5

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2017

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABU PATEN BANJARN EGARA

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR

J

IKHTIS,A.R EKSEKUTIF

BAB I

PENDAHULUAN.

A. Tugas dan Peran Organisasi.....
B. Keterkaitan
BAB

II

RKT dan Renstra......

RENCANA KINERJA TAHL]NAN

A.

Tujuan Strategis.

B.

Sasaran Strategis dan

7

IKU

Program Kegiatan Pokok.

BAB III

PENUTUP.

serta target

7-t3

14-15

NI

I

KATA PEI\TGAI{TAR
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan karunianya,
sehingga dapatmenyelesaikan Rencana Kinerja
Tahunan BPBD Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017.
Rencana kinerja Tahunan BPBD Kabupaten
Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan
dan
pedoman bagi BPBD untuk I Tahun kedepan
yang memuat Rencana program target
kegiatan, tujuan
dan sasaran strategis yang disusun berdasarkan
tugas pokok dan fungsi spgn sebagai
Ieading sektor
dalam penanggulangan bencana di Kabupaten
Banjarnegara.

Dokumen

ini disusun mengacu

dengan memperhatikan RpJMD dan prioritas
program pembangunan
daerah dalam jangka waktu 5 tahun yang
berahir tahun 2016; sehingga penyusunan dokumen
ini masih
mengacu pada program tahun yang sedang
berjalan.dan sudah barang tentu pada saatnya
akan
mengalami perubahan dan revisi dalam rangka penyempurnaan
dalam pelaksanaan program kegiatan
dan Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggularrgan
Bencana Daerah Tahun 2017 diharapkan dapat
menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja BPBD
Tahun 2017.
Harupankami semoga dokumen RKT ini dapat memberikan
gambaran pelaksanaan tugas pelayanan
publik BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam rangka
meminimalisir permasalahan dengan berbagai

solusi yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara
dan bermanfaat bagi masyarakat
Kabupaten Banjarnegara. Semoga Allah SWT senantiasa
melimpahkan bimbingan dan kekuatan

kepada

kita dalam meaksanakan tugas yang mulia ini.

Banjarnegara, Ianuari

2017

KEPALA PELAKSANA BPBD
KAB. BANJARNEGARA

Drs. Arief Rahman ST. MSi
Pembina Tk.I
NrP. 19661022 198603 1 00s

tr

IKHTISAR EKSEKTITlF
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 201I tentang
Organisasi

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 201 I No.9 Seri D).

BPBD Kabupaten Banjarnegara dipimpin oleh Kepala BPBD yang secara ex-otficio dijabat oleh
Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas sehari hari ditunjuk Kepala pelaksana vang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati . Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan
uPaya penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi Pra Bencana, Saat bencana dan pasca

bencana. Dalam melaksanakan uraian tugas pokok dan fuagsi BPBD Kabupaten Banjarnegara telah
termuat dalam Peraturan Bupati. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi Koordinator, Komando,
dan Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya. Dalam menjalankan
tugasnya Kepala Pelaksana membawahi:

.
2.
3.
4.
5.
I

Sekretariat
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Seksi Kedaruratan dan Logistik
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kelompok JabatanFungsional
Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat, Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan Kelompok

jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Koordintor kelompok.
Kepala Sekretariat, Kepala Seksi dan Tenaga Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Adapun kegiatan yang berkaitan pelaksanaan Penanganan kebencanaan adalah tugas BPBD
Banjarnegara berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
dan peraturan Perundang undangan tentang kebencanaan.

Pada Tahun 2016 BPBD Kabupaten Banjarnegara telah melaksanak an
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(dua puluh saru)

kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan,sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2017.
Akan dicapai melalui 9 (sembilan) Program. Antara lain:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Mitigasi Bencana Geologi
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
Program Penanganan Pasca Bencana.
Program Kesiapsiagaan.
Program Tanggap Darurat.

Pada implemetasinya program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 menunjukan
bahwa ratarata caparan kinerjanya dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) idikator kinerja yang telah ditetapkan
adalah sebagai berikut:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Nilai capaian

I

2

J

4

1

Terwuj udnya kesiap si agaan

Persentase Desa Tangguh Becana

100 %

Tertanganinya bencana secara

Persentase bencana yang tertagani

t00 %

cepat, tepat dan sesauai sasaran

dengan baik

Tertanganinya desa/masyarakat

Persetase desa yang tertangani melalui

korban bencana

kegiatan pasca bencana

dalam penanggulangan bencana
2

J

100 %

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat terlaksananya pencapaian sasaaran disebabkan
oleh:

1.

Sumberdaya manusia

di BPBD Kabupaten Banjarnegar

sangat terbatas dan tidak ada

tambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding
dengan cakupan kinerja penyelenggaraanpenanggulangan bencaha yang sangat luas.

2.

Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana
penganggaran rutin. padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive
terutama utuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak.

3.

Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan

yang penting dalam pembangunan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan
manakala terjadi bencana.

Langkah langkah yang akan ditempauh dalam rangka capaian sasaran:

1.

Perlu adanya tambahan sumberdaya manusia yang cakap dan trampil serta kompetensi
dibidang penanggulangan bencana.

2.

Mengusulkan anggaran melalui ABPB II, APBD Propinsi dan pusat baik untuk kegiatan pra
bencana, kodisi darurat'dan penanganan pasca bencana.

3.

Memberikan informasi kepada para penentu kebijakan. Bahwa penanggulangan bencana
merupakan hal sangat penting dan diprioritaskan karena menyangkut kehidupan masyarakat
terutama yang terkena dampak karena bencana.

BAB 1
PENDAHULUAN

A.

TUGAS DAN PERAN ORGANISASI

.

BPBD adalah salah satu lembaga yang dipimpin oleh seorang Kepala BPBD dijabat ex

ofisio oleh Sekretaris Daerah Kabupaten. Banjarnegara dan menunjuk Kepala Pelaksana BPBD
yang berada dibawah dan berlanggungjawab kepada Bupati Banjarnegara.
Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 893 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Tugas Pokok. Fungsi dan Tata
pokok dan fungsi sebagai berikut

Kerja

pada BPBD Kab. Banjarnegara.

BPBD mempunyai

rugas

:

Tugas Pokok

1.

Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencan a yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan darurat. rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.

2.

Menetapkan standarisasi sefta kebutuhan penyelengg ataanpenanggulangan bencana berdasarkan
peraturan Perundang-undangan.

3.

Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.

4.

Menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.

5. Melaksanakan penyelenggaraan
6.

penanggulangan bencana.

Melaporkan penyelenggaraanpenanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam

kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

7. Mengendalikan

pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

8. Mempefianggungjawabkan

perrggun aan anggatan yangditerima dari APBD Kabupaten. APBD

Propinsi, APBN dan dari pihak lain.

9.

Melaksanakan tugas pokok lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPBD mempunyai fungsi

1.

:

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
dengan bertindak cepat dan tepat efektifdan efisien.

2.

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan

menyeluruh.

B.

KETERKAITAN RKT DAN RENSTRA
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok
ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah lRPJMD) 2Oll-2016. Dengan diberlakukan Perda Nomor 3 Tahun 2011.
tentang Pembentukan BPBD Kab. Banjarnegara, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana
tersebut diatas

BPBD menetapkan rencana strategis BPBD Tahun 20ll-2016 sebagai dasar

acuan

penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan BPBD
pada 201 1-2016.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPBD Tahun 2017 dalam penyusunan memperhatikan
dokumen rencana yang lain baik yang bersifat vertikal maupun horisontal.
Keterkaitan

1. RPJMD Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2006- 2011 yang merupakan

penjabaran RPJPD

Kabupten Banjarnegara Tahun 201 1 -2Ol 6.

2. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011- 2016 sebagai acuan dalam penyusunan Renstra
BPBD.

3. RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 sebagai acuan dalam penyusunan RKT Tahun2)l7
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BPBD Tahun 201,1 dimaksudkan sebagai tolak

ukur kinerja kegiatan BPBD dalam pencapaian visi dan misi serla tujuan organisasi yang akan
dicapai pada tahun 2016.

Dokumen RKT BPBD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 merupakan dokumen RKT
tahun ke -1.

BAB

II

RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. TUJUAI{ STRATEGIS
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk
melakukan reformasi pada sektor aparatur daerah dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan

bidang aparatur daerah Relormasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan
tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. BPBD dapat secara tepat
mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh BPBD dalam memenuhi visi misinya untuk kurun

waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis

ini

dalam

memperlimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu. perumusan tujuan
strategis ini juga akan memungkinkan BPBD untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah

dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi BPBD.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan BPBD di dalam mencapai tujuan strategisnya,
setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja Qterformance indiccttor) yang

terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

:

1.

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efektif dan efisien.

2.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatirr.

a

Meningkatkan kompetensi aparatur dibidang kebencanaan.

4.

Meningkatkan Kinerja pegawai yang akuntabel.

5.

Meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.

6.

Meningkatkan ketersediaan inlbrmasi daerah rawan bencana.

7.

Meningatkan kewaspadaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

8.

Meningkatkan kualitas penanganan bencana.

9.

Meningatkan sosial ekonomi masyarakat korban bencana.

10. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat korban bencana.

B. SASARAN STRATEGIS
Dalam rangka mencapai

tujuan BPBD seperti yang dikemukakan

tersebut harus dirumuskan berupa perumusan sasaran strategis BPBD.

diatas, maka tujuan

1.

Terwujudnyapelayananadministrasiperkantoran

2.

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai.

3.

Meningkatkan kompetensi aparatur di bidang kebencanaan

4.

Meningkatkan kinerja pegawai yang akuntabel

5.

Tewujudnya masy arakatyang mempunyai kesadaran dalam penanggulangan bencana

Meningkatkan kualitas penanganan bencana

9.

Tersedianya data daerah rawan bencana

Meningkatkankewasp adaanmasyarakat dalampenanggulanganbencana

8.

Terwujudnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana

Meningkatkan ketersediaan informasi daerah rawan bencana

7.

Terwujudnya sistem penilaian kinerja pegawai

Meningkatkan kesiapsiagaandalampenanggulangan bencana

6.

Meningkatnya sumber daya aparatur yang cakap dan terampil

Terlanganinya bencana secara cepat. tepat dan sesuai sasaran

Meningkatkan social ekonomi masyarakat korban bencana

-

Tertanganinyadesa/masyarakatkorbanbencana

RENCANA KINERJA TAHUNAN

-

SKPD

:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupalen Banjarnegara

Tahun

:

2Ol7

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

I

2

3

4

1

1.

Terwujudnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Jumlah jasa kantor yag

3 paket

terpenuhi

,.

jrrtrt', ;ri,

adminiiirasi

5;;"s

keuangan yangterbayar

i.

-ilr6h

ii;uuirt

i p;kei

un

peralatan dan

perlengkapan kantor
yang terpenuhi

---4.--i;m 6ii ti;buiuh;,

'

b;il;

7 paket

logistik kantor yang
terpenuhi

5. Jumlahjasa administrasi
perkantoran yag

77 orang

terpenuhi

l.

Jumlah gedung yang

1

unit

terbangun
2.

Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur yang memadai

1

2.

paket

Jumlah kebutuhan
perlengkapan
gedung kantor yang

terpenuhi

a

-).

Jumlah teUrirt

in

1

paket

pemeliharan

rutin/berkala gedung
kantor yang
terpenuhi

4.

Jumlah kebutuhan

paket

pemeliharan

10

rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor yang

terpenuhi.
-') .

Meningkatnya Sumber daya

Jumlah aparatur yang telah

aparatur yang cakap dan terampil

mengikuti

100%(40 orang)

diklat/pelatihan/bimtek

4.

5.

Terwujudnya sistim penilaian

Jumlah dokumen perencanaan

kinerja pegawai

dan pelaporan yang tersusun

Teruj udnya kesiapsiagaan dalam

1.

Jumlah relawan yang

1

00% (6 dok)

100%(24 orang)

mengikuti bimtek SAR

penanggulangan bencana

2.

Jumlah anggota relawan

100%(120 orang)

yang telah dibina dalam
penanganan
penanggulangan
bencana
J.

Terpenuhinya alat
resque untuk

100%(l paket)

perlolongan korban
bencana
4.

Terbentuknya Desa
Tangguh bencana pada

100%(10 desa)

daerah rawan bencana
5.

Jumlah apel
kesiapsiagaan yang

100%(1 keg)

terlaksana
6.

Jumlah dokumen
rencana Kontijensi yang

100%(1 dok)

tersusun

6.

Tersedianya data daerah rawan

1.

Jumlah kecamatan yang

100%(4 kec)

dipetakan

bencana

2.

Jumlah daerah rawan
bencana yang terpantau

100%(10lokasi)

dalam upaya
mengantisipasi bencana
t1

7.

Terwuj udnya masyarak at y ang

Jumlah relawan yang

mempunyai kesadaran dalam

terlatih dalam

penanggulangan bencana

penanggulangan

100%(360 org)

bencana

\00%(3 paket)

a.

Terpenuhinya
kebutuhan logistik
permakan.

b.

Terpenuhinya
kebutuhan logistik
non makanan

c.

Terpenuhinya

logistik bahan
bangunan

Terpenuhinya EWS di

t00%(2 pkt)

daerah rawan bencana

8.

Tertanganinya bencana secara

1.

Persentase bencana yang

1000

tertangani dengan baik

cepat. tepal dan sesuai sasaran
2,

Terlaksananya piket

100%(1 keg)

Pusdalops.

Terpenuhinya Sarpras
Pusdalops
4.

Terlaksananya sistem

100(1 paket)

100%(1 paket)

informasi dan
komunikasi
Kebencanaan
5.

Terselenggaranya piket

100%(1, posko)

posko.
6.

Tersusunnya SOP

100%(2 dok)

kebencanaan
7.

Terlaksananya Rakor
100%(1 kali)
kebencanaan

8.

Termobilisasinya

100%(1000 org)

relawan darurat bencana
9.

Terlatihnya TRC

100%(30 org)

Penanggulangan

t2

bencana
10. Tersedianya peralatan

TRC Penanggulangan

100%(1 paket)

bencana
1.

Termobilisasinya
petugas TRC dalam

100%(1 keg)

penanggulangan
bencana

t2. Tertatanya managemen

t00% (1 kali)

pergudangan

13. Terlaksananya Pelatihan
Penggunaan peralatan

100% (2 keg)

kebencanaan

t4. Terpenuhinya kebutuhan

100% (1000/tangki)

air bersih
15. Terpenuhinya peralatan

100% (1 paket)

kebencanaan

t6. Tersedianya Sumur Bor
pada daerah yang rawan

100% ( 2 paket)

kekeringan air bersih

9.

Terlanganinya desa/

1.

masvwsarakat korban bencana

Terkelolanya

100%(3 desa)

penanganan pasca
bencana

2.

Pulihnya perekonomian

100%(3 desa)

masyarakat yang

terdampak bencana

3.

Pulihnya sosial

100%(3 desa)

mas5zarakat Yang

terdampak bencana.
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III
PENUTUP
BAB

Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 merupakan Dokumen
Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program

dan kegiatan dalam jangka waktu satu tahun untuk mendukung dan melaksanakan tugas pokok dan
fungsi BPBD guna mewujudkan Visi yang ditetapkan.
Sebagai suatu pedoman perencanaan. maka hal yang paling mendasar dari keberhasilan setiap

program dan kegiatan yang direncanakan adalah terletak pada bagaimana semua hal yang telah
direncanakan tersebut dilaksanakan secara konsisten.
Dalam mengembangkan pelayanan yangad,adi BPBD terdapat tantangan maupun peluang.

Tantangan adalah faktor-faktor

di luar kendali organisasi yang dapat merugikan atau

mengganggu kelangsungan organisasi sedang peluang adalah faktor-faktor

di luar kendali

organisasi

yang bersifat menguntungkan dan memberi peluang bagi BPBD untuk berkembang jika dimanfaatkan.

L

Tantangan

a.

Kurangnya komitmen pimpinan instansi pemerintah terhadap kebijakan penanganan
kebencanaan,

b.
c.
d.
e.

Belum lengkapnya perda yang mengatur managemen penanggulangan bencana;
Belum optimalnya system informasi/data kebencanaan;
Belum terpenuhinya SDM aparalur dari segi kualitas maupun kuantitas;
Rendahnya mutu pelayanan publik (tuntutan masyarakat atas pelayanan dalam bidang
bantuan kebencanaan):

L
g.
2.

Masih banyaknya daerah rawan bencana:
Terbatasnya dukungan anggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana:

Peluang

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 20\7-2022;
Perhatian pemerintah dalam kebijakan anggatanuntuk penenganan bencana;

Tuntutan kebijakan pelayanan publik;

Pengembanganteknologiinformasi;
Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak TSKPD lain. masyarakar madani dan LSM)
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Berkaitan dengan hal tersebut dengan berpedoman pada Rencana Kinerja Tahunan 2017 BPBD,

masing-masing berupaya semaksimal mungkin melaksanakan secara konsisten semua program dan
kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2017.

t4

Secara teknis program dan kegiatan pada Tahun
Rencana Kerja Anggaran (

2017 akan dijabarkan lebih lanlut ke dalam

RKA ) BPBD dan dioperasionalisasikan melalui kegiatan

-

kegiatan masing-

masing seksi di lingkungan BPBD Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara,

Januari 2017

KEPALA PELAKSANA BPBD
KAB. BANJARNEGAR{

Drs. Arief Rahman.ST.MSi
Pembina Tk.I
NrP. 19661 022198603 I 00s
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