
42 
 

BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH DAN POTENSI BENCANA ALAM KABUPATEN 

SAMPANG 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Sampang 

Peta Potensi Bahaya Banjir  

   Gambar 3.1. Peta Wilayah Rawan Banjir Kabupaten Sampang 

 

    Sumber : Peta Potensi Bahaya Banjir Kabupaten Sampang 

Pada peta wilayah rawan banjir kabupaten sampang terlihat beberapa daerah 

dengan tingkat kerawanan bencana banjir seperti pada daerah dengan lingkaran 

merah, diantaranya terdapat pada kecamatan sampang dan kecamatan kedungdung, 

kedua kecamatan ini memiliki resiko tertinggi terjadi banjir dibandingkan dengan 

kecamatan yang lainnya. Hal ini di karenakan letak mereka yang merupakan tempat 

langganan banjir terjadi, beberapa daerah yang biasa tergenang banjir dengan cukup 



43 
 

parah adalah kelurahan tanggumong yang terletak di kecamatan sampang, desa 

tanggung, desa paseyan, kelurahan gunung sekar, dan yang terparah adalah 

kelurahan dalpenang. Dimana kelurahan ini menjadi daerah terparah ketika banjir 

terjadi. Beberapa daerah diatas menjadi daerah langganan banjir dikarenakan 

letaknya yang secara geografis berada pada daerah lembah dengan ketinggian 80 

cm dibawah permukaan laut dibandingkan dengan daerah yag lainnya. Banjir yang 

terjadi pada beberapa wilayah tersebut dikarenakan kapasitas sungai yang tidak 

dapat menampung kiriman air pada musim penghujan, sehingga meluap dan 

menyebabkan banjir. Sejauh ini pemerintah sudah berupaya mencegah banjir 

dengan melakukan pengerukan sungai, pembangunan daerah aliran sungai, serta 

pembangunan pompa pengendali banjir yang masih dalam tahap pembangunan.  

Tabel 3.1: Daftar Kecamatan Kabupaten Sampang 

Kode 
Code  

N a m a 
Name  

Kode 
Code  

N a m a 
Name  

010  

020  

021  

030  

040  

050  

060  

Kec. Sreseh  

Kec. Torjun  

Kec. Pangarengan  

Kec. Sampang  

Kec. Camplong  

Kec. Omben  

Kec. Kedundung  

070  

080  

090  

100  

101  

110  

 120  

Kec. Jrengik  

Kec. Tambelangan  

Kec. Banyuates  

Kec. Robatal  

Kec. Karangpenang  

Kec. Ketapang  

Kec. Sokobanah  

 

Tabel diatas menunjukkan daftar nama kecamatan yang ada di Kabupaten 

Sampang, yang terdiri dari 14 kecamatan diantaranya kecamatan sreseh, torjun, 

pangarengan, sampang, camplong, omben, kedungdung, jrengik, tambelangan, 

banyuates, robatal, karangpenang, ketapang, dan kecamatan sokobanah.  
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B. Jumlah Penduduk dan Tingkat Kerawanan Banjir Kabupaten Sampang 

Kabupaten Sampang merupakan salah satu dari empat kabupaten yang 

terdapat dimadura dengan posisinya yang terletak diantara kebupaten bangkalan 

dan kabupaten pamekasan, kabupaten sampang memiliki kepdatan penduduk yang 

cukup merata dengan peningkatan dan penurunan jumlah penduduk serta jumlah 

kejadian banjir, berikut merupakan jumlah penduduk pada setiap kecamatan di 

kabupaten sampang.  

Tabel 3.2: Jumlah penduduk di Kabupaten Sampang 

 
Sumber: Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang (tahun 2016 dan 2017) 
 
 

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa persebaran jumlah 

penduduk pada setiap kecamatan bervariasi. Kecamatan sampang memiliki jumlah 

penduduk paling tinggi yakni 105507 pada tahun 2017. Tingginya jumlah penduduk 

tersebut nantinya dapat meningkatkan jumlah bangunan dan fasilitas umum 

 
No  

 
Kecamatan  

Jumlah penduduk tahun 
2016-2017 

Jumlah kejadian banjir 
/Tahun 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2017 

1 Sreseh 33064 14103 - - 
2 Torjun  42308 19440 - - 
3 Sampang  114573 10507 24 17 
4 Camplong 74859 60615 - - 
5 Omben 93651 46670 - 3 
6 Kedungdung 89172 38238 - - 
7 Jrengik 36782 47018 4 - 
8 Tambelangan 56874 15582 - - 
9 Banyuates 74931 24962 - 1 
10 Robatal 60179 41673 - - 
11 Sokobanah 74146 29356 - - 
12 Ketapang 82341 34154 - - 
13 Pangarengan 24095 51217 - - 
14 Karang penang 87909 33385 - - 
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sehingga mengurangi ketersediaan lahan resapan air yang kemudian meningkatkan 

potensi kejadian banjir. Hal ini terlihat dari data BPBD yang menunjukkan bahwa 

kejadian banjir di kecamatan Sampang merupakan yang tertinggi dibandingkan 

dengan kecamatan lainnya yakni 24 kali pada tahun 2016 dan 17 kali pada tahun 

2017 sedangkan pada kecamatan Omben hanya terjadi 3 kali pada tahun 2017 dan 

kecamatan Jrengik hanya terjadi banjir sebanyak 4 kali pada tahun 2016. 

C. Profil Wilayah Kabupaten Sampang 

1. Tingkat Kerawanan Banjir Secara Geografis 

Secara geografis Kabupaten Sampang terletak antara 113008’-113039’Bujur 

Timur serta 06005’-07013’ Lintang Selatan, dan memiliki luas wilayah 1.233,33 

Km2. Dengan batas wilayah Kabupaten Sampang diantaranya,  Sebelah Barat 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangkalan, Sebelah Selatan berbatasan 

langsung dengan Selat Madura, Sebelah Timur berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Pamekasan, dan Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. Hal ini 

mengakibatkan apabila banjir terjadi di Kabupaten Sampang dapat menyebabkan 

lumpuhnya transportasi yang menghubungkan antara Kabupaten Pamekasan dan 

juga Kabupaten Bangkalan, selain itu wilayah sebelah selatan yang berbatasan 

langsung dengan selat Madura mempengaruhi banjir yang terjadi di Kabupaten 

Sampang, hal ini di karenakan sungai terbesar yang menampung air berhubungan 

langsng dengan selat Madura, selain itu jaraknya yang juga dekat dengan lokasi 

banjir. Sehingga apabila laut pasang maka banjir akan lebih sulit dan lama untuk 

surut.  



46 
 

2. Kerawanan Banjir Secara Administratif 

Secara administrasi pemerintahan, wilayah di kabupaten sampang dibagi 

kedalam 14 kecamatan, dan 6 kelurahan, serta 180 desa, dengan 949 dusun, dengan 

jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.074 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 

2.281. dari 14 kecamatan yang terdapat di kabupaten sampang, diantaranya 

memiliki ketinggian diatas pemukaan laut dan dibawah permukaan laut, kecamatan 

omben dan pengarengan merupakan kecamatan yang memiliki wilayah lebih tinggi 

dibandingkan dengan wilayah lainnya, berbeda dengan kecamatan sampang yang 

memiliki wilayah lebih rendah berada 80cm dibawah permukaan laut. Ketinggian 

wilayah kecamatan omben dan pengarengan menjadi salah satu factor penyebab 

banjir, dimana ketika wilayah ini mengalami intensitas hujan yang lebat 

mengakibatkan air yang meluap akan turun ke daerah dibawahnya yakni kecamatan 

sampang, dan apabila sungai kali kamoning tidak dapat menampung intensitas air, 

maka akan menyebabkan terjadinya bajir.  

3. Kondisi Fisik Kabupaten Sampang 

1) Topografi  

Topografi atau biasa disebut bentang alam adalah sebuah kawasan 

perencanaan, dengan penjelasan tanpa membutuhkan pengukuran lapangan. 

Keadaan topografi ini biasa digambarkan dengan kelerengan terhadap beberapa 

wilayah. Tingkat kelerengan wilayah ini berpengaruh terhadap kemungkinan 

terjadinya suatu bencana, kondisi tipografi Kabupaten Sampang yang terletak pada 

kelerengan yang berbeda memungkinkan bencana alam dapat terjadi seperti halnya 

banjir, terlebih kecamatan sampang yang terletak diantara laut dan dataran tinggi, 

menjadikannya sebuah daerah yang dimana berbentuk seperti lembah. Kondisi 
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wilayah yang seperti ini menyulitkan Pemerintah Kabupaten Sampang untuk 

mengatasi banjir yang terjadi. 

Di kabupaten sampang tingkat kelerengan suatu wilayah bervariasi, dimulai 

dari datar, daerah bergelombang, curam, hingga sangat curam. Dengan demikian 

klasifikasi kelerengan tanah di kabupaten sampang sebagai berikut: 

a. Kelerengan wilayah datar (0,2%) dengan luas 37.785,64 Ha, atau sebanyak 

31,40% dari keseluruhan luas wilayah terkecuali wilayah genangan air. 

Wilayah datar ini dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat, akan tetapi 

wilayah datar yang dijadikan tempat tinggal dan pusat kegiatan ini merada pada 

daratan yang sangat rendah, dan berada dibawah permukaan laut. Hal ini 

memungkinkan banjir akan terjadi kapan saja, terutama pada saat air laut 

pasang. 

b. Kelerengan wilayah bergelombang (>2-15%) dengan luas 64.807,14 Ha, atau 

sebanyak 53,86% dari keseluruhan luas wilayah. Kelerengan bergelombang ini 

cocok untuk usaha pertanian dan juga tetap mempertahankan usaha terhadap 

pengawetan tanah dan air. Pada kelerengan ini juga cocok untuk dijadikan 

wilayah konstruksi/permukiman.  

c. Kelerengan wilayah curam (15-25%) serta (25-40%) dengan luas yang meliputi 

15.246,93 Ha, atau sebanyak 12,67% dari keseluruhan luas wilayah. 

Kelerengan pada daerah ini cocok untuk digunakan dalam pertanian tanaman 

tahunan/keras, hal ini dikarenakan sifat daerah yang mudah terkena erosi serta 

kapasitas dalam menahan air yang rendah.  

d. Kelerengan wilayah sangat curam (>40%) dengan luas yang meliputi 2.490,03 

Ha, atau sebanyak 2,07% dari keseluruhan luas wilayah. Derah sangat curam 
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ini masuk kedalam kategori kemiringan sangat terjal. Lahan ini begitu peka 

terhadap erosi, kaeran itulah lahan pada kemiringan ini masuk kedalam 

kategori lahan konservasi. Kelerengan lahan curam yang rawan akan erosi ini 

ikut menjadi penentu bencana banjir, karena apabila lahan curam ini dapat di 

kelola dengan baik dan tidak terjadi penggundulan, akan sangat baik dalam 

membantu penyerapan air untuk mengurangi banjir yang terjadi di kabupaten 

sampang. 

2) Hidrologi  

Kabupaten Sampang merupakan daerah yang memiliki 34 sungai dan dibagi 

kedalam dua sungai yakni: 

a. Kabupaten Sampang utara terdapat sebanyak  9 sungai, yakni : sungai sumber 

lanjang, sungai pajangan, sungai brambang, sungai dempo abang, sungai 

rabian, sungai sumber bira, sungai madding, sungai sewaan, dan sungai 

sodung. 

Sebagian besar sungai yang terdapat di Kabupaten Sampang merupakan 

sungai musiman. Yang di mana volume airnya bertambah apabila terjadi hujan. 

Berikut merupakan sungai yang mengalir sepanjang tahun, diantaranya adalah: 

sungai klampis serta waduk klampis yang dimana dapat dipergunakan untuk 

keperluan mengairi sawah di kecamatan jrengik, kecamatan torjun dan kecamatan 

sampang. 

b. Kabupaten Sampang bagian selatan terdapat sebanyak 25 sugai, yakni: sungai 

legung, sungai pangetokan, sungai sungai taddan, sungai kalah, sungai gunung 

maddah, sungai tambak batoh, sungai sampang, sungai madungan, sungai 

kamoning, sungai jelgung, sungai gelurang, sungai pelut, sungai gulbung, 
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sungai kati, sungai lampenang, sungai sumber koneng, sungai cangkreman, 

sungai dampol, sungai bakung, sungai klampis, sungai pangadingan, sungai 

kepang, sungai cangkremaan, sungai pangarengan, dan sungai cangkokan.  

Beberapa sungai yang terdapat didaerah selatan merupakan sungai musiman 

dan dipergunakan untuk menampung debit air pada musim penghujan tiba. 

Sebagian besar air yang ditampung oleh sungai didaerah selatan merupakan volume 

air yang berasal dari sungai utara, sungai kamoning merupakan satu-satunya sungai 

terbesar yang berada di kabupaten sampang, apabila pada musing penghujan 

volume air bertambah dan sungai kamoning meluap maka banjir akan kembali 

terjadi di kabupaten sampang. 

3) Klimatologi  

Kabupaten Sampang merupakan daerah beriklim tropis, yang sama halnya 

dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini di tandai dengan 2 musim yakni musim 

kemarau dan musim hujan. Musim kemarau yang terjadi di kabupaten sampang 

berlangsung sekitar bulan april sampai dengan bulan September, sedangkan musim 

hujan di kabupaten sampang terjadi sekitar bulan oktober sampai dengan bulan 

maret.  

Siklus hujan di Kabupaten Sampang terjadi sepanjang tahun, frekuensi 

paling tinggi terjadinya hujan yakni sekitar bulan Januari sampai dengan bulan 

April. Sehingga pada bulan Mei sampai dengan bulan September frekuensi hujan 

yang terjadi berkurang, dan dimulai pada bulan Oktober hingga bulan Desember 

frekuensi hujan yang turun mengalami pertambahan.  
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Curah terhadap hujan yang paling tinggi pernah terjadi pada 

KecamatanmRobatal yakni dengan tingkat rata-ratanya berkisar 146,70mmm, serta 

curah hujan paling rendah pernah terjadi pada KecamatanmKetapang yakni dengan 

tingkat rata-ratanya mencapai 61,00mmm. Berdasar pada curahmhujan  kabupaten 

sampang, bisa kita ketahui apabila KabupatenmSampang merupakan daerah yang 

memiliki iklim tipe E serta iklim tipe F, hal ini di tandai dengan perbandingan yang 

dilakukan pada bulan yang basah serta bulan yang kering yang berkisar antara 0,6 

hingga1,0 pada iklim dengan tipemE serta 1hingga 1,670 pada iklim dengan 

tipemF. 

Tabel 3.3: table Kondisi Iklim Kabupaten Sampang 

 

No KECAMATAN 

KLIMATOLOGI (Rata-Rata) 
Curah 
Hujan 
(mm/th) 

Hari-Hari 
Hujan 
(hh/th) 

Suhu 
(°C) 

Kelembapan  
Udara (%) 

Kec.  
Angin 
(Km/Jam) 

1 Sreseh 55.42 3.25 Nihil Nihil Nihil 
2 Torjun 68.92 4.42 Nihil Nihil Nihil 
3 Pangarengan 49.75 3.83 Nihil Nihil Nihil 
4 Sampang 87.08 5.08 Nihil Nihil Nihil 
5 Camplong 60.75 5.25 Nihil Nihil Nihil 
6 Omben 104.50 8.19 Nihil Nihil Nihil 
7 Kedungdung 173.58 7.58 Nihil Nihil Nihil 
8 Jrengik 107.92 5.42 Nihil Nihil Nihil 
9 Tambelangan 101.58 7.58 Nihil Nihil Nihil 
10 Banyuates 105.00 6.67 Nihil Nihil Nihil 
11 Robatal 111.33 10.83 Nihil Nihil Nihil 
12 Karangpenang 85.42 9.58 Nihil Nihil Nihil 
13 Ketapang 89.00 6.75 Nihil Nihil Nihil 
14 Sokobanah 84.67 6.17 Nihil Nihil Nihil 
 Jumlah 91.78 6.47 Nihil Nihil Nihil 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sampang 

Terdapat 6 kecamatan dengan curah hujan yang cukup tinggi, diantaranya 

kecamatan omben, kecamatan kedungdung, kecamatan jrengik, kecamatan 

tambelangan, kecamatan banyuates, dan kecamatan robatal. Dari ke 6 kecamatan 

tersebut, seluruhnya berada pada wilayah yang cukup tinggi. Apabila curah hujan 



51 
 

terus tinggi hingga berhari-hari maka akan berdampak cukup buruk bagi wilayah 

sekitarnya yang lebih rendah, hal ini dikarenakan wilayah yang lebih rendah akan 

mendapatkan kiriman air dari dan menyebabkan terjadinya banjir.  

D. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Sampang 

BadanmPenanggulanganmBencanamDaerahMKabupatenMSampang yakni 

sebuah badan yang berdiri melalui cikal bakal SatuanmTugas dalam Penanganan 

terhadap Banjir (SATGASmPB) dimana pembentukannya bertujuan untuk 

penanganan permasalahan banjir yang terjadi pada kabupatenmsampang. Selain 

bencana banjir terdapat beberapa bencana yang melanda Kabupaten Sampang 

diantaranya adalah kebakaran yang terjadi di Sreseh yang telah meruntuhkan 7 

rumah, angina putting beliung yang terjadi di Kecamatan Karangpenang yang telah 

merobohkan 11 rumah, hal ini jugalah yang membuat dalam tahum2008 pemerintah 

membentuk Satuan yakni Koordinasi dalam Pelaksanaan Penanggulangan terhadap 

Bencanam(SATKORLAKmPB) dimana bukan hanya bertugas dalam penanganan 

bencana bajir melaikan menjalankan tugas penanganan bencana lainnya. 

SATKORLAK berada di bawah naungan dari SATPOLmPP , dimana terdapat 

personil yang berasal dari berbagai instansi berbeda diantaranya SATPOLmPP, 

Bakesbangpol, Dinsosnaker trans, serta DinasmPU. 

 Bertolak atas berbagai kejadian trthadap bencana, Kabupaten .Sampang 

merasa bahwa perlu adanya pembentukan lembaga tersendiri dengan kewenangan 

yang dimiliki dalam hal merumuskan dalam kebijakan akan penanggulangan 

terhadap bencana sesuai pada tuntutan serta perkembangan terhadap lingkungan 

eksternal maupun internal dengan cara berkesinambungan, berkelanjutan, terarah,  
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terkoordinasi, dan terpadu. Untuk fasilitas yang dimiliki BPBD dalam 

pelaksanaan ketika terjadinya bencana itu sendiri terdiri dari 2 perahu fiber, 4 

perahu karet, serta memiliki 30 pelampung. Selanjutnya untuk mekanisme 

pertahanan yang diterapkan yakni dengan cara warga yang terdapat di daerah tinggi 

memberikan kabar jika terjadi banjir sehingga potensi korban yang terdampak dapat 

diminimalisir.  

Sejak penetapan Undang-Undang Nomorm24MTahun 2008 yakni tentang 

Penanggulangan terhadap Bencana yang diperkuat melalui adanyamPermendagri 

No 46mtahun 2008 mengenai PedomanmOrganisasi serta Tata Kerja pada Badan 

Penanggulangan Bencanam, serta ketika itu bertempat pada Jakarta sudah dibentuk 

BadanmNasionalmPenanggulanganmBencanam(BNPB) dimana memiliki tugas 

dalam penanganan bencana tingkat nasional, hal ini membuat ketika tahunm2009 

yakni Pemerintah Daerah KabupatenmSampang memulai untuk melakukan 

penyusunan draftmPerda yang berisi OrganisasimPelaksanamPenanggulangan 

terhadap Bencana lalu disahkan, melaluimPerda Kabupaten SampangmNom04 

pada Tahunm2010 mengenai organisasimtatamkerjamLembagamlainmKabupaten 

Sampang (yakni di dalamnya berisikan pembentukan terhadap Badan 

PenanggulanganmBencanamDaerahm(BPBD), serta pembentukan terhadap 

SekretariatmKorpri). Kemudian uraian dari tugas serta fungsi tersebut diatur di  

PeraturanMBupati No 37mTahunm2010 mengenai Uraian dari tugasmSekretariat 

serta SeksimBadanmPenanggulanganmBencanamDaerahmKabupatenmSampang. 

Selanjutnya tanggal 09 Agustusm2011MbupatimSampang melakukan pelantikan 

terhadap pejabat structural BadanmPenanggulanganmBencanamDaerahm(BPBD) 

KabupatenmSampang. Sekarang lokasi kantorr Badan Penanggulangan Bencana 
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Daerah Kabupaten Sampang berlokasi pada JalannKH.mWahidmHasyimmNomor 

51mTelp / Fax.m(0323)m326876mKabupatenmSampangm69213. 

Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang 

a. visi  

“Kabupaten Sampang Yang Tangguh, Tangkas Dan Terkoordinasi Dalam 

Penanggulangan Bencana” 

Berdasarkan visimBadan Pennggulangan Bencana. Daerah .Kabupaten 

Sampang. diharapkan untuk mampu dalam memotivasi, melakukan penggerakan, 

dan mendorong masyarakat wilayah sampang sehingga dapat handal, tangguh serta 

siap dalam segala macam bencana. yang akan terjadi pada seluruh wilayah yang 

ada di KabupatennSampang.  

b. Misi  

Misi yang dimiliki dan diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Sampang diantaranya adalah: 

1. Penanggulangan terhadap bencana secara terpadu,nterencana,nmenyeluruh, 

dan terkoordinasi.. 

2. Melindungimmasyarakat terhadap ancamanmbencana dengan melakukan 

pembinaannkesiagaan,npencegahan dini serta pengurangannresikonterhadap 

bencana 

3.  Meningkatkanmpelayanan akan penyelenggaraannkedaruratan serta juga 

penyediaan terhadap logistic serta KebutuhanmPangan pada saat terjadi darurat 

bencana 
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4. Melakukan peningkatan pelayanan akan kegiatanmrehabilitasi serta 

rekonstruksi pada pasca terjadinya bencana 

G. Struktur organisasi, fungsi, dan tugas BPBD Kabupaten Sampang 

Struktur Organisasi 

Berdasarrpada PeraturanmPemerintah Nom41 pada Tahunm2007 mengenai 

OrganisasinPerangkatnDaerah (Lembaga Negara padamTahunm2007mNomorn89, 

Tambahan padamLembaranmNegara pada Nom4741), PeraturanmMenterinDalam 

NegerimNon57 pada Tahunm2007 mengenai PetunjuknTeknis terhadap Penataan 

dalam OrganisasimPerangkatmDaerah serta PeraturanmBupati Kabupaten 

SampangmNo 04 pada Tahunm2010 mengenai OrganisasimTatamKerja pada 

Lembagamlain di KabupatenmSampang serta PeraturanmBupati Kabupaten 

SampanggNo 37 pada tahunm2010 mengenai Uraian dari TugasmSekretariat serta 

Seksimterhadap BadanmPenanggulanganmBencanamDaerah pada Kabupaten 

Sampang,mmaka dari itu Struktur dari OrganisasimBadan Penanggulangan 

Bencana Daerah KabupatenmSampang antara lain 
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Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Sampang 

 

H. Tugas Pokok dan Fungsi 

Pembentukan BPBD pada KabupatenmSampang ini berdasarkanmpada 

PeraturanmDaerahmKabupatenmSampang Nom04 pada Tahunm2010 mengenai 

Organisasi serta TatamKerja pada BadanmPenanggulanganmBencanamDaerah 

pada KabupatenmSampang, dan TugasmPokokmserta Fungsinyamdiatur 

berdasarkan KeputusanmBupatimSampang No 37 padamTahunm2010 mengenai 

  

KEPALA BADAN  
PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  

KAB.SAMPANG   
Ex Officio Sekretaris  

D aerah   

UNSUR PENGARAH   

- INSTANSI  
-   PROFESIONAL  /  
AHLI   

H.  WISNO  
NO,S.Sos.M.Si HARTO   

  22 NIP.196107 198303 1 008   

LAKSANA KEPALA PE   BPBD   

SEKRETARIS  
PELAKSANA   

H. ACH BAHRUDDIN, SE   
NIP. 19630909 198709 1 001   

KEPALA SEKSI   
PENCEGAHAN DAN  
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TugasmPokok serta Fungsi dari BadanmPenanggulanganmBencanamDaerah 

KabupatenmSampang, dan memiliki tugas serta kewenangan didalam pelaksanaan 

komando, koordinasi serta memfasilitasi didalam menyelenggarakanmkegiatan 

terhadapmpenanggulanganmbencana pada wilayah yang ada di Kabupatenn 

Sampang.  

a. Tugas Pokok dari BPBD Kabupaten Sampang 

1. Menetapkan pedoman serta pengarahanmpada usaha untuknpenanggulangan 

terhadapmbencananyang dimana mencakupmpencegahan terhadap bencana, 

dan penanganan situasi serta konsidi daruratmbencana, memberikan fasilitas 

berupa upaya terhadap rehabilitasi serta rekonstruksi dengan cara adil dan juga 

merata. 

2. Menetapkan standar terhadap kebutuhanmpenyelenggaraan mengenai 

penanggulanganmbencana yang berdasar pada peraturanmperundang-

undanganmyang telah berlaku. 

3. Menyusun serta menetapkan dan juga memberikan informasi petamrawan 

bencana.  

4. Melakukan penyusunan dan penetapan prosedur yang tetap mengenai 

penangananmbencana 

5. Melakukan pelaporan serta penyelenggaraanmpenanggulangan terhadap 

bencanampada Bupati pada setiap bulan dengan konsidi normal serta setiap 

saat dengan kondisimdaruratmbencana, juga beberapa tugas yang lainnya. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang ini dipimpin 

oleh seorang Kepala Badan dimana dijabat oleh Sekretaris Daerah dengan caramex-

officio.serta bertanggung jawab terhadap segala proses pelaksanaan terhadap tugas 
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serta fungsimBPBDmKabupatenmSampang yang sesuai pada kewenangannya. 

Selain itu tugas dari KepalamBPBDmKabupaten. Sampang ini dibantumunsur 

pelaksana serta unsur pengarahh 

1. Unsur pelaksana 

Unsurmpelaksana disini dipimpin seorang kepalampelaksanamyang 

bertanggung jawab dan beradamdibawah Kepala Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah serta memiliki tugas dalam pelaksanaan upaya terhadap penanggulangan 

serta upaya pencegahan terhadap bencana ini secara singkron, koordinatif., serta 

integrative yangmmemiliki rentang terhadap waktu diantaranya: 

a. Pra Bencana, yakni sebuah kondisi yang sebelum terjadinya bencana maupun 

kondisi disaat terjadi pontensi akan terjadinya bencana 

b. Tanggap Darurat, yakni sebuah situasi serta kondisi ketika terjadinya bencana. 

Dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Mengkaji dengan tepat dan cepat lokasi terjadinya bencana, kondisi kerusakan 

yang terjadi terhadap sarana dan prasarana fasilitas umum, mengkaji kondisi 

dari korban sumber daya manusia yang terkena bencana. 

2) Melakukan tindakan penyelamatan dan tindakan evakuasi terhadap masyakarat 

yang terdampak bencana 

3) Menentukan status keadaab darurat bencana 

4) Melakukan pemenuhan akan kebutuhan dasar korban bencana  

5) Melakukan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terkena 

bencana 

6) Pemulihan dengan segera terhadap sarana dan prasarana vital 
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2. Unsur Pengarah 

Memiliki tugas dalam memberikan masukan serta memberikan saran 

terhadap Kepala BPBD Kabupaten Sampang serta semua hal yang memiliki kaitan 

dengan penanggulangan bencana. Unsur pengarah juga memiliki fungsi sebagai 

perumus terhadap kebijakan penanggulangan bencana yang terjadi di daerah, 

menjadi pemantau terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan 

penanggulangan bencana serta evaluator di dalam proses penyelenggaraan 

penanggulangan bencana dengan secara keseluruhan. 

Tugas-tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang: 

1) Sebagai pemimpin, memberikan bimbingan serta mengkoordinasikan serta 

memberimpetunjuk pada para bawahan di dalammrangka melakukan 

pelaksanaan terhadap tugas dalam penyelenggaraanmpenanggulangan.bencana 

2) Melakukannpenyusunan strategi pembangunan serta kebijakan teknis dalam 

bidangnpenyelenggaraan terhadap penanggulangan terjadinya bencana dalam 

jangka waktu pendek serta bencana jangka waktu menengah 

3) Melakukan koordinasi kegiatan yang dilakukan BPBDmKabupatenmSampang 

bersama lembaga pemerintah serta instansi. lain terkait, 

4) Melaksanakanmpenyelenggaraan mengenai pelatihan serta upaya dalam 

peningkatan terhadap SumbermDayanManusia 

5) MelakukanmPelaksanaan yakni evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan 

yang dilakukan dalam penyelenggaraanmpenanggulanganmbencana 

6) Melaksanakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaanmtugas serta fungsi, 

dari unsurnpelaksanaan BPBDnKabupatennSampang terhadap kepala. 

Exofficio Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenmSampang 
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7) Melakukan pelaksanaan tugas lainnya yangmdiberikan oleh Bupati serta

KepalamExofficiomBPBDmKabupatenmSampang yang terkait oleh para

penyelenggara penanggulangan terhadap bencana.
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