Melaksnakan pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam 

dan penggunaan teknologi tinggi 

3. Melaksanalkan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan 

pengeloalaan lingkungan hidup 

4. Melakasanakan pengutan sosial masyarakat 

5. Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang 

tugasnya 
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b) Seksi Kesiapsiagaan 

1. Melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan 

kedaruratan bencana 

2. Melaksanakan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian 

sistem peringatan dini, 

3. Menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan 

kebutuhan dasar, 

4. Melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi 

tentang mekanisme tanggap darurat 

5. Menyiapkan lokasi evakuasi dan Menyusun data akurat, informasi 

pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana, 

6. Menyediakan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk 

pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. 

2. Bidang Kedaruratan dan Logistik 

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkordinasi dan 

melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana  pada serta saat 

tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan  dukungan logistik serta 

peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun fungsi dari 

Bidang Kedaruratan dan Logistik antara lain: 

a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan 

peralatan dalam penanggulangan bencana 

b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan 

peralatan dalam penyelenggaraan penganggulangan bencana 
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c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan 

penanganan pengungsi. 

d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencanan pada saat 

tanggap darurat 

e. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi 

f. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan 

dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana 

Dalam bidang Kedaruratan dan Logistik juga dibagi dalam dua Seksi yaitu 

Seksi Kedaruratan dan Seksi Logistik, dimana dalam tugas dan fungsinya 

memiliki tugas masing-masing yang berbeda dalam  penyelenggaraan 

penanggulangan bencana. 

A. Seksi Kedaruratan 

  Mempunyai tugas : 

a) Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, 

kerusakan, kerugian dan sumberdaya 

b) Menentukan keadaan status keadaan darurat bencana dan 

menyelamatkan dan mengevakuasi masyarakat terkena bencana 

c) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar serta melakukan 

perlindungan terhadap kelompok rentan 

d) Melakukan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 
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B. Seksi Logistik 

a) Melaksanakan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan 

peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

b) Melaksanakan pendistribusian logistik dan peralatan dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana 

c) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang 

pelaksanaan kebijakan umum dibidang logistic dan peralatan dalam 

penyelenggaraan penanganan bencana 

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas 

mengkordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan 

bencana pada pascabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana tugasnya, bidang  Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana 

pada pasca bencana 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang 

penanggulangan bencana pada pasca bencana 

c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana 

pada pasca bencana 
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d. Pemantauan , evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca 

bencana. 

A. Seksi Rehabilitasi 

 Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas: 

a) Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana 

b) Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum  

c) Melaksanakan pemulihan psikologis, social, ekonomi, budaya, 

keamanan, dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta pelayanan 

publik. 

B. Seksi Rekonstruksi  

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas: 

a) Melaksanakan pembangunan kembali sarana dan prasarana 

b) Melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat 

c) Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat 

d) Melaksnakan penerapan rancang bangun yang tepat dan 

penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. 

7.  Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kapasitas sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Malang dalam 

penanggulangan bencana melibatkan beberapa unsur mulai dari SKPD, TNI/Polri 

dan Lembaga Non Pemerintah/relawan kemanusiaan lainnya. Dalam upaya 

kesiapsiagaan mengahadapi bencana, BPBD Kabupaten Malang mengembangkan 
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kapasitas relawan tangguh bencana yang tersebar dalam daerah-daerah. 

Disamping itu juga BPBD bekerjasama dengan LPBI NU dalam bentuk pelatihan 

Pengurangan Risiko Bencana, ESDM Provinsi Jawa Timur dalam bentuk mitigasi 

bencana kepada masyarakat daerah rawan bencana. 

8.  Pembentukan Desa Tangguh Bencana 

Kabupaten Malang merupakan daerah yang rawan akan potensi bencana. 

Dalam Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman umum 

desa/kelurahan tangguh bencana. Merujuk  peraturan tersebut BPBD Kabupaten 

Malang membentuk desa tangguh sebanyak 4 desa, diantaranya Desa Tamansari 

Kecamatan Ampelgading, Desa Pait Kecamatan Kasembon, Desa Gajahrejo dan 

Sidorejo Kecamatan Gedangan . Dalam pelaksanaan Desa tangguh sudah termuat 

dalam Rencana Kerja BPBD Kabupaten Malang dan dananya juga dari APBD 

Kabupaten Malang. 

Dalam Program Desa Tangguh Bencana dilakukan dengan pemberdayaan 

masyarakat disertai pendampingan teknis dari pemerintah melalui kegiatan 

mitigasi non-struktural dan mitigasi struktural dalam arti serta paralel perlu 

diaksanakan perkuatan kapasitas masyarakat dan perkuatan kapsitas lingkungan 

dengan mengoptimalkan kearifan lokal agar masyarakat punya kemandirian dalam 

menhadapi desa tangguh bencana. 

Desa Pandansari juga salah satu dalam desa tangguh bencana, hal ini 

terdapat buktinya di Kantor Desa Pandansari terdapat posko Desa Tangguh 

Bencana, disamping itu juga menurut Kepala Desa Pandansari bahwa Desa 

Pandansari pernah menjurai lomba sebagai pemenang nomor 2 Desa Tangguh 
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Bencana. Berikut merupakan Plakat yang diresmikan oleh Bupati Malang untuk 

Posko Desa Tangguh Bencana. 

 

Gambar 3.6 Plakat peresmian Desa Tangguh Bencana  

 


