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KATAPENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan 

Anugrah-Nya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 ini 

dapat kami wujudkan sebagaimana mestinya. 

 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik dan 

bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai 

wujud  pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka 

perwujudan good governance, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser 

telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Tahun 2019. 

 

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan  

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, 

merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh  Kebijakan, Program, Kegiatan yang 

didasarkan  pada  visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di 

dalamnya aspek keuangan. 

 

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam upaya 

mewujudkan good governance. 

 
 

 
 

Tana Paser,    Februari 2020 
 

KEPALA PELAKSANA 

 

 

 

EDWAR EFFENDI, S.Sos.MM 

      Pembina TK.I 

         NIP. 19630310 198602 1 005 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
(EXECUTIVE SUMMARY) 

 
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah bahwa 

Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Paser menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Tahun 2019. 

 

LAKIP Tahun 2019 merupakan laporan kinerja atas pelaksanaan rencana strategis 

(Renstra) Tahun 2016 - 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser. 

Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian 

Kinerja (PK) Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser yang 

telah diperjanjikan. 

 

Dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Paser menetapkan empat misi yaitu : 

1. Membangun efektivitas dalam upaya pengurangan risiko bencana pada kawasan yang 

memiliki risiko bencana. 

2. Meningkatkan efektivitas penanganan tanggap darurat. 

3. Melakukan optimalisasi dan percepatan pemulihan wilayah pascabencana dan masyarakat 

yang terkena bencana untuk lebih mandiri. 

4. Meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas dalam tata kelola penanggulangan bencana. 

 

Keempat misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Setiap tahun 

masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat 

untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Uraian lebih terinci mengenai target dan tingkat 

ketercapaian indikator kinerja dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser. 

 

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 adalah sebesar 98,74%. Dari 

sebanyak 26 Indikator Kegiatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran dan 

strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Paser. 
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Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, anggaran belanja langsung untuk 

melaksanakan program/kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Paser 

sebesar Rp. 2.209.672.119,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.181.856.736,00 atau 

98,74% termasuk dalam kategori sangat berhasil, walau demikian tidak terlepas dari berbagai 

hambatan dan kendala yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target kinerja dalam 

bidang penanggulangan bencana. 

 

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah 

sebagai berikut : 

 

NO HAMBATAN KENDALA 

1. Adanya kebijakan penetapan prosentase 

triwulan I dan II lebih rendah bila dibanding 

dengan triwulan III dan IV dalam penyusunan 

anggaran kas, sehingga mempengaruhi 

ketepatan waktu/jadwal pelaksanaan program 

dan kegiatan 

Meningkatkan koordinasi dan konsultasi 

dalam hal penyusunan perencanaan 

program dan anggaran maupun 

pelaksanaannya baik secara internal 

maupun ekternal kepada 

dinas/instansi/lembaga terkait 

2. Penyusunan perencanaan program belum dapat 

dikatakan sejalan dengan penetapan kebijakan 

penganggaran, misal; beberapa program dan 

kegiatan pendukung yang telah disusun didalam 

perencanaan strategis tidak singkron dengan 

rencana kerja tahunan serta rencana kerja 

anggaran RKA dan sangat dibatasi oleh 

penyediaan pagu dana indikatif, bukan 

mengutamakan rasionalisasi perencanaan 

program/kegiatan yang dibutuhkan 

Melakukan upaya usulan-usulan 

program/kegiatan yang tidak terakomodir 

dalam APBD Kabupaten kepada 

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat 

3. Belum memadainya susunan organisasi dan tata 

kerja kelembagaan guna lebih memaksimalkan 

urusan pelayanan masih bergabungnya urusan 

kepegawaian, urusan keuangan dan urusan 

perencanaan dan program didalam satu lingkup 

sekretariat sehingga pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi tidak dapat berjalan lebih maksimal 

Memperbaiki dan merevisi dokomen 

perencanaan, guna singkronisasi program 

dan kegiatan terhadap pencapaian kinerja 

4. Koordinasi belum sepenuhnya dapat 

dilaksanakan dengan baik, dan masih berjalan 

secara sektoral baik pada tataran internal 

maupun ekternal 

Berupaya meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan sumber 

daya aparatur yang kreatif dan inovatif 

dalam mengatasi hambatan-hambatan 

 

Laporan kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat 

sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisifasi perubahan yang 

terjadi di sekitar organisasi. Selain itu laporan kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan untuk 

menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan harapan 

akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai program/kebijakan 
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sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud. Semoga pencapaian sasaran di tahun 

mendatang akan lebih mengarah pada satu kondisi yang lebih meningkat dari tahun-tahun 

sebelumnya. Amin 

Sekian dan terima kasih. 

 

 

 

       Tana Paser,       Januari 2020 

                Kepala Pelaksana 

 

 

       Edwar Effendi,S.Sos,MM 

        Pembina TK.I 

       NIP. 19630310 198602 1 005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser sebagai tindak lanjut dari Undang-

Undang No. 24 tahun 2007 tanggal 26 April 2007 pada Bab III. Tanggungjawab dan 

Wewenang pada Pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi 

penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Pasal 18 ayat 1 

bahwa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. Memperhatikan dasar-dasar hukum lainnya, yaitu 

antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran 

serta Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah; 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Paser merupakan unsur 

pendukung dan pelaksana tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

penanggulangan bencana dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati. 
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1.2 KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI  DAN KEWENANGAN 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser dibentuk  

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2010 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian diubah 

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sesuai Bab V tentang Ketentuan 

Peralihan pada Pasal 11 dinyatakan bahwaBadan Penanggulangan Bencana Daerah 

yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya, kecuali penyelenggaraan pemadam 

kebakaran, sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub 

urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Mengenai tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Lembaga 

Yang Dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser mengacu 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Paser dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

 

Untuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2014dengan Peraturan 

Perundang-Undangan tersendiri pada bagian pertama Pasal 4, 5, dan 6, dinyatakan 

bahwa : 

1. BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

2. BPBD dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 

3. BPBD mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan program, 

pengendalian dan menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi 

pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.  

4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD 

menyelenggarakan fungsi : 

- Penyusunan perencanan program bidang penanggulangan bencana sesuai dengan 

rencana strategis pemerintah daerah; 

- Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana secara 

cepat, tepat, efisien dan efektif; 

- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai dengan norma, standar, prosedur dan 

kriteria yang ditetapkan pemerintah; 
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- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; dan 

- Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. 

 

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser 

tertuang dalam : 

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Lain Kabupaten Paser 

2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah 

 

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Lain Kabupaten Paser khususnya pada : 

 pasal 7 terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pengarah; dan Unsur Pelaksanaan 

 Pasal 8, Unsur Pengarah BPBD Adalah unsur yang terdiri dari Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD), Tenaga Profisional dan Staf Ahli sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan langsung dengan penanganan 

penanggulangan bencana. Sesuai Keputusan Bupati Paser Nomor : 360/KEP-

775/2014 Tanggal 18 November 2014, unsur pengarah mempunyai tugas 

merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana, memantau dan 

mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah 

Kabupaten Paser. 

 Pasal 9, Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah, dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari. Unsur 

Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas 

melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi Pra 

bencana; Saat tanggap darurat; dan Pascabencana. 

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut :   

1. Pengkoordinasian 

Merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan 

melalui koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang 
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ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada 

tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. 

2. Pengkomandoan 

Merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui 

pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja 

perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta 

langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat 

bencana. 

3. Pelaksanaan 

Merupakan fungsi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara  

terkordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi 

vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 Pasal 15, Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari : 

1. Kepala Pelaksana; 

2. Sekretariat; 

3. Seksi pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik; 

5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerahtertuang dalam Kabupaten Paser khususnya pada :  

 Bab V Ketentuan Peralihan Pasal 11 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan 

perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap 

melaksanakan tugasnya, kecuali penyelenggaraan pemadaman kebakaran, 

sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub 

urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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Bagan 1.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

BPBD KABUPATEN PASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

JABATAN TUGAS FUNGSI 

KEPALA 

PELAKSANA 

- Memimpin, mengawasi, membina, 

mengendalikan dan melaksanakan 

kerja sama serta koordinasi atas 

penyelenggaraan penanggulangan 

bencana 
- Melaksanakan tugas-tugas lain 

yang diberikan oleh Kepala Daerah 

sesuai dengan bidang tugasnya 

 

SEKRETARIS Mengkoordinasikan perencanaan, 

pembinaan dan pengendalian 

terhadap program, administrasi dan 

sumber daya serta kerjasama 

- Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi 

di lingkungan Pelaksana BPBD 

- Pengkoordinasian, perencanaan dan 

perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan 

BPBD 

- Pembinaan dan pelayanan adminstrasi 

ketatausahaan, hukum dan peraturan 

perundang-undangan,organisasi,tatalaksana, 

kepegawaian,keuangan,persandian, 

perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana 

BPBD 

- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan 

masyarakat dan protokol di lingkungan 

Pelaksana BPBD 

- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pengarah BPBD 

- Pengkoordinasian dan penyusunan laporan 

BPBD 
SEKSI 

PENCEGAHAN 

DAN 

KESIAPSIAGAAN 

Mengkoordinasikan dan 

melaksanakan kebijakan umum 

dibidang penanggulangan bencana 

pada prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat 

- Perumusan kebijakan umum di bidang 

penanggulangan bencana pada pra bencana 

serta pemberdayaan masyarakat; 

- Pengkoordinasian dan pelaksanaan 

kebijakan umum di bidang penanggulangan 

bencana pada pra bencana serta 

pemberdayaan masyarakat; 

- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang 

penanggulangan bencana pada pra bencana 
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serta pemberdayaan masyarakat; 

- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan 

tentang pelaksanaan kebijakan umum di 

bidang penanggulangan bencana pada pra 

bencana serta pemberdayaan masyarakat. 

SEKSI 

KEDARURATAN 

DAN LOGISTIK 

 

Mengkoordinasikan dan 

melaksanakan kebijakan umum di 

bidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat serta 

melaksanakan koordinasi dan 

dukungan logistik serta peralatan 

dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana 

- Perumusan kebijakan umum di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat, penanganan pengungsi, logistik dan 

peralatan dalam penanggulangan bencana; 

- Pelaksanaan penyusunan perencanaan di 

bidang logistik dan peralatan dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana;  

- Pengkoordinasian dan pelaksanaan 

kebijakan umum di bidang penanggulangan 

bencana pada saat tanggap darurat dan 

penanganan pengungsi; 

- Komando pelaksanaan penanggulangan 

bencana pada saat tanggap darurat;  

- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat dan penanganan pengungsi;  

- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan 

tentang pelaksanaan kebijakan umum di 

bidang penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat, penanganan pengungsi, 

logistik dan peralatan dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana 
SEKSI 

REHABILITASI 

DAN 

REKONTRUKSI 

 

Mengkoordinasikan dan 

melaksanakan kebijakan umum di 

bidang penanggulangan bencana 

pada pasca bencana serta 

pemberdayaan masyarakat 

- Perumusan kebijakan umum di bidang 

penanggulangan bencana pada pasca 

bencana 

- Pengkoordinasian dan pelaksanaan 

kebijakan umum di bidang penanggulangan 

bencana pada pasca bencana; 

- Pelaksanaan hubungan kerja di bidang 

penanggulangan bencana pada pasca 

bencana; 

- Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan 

tentang pelaksanaan kebijakan umum di 

bidang penanggulangan bencana pada pasca 

bencana 

 

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Paser pada Tahun 2019 didukung oleh sumber daya manusia 

sebanyak 92 orang terdiri dari 45 orang berstatus sebagai PNS dan 47 orang berstatus 

sebagai tenaga kontrak/PTT. 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditinjau dari tingkat pendidikan terdiri atas : 

1. Berpendidikan S2 berjumlah     1orang  

2. Berpendidikan S1 berjumlah    7orang 

3. Berpendidikan D3 berjumlah    1 orang  

4. Berpendidikan SLTA berjumlah  34 orang 

5. Berpendidikan SLTP berjumlah  1 orang 
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6. Berpendidikan SD berjumlah  1   orang 

 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditinjau dari Tingkat Golongan terdiri atas :  

1. Golongan IV sebanyak    1orang 

2. Golongan III sebanyak    18 orang  

3. Golongan II  sebanyak    25 orang 

4. Golongan I  sebanyak     1   orang 

 

Keadaan pegawai sebagaimana di atas berdasarkan tingkat pendidikan dan 

golongan tergambarkan pada tabel 1.1.berikut ini : 

 

Tabel 1.1 

DAFTAR PEGAWAI BPBD KABUPATEN PASER TAHUN 2019 
 

JABATAN 
JENIS 

KELAMIN 
GOLONGAN PENDIDIKAN 

L P IV III II I S2 S1 D3 SLTA SLTP SD 

KepalaPelaksana 1 - 1 - - - 1 - - - - - 
 

Sekretaris - 1 - 1 - - - 1 - - - - 

Staf Sekretariat 12 12  7 4   6 2 14 1 1 
 

KasiPencegahan dan Kesiapsiagaan 1 - - 1 - - - 1 - - - - 

StafPencegahandan Kesiapsiagaan 4 1 - - 2 - - 1 - 4 - - 
 

KasiKedaruratandan Logistik 1 - - 1 - - - - - 1 - - 

StafKedaruratandan Logistik 48 4 - 7 16 1 - 13 - 35 3 1 
 

Kasi Rekonstruksidan Rehabilitasi 1 - - 1 - - - 1 - - - - 

StafRekonstruksidan Rehabilitasi 3 3 - - 3 - - 1 - 5 - - 
 

PNS 35 10 1 18 25 1 1 7 1 34 1 1 

PTT 36 11 - - - - - 17 1 25 3 1 

Jumlah 71 21 1 18 25 1 1 24 2 59 4 2 
 

Jumlah PNS 45 Orang 

JumlahPTT 47 Orang 

Jumlah Keseluruhan 92 Orang 

 

1.5 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser adalah perangkat daerah 

yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan 

penanggulangan bencana, atas dasar antara lain; 

1. Kebijakan Pemerintah berdasarkan; 

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007 tentang 

PenanggulanganBencana; 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2Tahun 2010 tanggal 27Januari 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Paser. 
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c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Lain Kabupaten Paser. 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016  Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

2. Karekteristik bencana yang potensi terjadi di Kabupaten Paser seperti Bencana 

Asap akibat kebakaran hutan dan lahan, bencana banjir, maupun potensi bencana 

lainnya. 

3. Paradigma PenanggulanganbencanaSebelum BPBD Kabupaten Paser dibentuk 

yang menangani penanggulangan bencana hanya Kantor Kesbangpol dan Linmas 

dan penanganannya hanya pada saat terjadinya bencana, dengan dibentuknya 

BPBD Kabupaten Paser berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 

manajemen penanganan bencana dari pencegahan kesiapsiagaan, penanganan 

darurat sampai dengan pascabencana disamping itu menjadi urusan bersama 

(pemerintah, lembaga dunia usaha, masyarakat/LSM) 

4. Kerusakan Sumber Daya Alam di Kabupaten Paser 

5. Diperlukannya SKPD yang mampu mengkoordinasi SKPD terkait, lembaga dunia 

usaha dan masyarakat/LSM agar berjalan sesuai dengan fungsi/tupoksinya. 

 

1.6 PERMASALAHAN UTAMA (ISUSTRATEGIS) 

Isu-isu strategi yang sangat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

BPBD Kabupaten Paser adalah sebagai berikut : 

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan 

bencana, hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan 

tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana. 

Dalam penyelenggaraan kegiatan Tanggap Darurat, masalah yang dihadapi antara 

lain adalah: 

a. Belum maksimalnya kinerja aparatur kelembagaan penanggulangan bencana; 

b. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan 

bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. 

 

Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: 

a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; 

b. Penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana yang tidak akurat; 

c. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa 
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kerusakan spasial; 

d. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi yang terpusat; 

e. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang 

bersumber dari pemerintah daerah. 

 

2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya 

pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi 

rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi 

terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain 

: 

a. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran 

informasi kebencanaan kepada masyarakat; 

b. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan 

pembangunan secara efektif dan komperhensif; 

c. Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih 

terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; 

keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta 

keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang 

bersumber pada alokasi pemerintahdaerah. 

 

1.7 SARANA DAN PRASARANA 

Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan bencana sangat diperlukan guna 

mendukung kegiatan rutin maupun operasional. Sebagai institusi yang keberadaannya 

sangat penting, sangat diperlukan fasilitas kantor yang memadai untuk meningkatkan 

kinerja aparatur. Sarana dan  prasarana  BPBD Kabupaten Paser berasal dari pengadaan 

BPBD sendiri, dari Hibah Provinsi Kalimantan Timur maupun bantuan atau hibah dari 

BNPB. Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Paser 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran VI 

 

1.8 ASET YANG DIKELOLA 

Aset yang dikelolaoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser 

berdasarkan neraca saldo per 31 Desember 2019 hasil rekonsiliasi bersama dengan 

9 



  

LAKIPBPBD Kabupaten PaserTahun 2019  

 

DPPKAD Kabupaten Paser berupa Aset Tetap berjumlahRp. 13.427.800.494,9Aset 

Tetap sebagaimana yang dimaksud, terdiri dari : 

1. Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

senilai Rp.12.851.259.162,68 

 

2. Gedung dan Bangunan. 

Gedung dan bangunan yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

senilai Rp. 2.036.936.832,22  
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1 RENCANA STRATEGIS 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser selaku penanggungjawab 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Paser, memiliki 

kewajiban untuk menyediakan layanan publik yang bermutu bagi semua masyarakat 

dalam rangka memberikan perlindungan sosial akibat bencana melalui upaya-upaya 

pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana secara cepat, 

tepat, efektif dan efisien. 

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser menyusun Rencana 

Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016 -2021, selanjutnya 

disesuaikan dengan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021 

yaitu “Terwujudnya Kabupaten Paser Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan 

Berkeadilan”dengan Misi yang ke 5 yaitu “Memperkuat kohesivitas sosial, budaya 

dan adat istiadat lokal “. Misi tersebut selanjutnya disesuaikandengankondisi umum, 

potensi, permasalahan, tantangan dan hasil pemetaan posisi organisasi yang dihadapi ke 

depan. 

 

2.2 VISI BPBD KABUPATEN PASER 

Visi organisasi merupakan pandangan ke depan menyangkut ke mana organisasi 

harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, 

antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang 

keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh organisasi. 

Maka dengan semangat dan alasan filosofis itu sejalan dengan visi dan misi Kabupaten 

Paser, oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser telah dirumuskan 

visi organisasi: 

 

 

Rumusan Visi BPBD Kabupaten Paser tersebut di atas, dapat dijelaskan melalui 

makna yang terkandung pada konsepsi sebagai berikut:  

 Pada saat ini konsep penanggulangan bencana telah mengalami perubahan yang 

cukup mendasar. Pemaknaan terhadap bencana yang secara konvensional dianggap 

“Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Paser Dalam Menghadapi Bencana“ 
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sebagai sebuah kejadian yang tidak dapat dicegah, kemudian mengalami pergeseran 

makna bahwa bencana dapat dideteksi sebelumnya sehingga dapat dilakukan upaya 

pencegahan dan pengurangan resiko. Rentang waktu dan fokus bantuan yang 

awalnya hanya berorientasi pemberian bantuan fisik, teknis semata dan hanya 

dilakukan pada saat tanggap darurat bencana, kemudian dengan konsep 

penanggulangan bencana berbasis masyarakat, penanggulangan bencana dilakukan 

sejak sebelum bencana terjadi yaitu melalui upaya pencegahan, peredaman risiko 

dan peringatan dini. Bantuan juga lebih bersifat menyeluruh termasuk 

pendampingan trauma atau psikososial. 

 Dalam setiap kejadian bencana, masyarakat baik kelompok miskin dan kaya, laki-

laki maupun perempuan mendapat risiko yang sama, bahkan masyarakat miskin 

dan kelompok rentan seringkali menjadi yang paling menderita akibat bencana. 

Namun demikian tidak jarang terjadi orang kaya yang terkena bencana saat itu juga 

menjadi miskin. Dampak besar dari sebuah peristiwa memperlihatkan bahwa masih 

banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak termasuk 

pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha untuk menghadapi bencana, termasuk 

pada saat masa tanggap darurat atau kegiatan penanganan darurat. Salah satu upaya 

strategis yang saat ini harus terus diupayakan adalah mendorong kesadaran 

masyarakat untuk “tanggap dan tanggguh” dalam menghadapi bencana. Tanggap 

berarti peka atau paling tidak mengenali gejala- gejala atau potensi bencana yang 

akan terjadi di wilayahnya. Tangguh berarti memiliki ketahanan (resilience) dalam 

menghadapi resiko bencana, yaitu dengan melakukan antisipasi dan persiapan 

seoptimal mungkin ketika bencana terjadi. 

 Dalam penanggulangan bencana, kegiatan pasca bencana merupakan salah satu 

mata rantai strategis yang perlu mendapatkan penanganan secara terpadu, 

komprehensif, efektif dan efisien. Maka paling kurang kegiatan penanganan 

pascabencana harus meliputi aktivitas-aktivitas sebagaiberikut: 

- Restorasi (pembersihan kondisi sehingga bisa berfungsi secara darurat); 

- Rehabilitasi sosial bagi korban bencana yang mengalami tekanan/stress yang 

ditujukan guna pengembalian fungsi sosial korban; 

- Rehabilitasi fisik, yaitu perbaikan sarana-sarana kehidupan seperti penyediaan 

pelayanan rumah, sarana air bersih, penyediaan sarana dapur umum/keluarga, 

dan lain-lain; 

- Rekonstruksi, yaitu perbaikan secara total terhadap sarana-sarana atau fasilitas 

umum sehingga dapat berfungsi secara normal, seperti sekolah, pasar, jalan 
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umum, rumah sakit, sarana penerangan, sarana komunikasi yang rusak, dan lain-

lain, sehingga kehidupan masyarakat dapat berfungsi secara normal kembali. 

 

2.3 MISI BPBD KABUPATEN PASER 

Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi 

yang diekspresikan dalam produk yang dihasilkan dan jasa pelayanan yang diberikan 

atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat 

yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Berkaitan dengan itu, perumusan 

misi BPBD Kabupaten Paser selayaknya memperhatikan relevansi dan kaitannya 

dengan misi Kabupaten Paser, seperti yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. 

 

Untuk itu BPBD Kabupaten Paser menetapkan misi untuk mewujudkan visinya 

dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Misi yang diemban 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser adalah: 

1. Membangun efektivitas dalam upaya pengurangan risiko bencana pada kawasan 

yang memiliki risiko bencana;  

2 Meningkatkan efektivitas penanganan tanggap darurat; 

3 Melakukan optimalisasi dan percepatan pemulihan wilayah pascabencana dan 

masyarakat yang terkena bencana untuk lebih mandiri; 

4 Meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas dalam tata kelola penanggulangan 

bencana. 

 

2.4 TUJUAN 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan 

sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. 

Tujuan yang ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi, dan rumusannya harus 

dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan. 

 

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Paser serta memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Paser, maka 

penanggulangan bencana diarahkan kepada pencapaian tujuan:  

1. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 

2. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana 

3. Peningkatan efektivitas pemulihan bencana 

4. Pemulihan tata kelola bidang penanggulangan bencana 
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2.5 SASARAN 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, 

dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan 

tujuan yang ditetapkan.  

 

2.6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Langkah strategiyang perlu ditempuh agar di masa depan BPBD Kabupaten Paser 

dapat diproyeksikan dan mampu mencapai posisi pada kuadran Bertumbuh (Growth) 

dilihat dari lingkungan eksternal dan internal. Strategi adalah keseluruhan cara atau 

langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan 

sasaran atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan secara makro 

dibanding dengan teknik sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi 

merupakan cara mecapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, 

program dan kegiatan. Sedang arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang 

dipilih dan ditetapkan oleh organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau 

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan agar tercapai 

kelancaran dan keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, 

serta visi dan misi. 

 

Tabel 2.2 

SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BPBD KABUPATEN PASERTAHUN 2016-2021 

 

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 

Meningkatkan upaya 

pencegahan dan irigasi untuk 

mengurangi potensi korban 

jiwa, kerugian ekonomi dan 

kerusakan lingkungan akibat 

bencana 

Mengoptimalkan koordinasi dan 

peran serta pemangku kepentingan 

dalam mengambil peran 

pembentukan desa tangguh bencana 

Meningkatkan peran forum 

PRB dan peran Dunia Usaha 

dalam perannya dalam 

penanggulangan bencana  

Mendorong Ketanguhan 

masyarakat dalam menghadapi 

bencana melalui penguatan peran 

perempuan dan pengembangan 

budaya sadar bencana dalam 

lingkup pencegahan, mitigasi, 

peringatan dini dan kesiapsiagaan  

Meningkatkan peran relawan 

perempuan, kampus, LSM, 

dasawisma siaga bencana, 

pengenalan bencana pada 

sekolah, sekolah sadar bencana 

dalam menyiapan masyarakat 

mengahadapi bencana 

Meningkatkan kesiapsiagaan 

dan penanganan darurat 

untuk menghadapi bencana 

secara mandiri dan proaktif 

Mengoptimalkan kaji cepat Meningkatkan kecapatan 

Assesmant 

Mengoptimalkan dukungan logistik 

dan peralatan pada korban bencana 

Meningkatkan pengadaan 

peralatan dan logistik  
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Terselenggaranya pemulihan 

dampak bencana secara lintas 

sektor sesuai dengan rencana 

aksi rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana 

Mengoptimalkan pemulihan sarana 

dan prasarana ekonomi  

 

Meningkatkan penguatan 

jumlah sarana dan prasarana 

ekonomi masyarakat  

 

Peningkatan kapasitas SDM 

dan kelembagaan serta 

terintegritasnya 

penanggulangan bencana 

pada kegiatan pembangunan 

pemerintah daerah 

Mengoptimalkan tata kelola 

administrasi penyelenggaraan 

penanggulangan bencana 

Meningkatkan sistem 

pengelolaan administrasi 

umum dan ketatausahaan yang 

baik 

Memantapkan Kegiatan 

Pengelolaan Keuangan 

Melaksanakan kegiatan 

penyusunan laporan kinerja 

dan keuangan yang baik 

Meningkatkan kualitas dokumen 

perencanaan SKPD 

Melaksanakan sistem 

perencanaan yang baik dengan 

dukungan perencanaan yang 

handal 

 

 

2.7 PROGRAM DAN KEGIATAN 

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu, dan 

sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi 

bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam 

penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Paser menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan 

pertimbangan, antara lain: 

1. memperhatikan tupoksi dari tiap seksi maupun sekretariat; 

2. memperhatikan program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan 

pemerintah pusat; 

3. mempertimbangkan keadaan masa lalu, saat ini dan masa datang; 

4. memperhatikan skala prioritas dalam mendukung tercapainya visi dan misi. 

 

Program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah disusun 

kedalam program kerja tahunan sebagai berikut : 
 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 Penyediaan jasa surat menyurat 

 Penyediaan  jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 

 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 

 Penyediaan jasa administrasi keuangan 

 Penyediaan jasa kebersihan kantor 

 Penyediaan alat tulis kantor 
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 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 

 Penyediaan makanan dan minuman 

 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 

 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 

 

3. Pogram Peningkatan Disiplin Aparatur 

 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 

 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 

 

5. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 

 Penyusunan data statistik sektoral 

 

6. Program Perencanaan Pembangunan Derah 

 Penyusunan Renja SKPD 

 Evaluasi Renja SKPD 

 

7. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Tanggap Darurat Bencana 

 Pelayanan tanggap darurat di daerah terkena bencana 

 

8. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana 

 Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana 

 

9. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 

 Kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko bencana 

 Kegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 

 

10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 

 Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana 

 Pencanangan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 

 

11. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 
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2.8 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokuman yang berisi informasi 

tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin 

diwujudkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada satu tahun tertentu. 

Rencana Kerja Tahun 2019 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2019 yang merupakan tahun lanjutan pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser maupun 

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2016-2021. Rencana Kerja 

Tahunan dapat dilihat pada lampiran V. 

 

2.9 PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser 

diwujudkan dalam bentuk Penetapan Kinerja, yaitu tekad dan janji rencana kinerja 

tahunan yang akan dicapai antara pimpinan SKPD yang menerima amanah  dengan 

pihak yang memberi amanah dalam hal ini Bupati Paser. Penetapan kinerja meliputi 

sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan kegiatan serta jumlah anggaran 

yang sudah disetujui. 

 

Penetapan Kinerja Tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis 2016-2021, 

dimana sasaran kinerja disajikan bersama indikator kinerja dan target. Sedangkan 

program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga 

kegiatan yang dirumuskan dalam renja merupakan rincian yang sistematik dari program 

yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019, dapat dilihat pada lampiran I. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 CAPAIAN KINERJA SKPD 

Capaian Kinerja SKPD dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan 

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan 

misi. 

 

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan 

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator 

masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampakmelalui hasil pengukuran kinerja dan 

analisis capaian kinerja. 

 

3.2 PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja mencakup: pertama, kinerja kegiatan yang merupakan tingkat 

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator 

kinerja kegiatan; kedua, tingkat capaian sasaran yang merupakan tingkat capaian target 

(rencana tingkat capaian) dari masing-masing yang telah ditetapkan. 

 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasi, 

dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan 

rumus: 

 

 

 

 
 

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau 

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan 

rumus: 

 

 

 

 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA= 

REALISASI 

RENCANA 

X 100 % 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA= 
REALISASI 

RENCANA 

(Realisasi –Rencana) 

 X 100 % 
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Dalam rangka pengukuran kinerja kegiatan digunakan indikator kinerja 

kegiatan berupa Input, Output dan Outcame, untuk setiap kegiatan disertai 

penetapan capaian indikator kinerja meliputi rencana, realisasi dan capaian dengan 

hasil sebagai berikut: 

1. Indikator input adalah dana yang digunakan. Dalam realisasi anggaran 

(Prosentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian) untuk seluruh kegiatan 

sebesar 91,58%, hal ini menunjukkan dalam penyerapan anggaran untuk 

kegiatan dapat dikatakan sangat berhasil. 

2. Output yang berkaitan dengan program dan kegiatan capaian indikator kinerja 

(Belanja Langsung) mencapai 98,74% telah menunjukkan hasil yang 

maksimal. 

3. Outcome dari semua kegiatan mencapai 98,74% dengan demikian apa yang 

dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih termasuk 

dalam katagori sangat berhasil. 

 

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut diatas dapat diuraikan bahwa: 

a. Kebijakan penetapan anggaran input terdiri dari Anggaran Belanja Tidak 

Langsung (BTL) sebesar Rp.4.828.847.000,00 dan terealisasi sebesar                       

Rp. 4.264.122.873,00 dengan prosentase realisasi pencapaian rencana tingkat 

capaiannya 88,31%. Kendala yang ditemukan adalah tingginya intensitas 

mutasi pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Paser, sehingga 

mempengaruhi prosentase realisasi pada anggaran tersebut. 

b. Sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung (Belanja Langsung) sebesar 

Rp.1.387.669.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.387.069.700,00 dengan 

prosentase realisasi pencapaian rencana tingkat capaiannya 99,96%. 

c. Jumlah anggaran yang teralokasi seluruhnya (BTL dan BL) berjumlah sebesar 

Rp.6.216.516.800,00 atau prosentase realisasi pencapaian 90,91%. 

- Capaian output belanja langsung menunjukkan kinerja pencapaian program 

dan kegiatan pada Tahun 2019, yaitu dari 11 program dan 26 kegiatan 

seluruhnya telah tercapai prosentase realisasi (target) sebesar 98,74%. 

- Capaian Outcome dari 11 program yang direncanakan secara keseluruhan 

prosentase pencapaian realisasi anggaran telah terserap sebesar  98,74%. 

telah menunjukkan kategori sangat berhasil. 

 

Pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini 

dengan tahun sebelumnya, dimana capaian realisasi kinerja grafiknya telah mengalami 
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fluktuasi naik turun dari tahun ketahun, manun tidak signifikan misalnya; Tahun pada 

Tahun 2017 tercapai 96,89%, Tahun 2018 tercapai 98,30% dan Tahun 2019 

pencapaiannya 98,74% atau dapat terlihat dalam tabel Realisasi Anggaran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 sebagaimana pada 

lampiran II. 

 

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, metode penyimpulan capaian 

kinerja sasaran pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja 

level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran 

digunakan untuk menunjukan secara langsung hubungan antara sasaran dengan 

indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan. Dari 4 

(empat) sasaran dan 26 indikator kegiatanyang akan dicapai telah menunjukan berhasil 

dan/atau sangat berhasil, sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini: 

 

 

Tabel 3.1 

CAPAIAN KINERJA SASARAN 

 

No. Sasaran Indikator Sasaran 

Target Capaian 

Kinerja 

(%) 

1 Meningkatkan upaya pencegahan dan 

mitigasi untuk mengurangi potensi 

korban jiwa, kerugian ekonomi dan 

kerusakan lingkungan akibat bencana 

Persentase peningkatan 

kemampuan tentang 

kebencanaan di daerah rawan 

bencana 

100% 99,96% 

2 Meningkatkan kesiapsiagaan dan 

penanganan darurat untuk 

menghadapi bencana secara mandiri 

dan proaktif 

Persentase penanganan 

bencana 

100% 99,45% 

3 Terselenggaranya pemulihan dampak 

bencana secara lintas sektor sesuai 

dengan rencana aksi rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana 

Persentase penanganan 

rehabilitasi dan rekonstruksi 

100% 99,41% 

4   100% 99,70% 

5 Peningkatan kapasitas SDM dan 

kelembagaan serta terintegritasnya 

penanggulangan bencana pada 

kegiatan pembangunan pemerintah 

daerah 

Persentase tata kelola 

kebencanaan 

100% 96,79% 
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Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator 

kinerjanya maupun untuk capaian tingkat sasaran.Penyimpulan dilakukan dengan 

menggunakan skala ordinal sebagai berikut : 

85   s/d    100 :  sangat berhasil 

70   s/d  < 85 :  berhasil 

55   s/d  < 70 :  cukup berhasil 

0     s/d  < 55 :  kurang berhasil 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran strategis Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 yang mendukung kepada pencapaian visi 

dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser disajikan pada 

lampiran IV. 

 

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2019 dari tabel 3.1 dan pada lampiran 

IV dapat dianalisa sebagai berikut: 

 Sasaran  : Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi untuk 

mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan 

kerusakan lingkungan akibat bencana 

Indikator Sasaran : Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan 

di daerah rawan bencana 

Strategi : -  Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku 

kepentingan dalam mengambil peran pembentukan 

desa tangguh bencana 

- Mendorong ketangguhan masyarakat dalam 

menghadapi bencana melalui penguatan peran 

perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana 

dalam lingkup pencegahan, irigasi, peringatan dini dan 

kesiapsiagaan 

 Arah Kebijakan : -  Meningkatkan peran forum PRB dan peran dunia usaha 

dalam perannya dalam penanggulangan bencana 

- Meningkatkan peran relawan perempuan, kampus, 

LSM, pengenalan bencana pada sekolah sadar bencana 

dalam menyiapkan masyarakat menghadapi bencana 

Program : Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 

Indikator Program : Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP) 
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1. Kegiatan : Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana 

Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring daerah rawan bencana 

Target : Melakukan Monitoring di 15 lokasi daerah rawan 

bencana di daerah Kabupaten Paser 

Anggaran : Pagu dana yang tersedia sebesar Rp.139.959.000,00 

dan realisasinya sebesar Rp.139.886.150,00 dengan 

prosentase 99,95%. 

 

2. Kegiatan : Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana 

Indikator kegiatan  : Jumlah anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) 

Target : Terbentuknya Satuan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang 

beranggotakan dari unsur Dinas/Instansi terkait, 

unsur relawan/masyarakat dan unsur pengusaha, 

namun terbentuk hanya beranggotakan 113 orang. 

Tim ini ditugaskan untuk melakukan deteksi 

awal/identifikasi terhadap kejadian bencana, 

melakukan pemetaan serta menyusun dokumen 

skenario rencana kontijensi bencana banjir di 

Kabupaten Paser. 

Anggaran : Pagu dana yang tersedia sebesar Rp.42.870.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp.42.870.000,00 atau 

100%. 

 

 Sasaran  : - 

Indikator Sasaran : - 

Strategi :  - 

Arah Kebijakan : - 

Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 

Alam. 

Indikator Program : Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP) 

 

1. Kegiatan : Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana 

Indikator kegiatan : Jumlah paket peralatan penanggulangan bencana 

yang tersedia. 

Target : Meningkatkan kinerjaTim Rescue BPBD Kabupaten 

Paser agar siap, cepat dan tanggap dalam 

menghadapi bencana. 
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Anggaran : Pagu dana yang disediakan sebesar Rp. 

27.500.000,00 dan realisasi sebesar anggaran 

sebesar  Rp. 27.362.000,00 atau 99,50%. 

 

2. Kegiatan : Pencanangan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 

Indikator kinerja : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hari 

Kesiapsiagaan Bencana Nasional 

Target : Terlaksananya kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 

Nasional dengan peserta 250 orang terdiri dari 

pelajar, mahasiswa, Organisasi Masyarakat, 

Lembaga Swadaya Masyarakat, unsur 

relawan/masyarakat serta dari beberapa unsur SKPD 

Terkait. 

Anggaran : Pagu dana yang tersedia sebesar Rp.29.735.000,00 

dan terealisasi sebesar Rp.29.699.800,00 atau 

99,88%. 

 

 Sasaran  : Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat 

untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif 

Indikator Sasaran : Persentase penanganan bencana 

Strategi :  -  Mengoptimalkan kaji cepat 

- Mengoptimalkan dukungan logistik dan peralatan pada 

korban bencana 

Arah Kebijakan : - Meningkatkan kecepatan assesmant 

- Meningkatkan pengadaan peralatan logistik 

Program : Program Peningkatan Kesiagaan Dan Tanggap Darurat 

Bencana 

Indikator Program : Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP). 

 

1. Kegiatan : Pelayanan Tanggap Darurat di Daerah Terkena 

Bencana 

Indikator kegiatan : Persentase kejadian bencana yang di tangani. 

Target : 100 kejadian bencana yang terjadi di wilayah 

Kabupaten Paser. Dengan meningkatkan 

pengendalian dan pelaksanaan pencarian, 

penyelematan dan evakuasi korban bencana. Hal ini 

didukung oleh Satuan Tugas Pusdalops 
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beranggotakan 12 orang, Satuan Tugas Logistik 

beranggotakan sebanyak 9 orang, Satuan Reaksi 

Cepat beranggotakan 3 orang, Satuan Tugas Rescue 

beranggotakan sebanyak 15 orang dan ditambah 

dengan dukungan Sekretariat BPBD. 

Anggaran : Pagu dana yang disediakan sebesar 

Rp.884.580.000,00 dan realisasi sebesar 

Rp.882.756.000,00 atau 99,79%. Namun secara fisik 

kegiatan tersebut telah terpenuhi untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berdasarkan jumlah 

kejadian bencana dalam Tahun 2019 terjadi 

sebanyak 181 kali kejadian dengan berbagai macam 

bencana dan di seluruh wilayah Kabupaten Paser. 

 

 Sasaran  : Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara 

lintas sektor sesuai dengan rencana aksi Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pascabencana 

Indikator Sasaran : Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi 

Strategi :  Mengoptimalkan pemulihan sarana dan prasarana 

ekonomi 

Arah Kebijakan : Meningkatkan penguatan jumlah sarana dan prasarana 

ekonomi masyarakat 

Program : Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana  

Indikator Program : Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP) 

 

1. Kegiatan : Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana 

Indikator kegiatan : Jumlah dokumen Monitoring pelaksanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi 

Target : 1 (satu) dokumen pelaksanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana 

Anggaran : untuk pagu dana yang tersedia melalui APBD 

Kabupaten Paser sebesar Rp.122.565.200,00 dan 

realisasinya sebesar Rp.121.847.200,00 atau 

99,41%. 
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 Sasaran  : Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan serta 

terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan 

pembangunan pemerintah daerah 

Indikator Sasaran : Persentase tata kelola kebencanaan 

Strategi :  Mengoptimalkan tata kelola administrasi penyelenggaraan 

penanggulangan bencana 

Arah Kebijakan : Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi umum dan 

ketatausahaan yang baik 

Program : Kegiatan ini bersifat rutin dan pendukung untuk mengoptimalkan tata 

kelola administrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan melalui 6 

program dan 20 kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jumlah dana keseluruhan untuk 

mewujudkan sasaran ini sebesar Rp. 962.462.919,00 dengan realisasi Rp. 937.435.086,00 

atau pencapaiannya 96,79%. 

Berdasarkan analisis capaian kinerja tersebut di atas, maka tidak terlepas dari 

beberapa permasalahan atau hambatan yang mempengaruhi pencapaian kinerja. 

HAMBATAN SOLUSI/PEMECAHAN MASALAH 

1. Adanya kebijakan penetapan prosentase 

triwulan I dan II lebih rendah bila 

dibanding dengan triwulan III dan IV 

dalam penyusunan anggaran kas, 

sehingga mempengaruhi ketepatan 

waktu/jadwal pelaksanaan program dan 

kegiatan 

2. Penyusunan perencanaan program belum 

dapat dikatakan sejalan dengan 

penetapan kebijakan penganggaran, 

misalkan beberapa program dan kegiatan 

pendukung yang telah disusun didalam 

perencanaan strategis tidak singkron 

dengan rencana kerja tahunan serta 

rencana kerja anggaran RKA dan sangat 

dibatasi oleh penyediaan pagu dana 

indikatif, bukan mengutamakan 

rasionalisasi perencanaan 

program/kegiatan yang dibutuhkan 

3. Belum memadainya susunan organisasi 

dan tata kerja kelembagaan guna lebih 

memaksimalkan urusan pelayanan ; 

masih bergabungnya urusan 

kepegawaian, urusan keuangan dan 

urusan perencanaan dan program didalam 

satu lingkup sekretariat sehingga 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak 

dapat berjalan lebih maksimal 

4. Koordinasi belum sepenuhnya dapat 

dilaksanakan dengan baik, dan masih 

berjalan secara sektoral baik pada tatanan 

internal maupun eksternal 

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi 

dalam hal penyusunan perencanaan 

program dan anggaran maupun 

pelaksanaannya baik secara internal 

maupun ekternal kepada 

dinas/instansi/lembaga terkait 

2. Melakukan upaya usulan-usulan 

program/kegiatan yang tidak terakomodir 

dalam APBD Kabupaten kepada 

pemerintah provinsi dan pemerintah pusat 

3. Memperbaiki dan merevisi dokomen 

perencanaan, guna singkronisasi program 

dan kegiatan terhadap pencapaian kinerja 

4. Berupaya meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan sumber 

daya aparatur yang kreatif dan inovatif 

dalam mengatasi hambatan-hambatan 
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3.4 REALISASI ANGGARAN 

a. Pendapatan 

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau 

penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser tidak terdapat pos dalam 

hal pendapatan. 

 

b. Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran pada satu periode Anggaran Pengeluaran 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser di bagi dalam beberapa 

kelompok sebagaimana pada tebel berikut ini: 

 

 

Tabel 3.2 

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
 

No. 

Urut 
Uraian Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018 

1. Pendapatan 0,00 0,00 0 0,00 

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah 0,00 0,00 0 0,00 

1.3.3 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0 0,00 

 

2. Belanja 7.038.519.119,00 6.445.979.609,00 91,58 6.170.038.206,00 

2.1 Belanja Operasional 7.011.019.119,00 6.418.617.109,00 91,55 6.066.063.006,00 

2.1.1 Belanja Pegawai 6.216.516.800,00 5.651.192.573,00 90,91 5.278.338.619,00 

2.1.2 Belanja Barang 794.502.319,00 767.424.536,00 96,59 787.724.387,00 

2.2 Belanja Modal 27.500.000,00 27.362.500,00 99,50 103.975.200,00 

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 27.500.000,00 27.362.500,00 99,50 00 

2.2.3 Belanja Bangunan dan Gedung 00 00 00 103.975.200,00 

 SURPLUS / (DEFISIT) (7.038.519.119,00) 6.445.979.609,00 91,58 6.170.038.206,00 

      

 

Tabel di atas menggambarkan bahwa alokasi anggaran belanja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 sebesar 

Rp.7.038.519.119,00 terdiri Belanja Operasional terealisasi sebanyak 91,58% dan 

Belanja Modal 99,50%.  

Belanja operasional terbagi ke dalam Belanja Pegawai melalui Pembayaran 

Gaji dan Tunjangan PNS serta belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar 

Rp.4.828.847.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.4.264.122.873,00 atau 

88,31%.Kemudian untuk Belanja Pegawai melalui alokasi Belanja Langsung 

sebesar Rp.1.387.669.800,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.1.387.069.700,00 
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atau 99,96% adalah untuk pembayaran Honorarium PTT sebanyak 47 orang, 

Honorarium Anggota TRC, dan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan. 

 

Sedangkan Belanja Barang/Jasa melalui alokasi Belanja Langsung telah 

terealisasi sebanyak 96,59%. Dengan demikian alokasi untuk Belanja Langsung 

yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 

2.209.672.119,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.181.856.736,00 dengan 

prosentase serapan anggaran sebesar 98,74%. 

 

Bila di komparasikan dengan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Lalu, maka 

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019 terdapat perbedaannya. Capaian Realisasi 

Belanja Tahun Lalu (2018) untuk Belanja Tidak Langsung sebesar 89,09%, dan 

Belanja Langsung sebesar 98,30%, atau secara keseluruhan dari jumlah Anggaran 

Tahun 2018 yangterealisasi sebesar 92,06%. 

 

Berdasarkan program dan kegiatan, anggaran dan realisasi kegiatan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 disajikan dalam 

lampiran IV 

 

c. Aset 

Aset yang dimaksud disini adalah aset tetap. Aset tetap yang dimiliki Badan 

Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Paser  tergambar  pada  tabel 

berikut ini : 
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Tabel 3.3 

ASET TETAP BERDASARKAN NERACA  

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2019 

 

URAIAN 2019 2018 

Aset Tetap   

Tanah 0,00 0,00 

Peralatan dan Mesin 12.851.259.162,68 11.363.501.162,68 

Gedung dan Bangunan 2.036.936.832,22 2.036.936.832,22 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 58.205.000,00 58.205.000,00 

Aset tetap lainnya 0,00 0,00 

Kontruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00 

Akumulasi penyusutan (9.947.007.733,68) (8.783.334.464,68) 

Jumlah Aset Tetap 14.946.400.994,90 13.458.642.994,90 

 

Tabel tersebut di atas menunjukkan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 

2019 bernilai Rp.14.946.400.994,90. Bila dikomparasi dengan Tahun Lalu (2018), 

maka terjadi kenaikan pada Tahun ini sebesar Rp.1.487.758.000,00 atau 90,05%. 

Kenaikan pada Belanja Pengelolaan peralatan penanggulangan bencana 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban 

Kepala Pelaksana BPBD atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Sebagai bagian 

dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian 

tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

 

LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 

menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari dua belas program yang 

dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser. 

 

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser Tahun2019 adalah sebesar 98,74% 

termasuk dalam kategori sangat berhasil. 

 

Di dalam proses pencapaian kinerja tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, 

namun dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada serta dukungan dari 

berbagai pihak kendala tersebut dapat teratasi dalam rangka terwujudnya good 

governance.Untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan untuk memberikan pelayanan publik 

yang lebih optimal. 

2. Peningkatan kapasitas elemen masyarakat terkait paradigma siaga dalam penanggulangan 

bencana. 

3. Koordinasi antara stakeholder dalam penanggulangan bencana secara sinergis dan 

terpadu masih perlu ditingkatkan. 

4. Tambahan anggaran sebagai sumber pendanaan pendukung bagi pelaksanaan 

penanggulangan bencana di Kabupaten Paser segera dapat ditingkatkan. 

 

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrogis dan demografis, pada kenyataannya 

wilayah Kabupaten Paser memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, 

baik disebabkan faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Dampak utama 

bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 
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benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Paser telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan 

meningkatkan kesejateraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak 

perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman 

bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak 

sistemik dan kurang koordinatif.   

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten Paser yang 

telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek 

tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Maka 

dipandang perlu adanya Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Bencana sebagai amanat 

dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 perwujudan komitmen dan kewajiban formal 

pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha dalam hal penanggulangan bencana secara 

terencana dan sistematik. 

Laporan Kinerja adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat 

sampai sejauh mana keputusan- keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang 

terjadi di sekitar organisasi. Selain itu Laporan Kinerja dapat juga dijadikan bahan acuan 

untuk menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan 

harapan akan dicapai sasaran selaras dengan tujuan, menjalankan kegiatan sesuai 

program/kebijakan sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud. Diharapkan saran serta 

masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Badan  

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, semoga dapat menjadi bahan  

pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya. 

 

 

 

Tana Paser,       Februari 2020 
 

          Kepala Pelaksana 

 

 

EDWAR EFFENDI, S.Sos.MM 

              Pembina TK.I 

  NIP. 19630310 198602 1 005 
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REKAPITULASI BENCANA DI KABUPATEN PASER 

TAHUN 2019 

                    

No Waktu Kejadian Jenis Bencana 
Jumlah 

(Kali) 

Korban Kerusakan Fasilitas Umum 

Bantuan 
KK Jiwa Laki-Laki Perempuan 

Luka 

bakar 

Meningg

al 
Hilang Sakit Mengungsi 

Rumah 
Sarana 

Lainnya Baik RR RB Terbakar Terendam 

1 Januari 

Kebakaran Lahan dan Hutan   - - − − − − − − − − -     − - − 

Pohon Tumbang 2 -     − −   − − − − − − − − − − 

Kebakaran Rumah 3   2                   3         

  
  JUMLAH 3   2   − −   − − − −   3   − − − 

2 Februari 

Orang Tenggelam 2   1 1     2                     

Kebakaran Rumah & Bangunan 2 6 23 − − − − − − − −   6   - - − 

Banjir 3 130 499                         5   

Tanah Longsor 1                                 

Gelombag Pasang 1                     17 4         

Kebakaran Lahan dan Hutan 2                         1,5       

  
  JUMLAH 11 136 523 1 - − 2 − − − − 17 10 1,5 - − − 

3 Maret 

Kebakaran Rumah 1 21 35 16 19 − − − − 35− − 2 7   − - − 

Orang Tenggelam   - - - - -   - - - - - − - - - - 

Pohon Tumbang                                   

Banjir                                   
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Kebakaran Lahan dan Hutan                                   

    JUMLAH   - - − − −   − − − −           − 

4 April 

Kebakaran Rumah   -       − − − − − − −   − − − − 

Orang Tenggelam   -       −   − − − − − − − − − − 

Evakuasi Mayat   -       − −   − − − − − − − − − 

    JUMLAH           −     − − − −   −   − − 

5 

Mei 

Orang Tenggelam         − −   − − − − − − − − − − 

Kebakaran Rumah       − − −   − − − -       − − − 

  
  JUMLAH         − −   − − − − − − − − − − 

6 Juni 

Kebakaran Rumah   -   − − − − − − − − −   − − − − 

Kebakaran Lahan dan Hutan   - − − − − − − − − − − − − − − − 

  
  JUMLAH   - - - − − - − − − − − − − − − − 

7 Juli 

Kebakaran Rumah       − − − − − − − − −   − − − − 

Kebakaran Lahan dan Hutan   - − − − − − − − − − − − − − − − 

  
  JUMLAH       - − − - - - − − −   − − − − 

8 Agustus 

Orang Hilang     - - − − - − − − − − − − − − − 

Kebakaran Rumah     - - - − - − − - − −   - − - − 

Kebakaran Motor   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kebakaran Lahan dan Hutan   - - - - - - - - - - -   - - - - 

  
  JUMLAH     - - - − - - - - − -   - − − − 

9 September 

Kebakaran Rumah       -   − − − − − − − - − − − − 

Evakuasi Mayat   - − −   −   − − − − − − − − − − 

Kebakaran Lahan dan Hutan   - − − − − − − − − − − − − − − − 

  
  JUMLAH       -   −   - - − − − - − − − − 

1 Oktober Orang Tercebur - - - - − − - − − − − − − − − − − 
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Kebakaran Rumah       - - − − − − − −     − − − − 

Kebakaran Pabrik   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Evakuasi Pengungsi       - - - - - - - - - - - - - - 

Kebakaran Lahan dan Hutan   - − − − − − − − − − − − − − − − 

  
  JUMLAH       - - − - - - − − − - − − − − 

11 November 

Orang Tercebur - - - - − − - − − − − − − − − − − 

Kebakaran Rumah       - - − − − − − − − - − − − − 

Banjir                                   

Percobaan Bunuh Diri                                   

Pohon Tumbag   - − − − − − − − − − − − − − − − 

Tanah Longsor   - - - - - - - - - - - - - - - - 

Angin Putting Beliung - - - - - - - - - _ - - - - - - - 

Kebakaran Lahan dan Hutan   - − − − − − − − − − − − − − − − 

  
  JUMLAH   - - - - − - - - − − − - − − − − 

12 Desember 

Orang Tercebur   - - - − −   − − − − − − − − − − 

Kebakaran Gudang   - - - - − − − − − − - - − − - − 

Banjir                                   

Konsleting  Listrik - - − − − − − − − − − − − − − − − 

Tanah Longsor - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Angin Putting Beliung - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kebakaran Rumah   - − − − − − − − − − − − − − − − 

  
  JUMLAH   - - - - −   - - − − - - − − − − 
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REALISASI ANGGARAN 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN PASER 

TAHUN 2019 

             

No Kode Program / Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Realisasi 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Anggaran 

Tahun 2019 

(%) 

1 2 3 4 7 8 9 
1. 1 05 03 01   PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase SKPD yang terlayani   690.428.719   666.336.186 96,51 

  1 05 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang disediakan 250 150.000 0 0 - 

  1 05 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani 100 152.138.520 97 141.028.836 92,70 

  1 05 03 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang mendapat 

pemeliharaan dan perizinan 

11 19.900.000 8 16.857.200 84,71 

  1 05 03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah honorarium pengelola keuangan yang terbayarkan 18 340.190.400 18 335.722.400 98,69 

  1 05 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah honorarium petugas kebersihan kantor yang 

terbayarkan 

1 23.858.799 1 23.858..600 100 

  1 05 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan 1 26.806.000 1 23.818.850 88,86 

  1 05 03 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  Jumlah paket cetakan yang disediakan 1 8.760.000 1 6.887.800 78,63 

  1 05 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah bangunan kantor yang disediakan komponen 

instalasi listrik 

2 1.575.000 1 1.574.100 99,94 

  1 05 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan surat kabar/koran 1825 4.050.000 1369 3.600.000 88,89 

  1 05 03 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan minum rapat rutin 500 8.750.000 500 8.750.000 100 

  1 05 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah paket koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

yang dilakukan 

1 104.250.000 1 104.238.400 99,99 

2. 1 05 03 02  PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana 

untuk menunjang kinerja aparatur 

  233.700.000   232.919.970          99,67  

  
1 05 03 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 20 202.200.000 11 201.958.170           99,88  

  
1 05 03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah paket peralatan gedung kantoryang dipelihara 1 9.500.000 1 8.982.700           94,55  

3. 

1 05 03 06 

  PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat 
waktu 

  1.000.000   350.000          35,00  

  1 05 03 06 05 Penyusunan LAKIP Jumlah dokumen Lkj yang tersusun 5 1.000.000 5 350.000           35,00  
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4. 

1 05 03 22 

  PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN 
BENCANA ALAM 

Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP 
dan SOP) 

  110.753.000   110.128.300          99,44  

  

1 05 03 22 10 

Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana Jumlah paket peralatan penanggulangan bencana 
yang tersedia 

1 34.074.000 1 33.485.000           98,27  

  1 05 03 22 11 Pencanagan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Jumlah peserta kegiatan HKBN 750 76.679.000 750 76.643.300           99,95  

5. 

1 05 03 23 

  PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT 
BENCANA 

Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP 
dan SOP) 

  770.980.000   767.109.416          99,50  

  1 05 03 23 05 Pelayanan Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana Persentase kejadian bencana yang ditangani 100 770.980.000 82 767.109.416           99,50  

6. 
1 05 03 24 

  PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP 
dan SOP) 

  97.614.000   97.130.000          99,50  

  

1 05 03 24 01 

Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Jumlah dokumen monitoring pelaksanaan rehabilitasi 
dan rekonstruksi 

1 97.614.000 1 97.130.000           99,50  

7. 

1 05 03 25 

  PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 
PENANGGULANGAN BENCANA 

Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP 
dan SOP) 

  197.310.000   197.298.966          99,99  

  1 05 03 25 01 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana Jumlah monitoring daerah rawan bencana 15 113.120.000 9 113.118.966         100,00  

  1 05 03 25 03 Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Jumlah anggota TRC 113 84.190.000 113 84.180.000           99,99  

8. 

1 05 03 15 

  PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK 
DAERAH 

Persentase SKPD yang mempunyai data data 
SIPD secara lengkap dan persentase SKPD 
yang memiliki media diseminasi informasi 

  8.084.100   8.084.100       100,00  

  1 05 03 15 11 Penyusunan data statistik sektoral Jumlah dokumen dan data statistik sektoral 4 8.084.100 4 8.084.100         100,00  

9. 

1 05 03 43 

  PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) 

Tingkat maturitas SPIP (Level)   10.072.200   10.018.200          99,46  

  1 05 03 43 02 SPIP Jumlah pelaporan SPIP 1 10.072.200 1 10.018.200           99,46  

10. 

1 05 03 21 

  PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase SKPD yang menyusun dan 
menetapkan dokumen perencanaan dan 
penganggaran tepat waktu 

  19.495.900   18.869.900          96,79  

  1 05 03 21 17 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen renja yang tersusun 1 7.900.000 1 7.274.000           92,08  

  1 05 03 21 22 Evaluasi RENJA SKPD Jumlah dokumen evaluasi renja yang tersusun 4 11.595.900 4 11.595.900         100,00  

                          

JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 2.162.590.9
50 

  2.125.922.187          98,30  
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RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 

TINGKAT SKPD 

 
  

 

  

 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

  

 

TAHUN 2018 

 

 

  

 

       

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA  TARGET  PROGRAM 

RENCANA KEGIATAN 

KEGIATAN 
 ANGGARAN 

(Rp)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Meningkatnya upaya pencegahan 
dan mitigasi untuk mengurangi 
potensi korban jiwa, kerugian 
ekonomi dan kerusakan lingkungan 
akibat bencana. 

    
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Penanggulangan Bencana 

  
  

Jumlah monitoring daerah rawan 
bencana 

Melakukan monitoring di 15 lokasi daerah rawan 
bencana di daerah Kabupaten Paser 

Pencegahan dan 
Pengurangan Risiko 
Bencana 

                         
113.120.000  

Jumlah anggota Tim Reaksi Cepat 
(TRC) 

Terbentuknya Satuan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang 
beranggotakan dari unsur Dinas/Instansi terkait, unsur 
relawan/ masyarakat dan unsur pengusaha, namun 
terbentuk hanya beranggotakan 113 orang 

Kesiapsiagaan Dalam 
Menghadapi Bencana 

                           
84.190.000  

2 Meningkatnya kesiapsiagaan dan 
penanganan darurat untuk 
menghadapi bencana secara 
mandiri dan proaktif. 

    Peningkatan Kesiagaan 
Dan Tanggap Darurat 
Bencana 

    

Persentase kejadian bencana 
yang di tangani 

Penanganan kejadian bencana yang terjadi di 
wilayah Kabupaten Paser. Dengan meningkatkan 
pengendalian dan pelaksanaan pencarian, 
penyelematan dan evakuasi korban bencana. Hal 
ini didukung oleh Satuan Tugas Pusdalops 
beranggotakan 12 orang, Satuan Tugas Logistik 
beranggotakan sebanyak 9 orang, Satuan Reaksi 
Cepat beranggotakan 3 orang, Satuan Tugas 
Rescue beranggotakan sebanyak 15 orang dan 
ditambah dengan dukungan Sekretariat BPBD 

Pelayanan Tanggap 
Darurat Di Daerah 
Terkena Bencana 

                         
770.980.000  
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3 Terselenggaranya pemulihan 
dampak bencana secara lintas 
sektor sesuai dengan Rencana 
Aksi Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana. 

    Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pasca 
Bencana. 

    

Jumlah dokumen monitoring 
pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

1 (satu) dokumen pelaksanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pascabencana 

Penilaian Kerusakan 
dan Kerugian Akibat 
Bencana. 

                           
97.614.000  

4       Program pencegahan 
dini dan 
penanggulangan korban 
bencana alam 

    

Jumlah paket peralatan 
penanggulangan bencana 
yang tersedia 

Meningkatkan kinerja Tim Rescue BPBD 
Kabupaten Paser agar siap, cepat dan tanggap 
dalam menghadapi bencana 

Pengelolaan Peralatan 
Penanggulangan 
Bencana 

                           
34.074.000  

Jumlah peserta yang 
mengikuti kegiatan Hari 
Kesiapsiagaan Bencana 
Nasional 

Terlaksananya kegiatan Hari Kesiapsiagaan 
Bencana Nasional Se-Kalimantan Timur dengan 
peserta 750 orang terdiri dari BPBD 
Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, pelajar, 
mahasiswa, Organisasi Masyarakat, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, unsur relawan/masyarakat 
serta dari beberapa unsur SKPD Terkait 

Hari Kesiapsiagaan 
Bencana Nasional 

                           
76.679.000  

 Meningkatnya kapasitas SDM 
dan kelembagaan serta 
terintegrasinya penanggulangan 
bencana pada kegiatan 
pembangunan pemerintah 
daerah. 
  
  
  

    Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

   

Jumlah surat yang disediakan 
untuk kebutuhan pelayanan 
administrasi perkantoran 

250 surat Penyediaan Jasa Surat 
menyurat 

                     
1.925.000  

Jumlah aparatur internal SKPD 
yang terlayani 

109 orang Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

                  
114.240.000  

Jumlah unit kendaraan 
dinas/operasional yang 
mendapat pemeliharaan dan 
perizinan 

20 unit Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan dan 
Perijinan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

                    
19.900.000 
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Jumlah penyedia jasa 
pendukung tenaga 
teknis/administrasi pengelola 
keuangan secara optimal 

8 orang pengelola keuangan dan 11 PKK 

 

Penyediaan Jasa 
Administrasi Keuangan 

                  
287.790.400  

Jumlah honorarium petugas 
kebersihan kantor yang 
terbayarkan 

1 orang Penyediaan jasa 
kebersihan Kantor 

                    
24.308.400  

Terpenuhinya paket alat tulis 
kantor yang disediakan 

1 paket alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

                    
21.274.450  

Terpenuhinya paket barang 
cetakan dan penggandaan 
yang disediakan 

1 paket antara lain cetak, fotocopy dan 
penjilidan buku/dokumen 

Penyediaan Barang 
Cetak dan 
Penggandaan 

                     
8.760.000  

Terpenuhinya jumlah 
bangunan kantor yang 
disediakan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan 
kantor 

2 bangunan kantor Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

                     
5.152.000  

Terpenuhinya jumlah 
bangunan kantor untuk 
penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

2 bangunan kantor Penyediaan Peralatan 
Dan Perlengkapan 
Kantor 

                    
81.706.500  

Terpenuhinya kebutuhan 
bahan bacaan surat kabar 
harian 

1825 eksemplar Penyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 

                     
2.700.000  

Terpenuhinya kebutuhan 
jumlah penyediaan makan dan 
minum rapat rutin/berkala. 

500 kotak Penyediaan makanan 
dan minuman 

                    
13.000.000  

Jumlah paket koordinasi dan 
konsultasi / jaringan kerja 
antar institusi 

1 Paket Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi 

                  
132.825.000  
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6   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

    

Terpenuhinya kebutuhan 
sarana 
dan prasarana aparatur 
melalui jumlah pemeliharaan 
bangunan gedung kantor 

2 Gedung Kantor Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Gedung 
Kantor. 

                    
22.000.000  

Terpenuhinya jumlah unit 
kendaraan dinas/operasional 
yang dipelihara 

20 unit Pemeliharaan rutin/ 
berkala kendaraan 
dinas/ operasional. 

                  
202.200.000  

Terpenuhinya paket 
kebutuhan  peralatan gedung 
kantor yang dipelihara 

1 Paket Pemeliharaan 
rutin/berkala Peralatan 
Gedung Kantor 

                     
9.500.000  

7     Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

    

Jumlah dokumen laporan yang 
tersusun 

5 dokumen Penyusunan LAKIP                      
1.000.000  

8     Pengembangan 
Data/Informasi/Statistik 
Daerah 

    

Meningkatnya pengembangan 
sistem pelaporan capaian 
kinerja 
dan  keuanngan  melalui 
penyusunan dokumen dan 
Data Statistik Sektoral 

4 dokumen Penyusunan Data 
Statistik Sektoral 

                     
8.084.100  

9     Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

    

Meningkatnya kualitas 
pelayanan 
kegiatan  BPBD  melalui  

1 dokumen Penyusunan Renja 
SKPD 

                     
7.900.000  
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jumlah penyusunan dokumen 
RENJA SKPD 

 

 

  

Teridentifikasinya program 
dan 
kegiatan  yang  dilaksanakan 
melalui monitoring dan 
evaluasi dokumen Evaluasi 
RENJA BPBD 

dokumen laporan realisasi fisik/keuangan 12 
bulan / 4 triwulan 

Evaluasi Renja SKPD                     
11.595.900  

10 
  
  

    Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Internal 
Pemerintah (SPIP) 

    

Meningkatnya kualitas 
pelayanan kegiatan BPBD 
melalui jumlah pelaporan 
penyusunan dokumen SPIP 

1 dokumen SPIP                     
10.072.200  
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

     NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET   

1 2 3 4   
1 
  
  

Meningkatnya upaya pencegahan 
dan mitigasi untuk mengurangi 
potensi korban jiwa, kerugian 
ekonomi dan kerusakan 
lingkungan akibat bencana. 
  
  

     

Jumlah monitoring daerah rawan bencana Melakukan monitoring di 15 lokasi 
daerah rawan bencana di daerah 
Kabupaten Paser 

 

Jumlah anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Terbentuknya Satuan Tim Reaksi 
Cepat (TRC) yang beranggotakan 
dari unsur Dinas/Instansi terkait, 
unsur relawan/ masyarakat dan 
unsur pengusaha, namun terbentuk 
hanya beranggotakan 113 orang 

 

2 
  

Meningkatnya kesiapsiagaan dan 
penanganan darurat untuk 
menghadapi bencana secara 
mandiri dan proaktif. 
  

     

Persentase kejadian bencana yang ditangani Penanganan kejadian bencana yang 
terjadi di wilayah Kabupaten Paser. 
Dengan meningkatkan 
pengendalian dan pelaksanaan 
pencarian, penyelematan dan 
evakuasi korban bencana. Hal ini 
didukung oleh Satuan Tugas 
Pusdalops beranggotakan 12 orang, 
Satuan Tugas Logistik 
beranggotakan sebanyak 9 orang, 
Satuan Reaksi Cepat beranggotakan 
3 orang, Satuan Tugas Rescue 
beranggotakan sebanyak 15 orang 
dan ditambah dengan dukungan 
Sekretariat BPBD 

 

3 
  

Terselenggaranya pemulihan 
dampak bencana secara lintas 
sektor sesuai dengan Rencana Aksi 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pasca Bencana. 
  

    

 Jumlah dokumen monitoring pelaksanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi 

1 (satu) dokumen pelaksanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana 

 4 
  

  

  
  

  
 

 

 

 

 

    

 Jumlah paket peralatan penanggulangan bencana 
yang tersedia 

Meningkatkan kinerja Tim Rescue 
BPBD Kabupaten Paser agar siap, 
cepat dan tanggap dalam 
menghadapi bencana 

 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hari 
Kesiapsiagaan Bencana Nasional 

Terlaksananya kegiatan Hari 
Kesiapsiagaan Bencana Nasional Se-
Kalimantan Timur dengan peserta 
750 orang terdiri dari BPBD 
Kabupaten/Kota Se-Kalimantan 
Timur, pelajar, mahasiswa, 
Organisasi Masyarakat, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, unsur 
relawan/masyarakat serta dari 
beberapa unsur SKPD Terkait 
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5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Meningkatnya kapasitas SDM dan 
kelembagaan serta 
terintegrasinya penanggulangan 
bencana pada kegiatan 
pembangunan pemerintah 
daerah. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    

Jumlah surat yang disediakan untuk kebutuhan 
pelayanan administrasi perkantoran 

250 surat 

 Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani 109 orang 

 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang 
mendapat pemeliharaan dan perizinan 

20 unit 

 Jumlah penyedia jasa pendukung tenaga 
teknis/administrasi pengelola keuangan secara 
optimal 

8 orang pengelola keuangan dan 11 
PKK 

 Jumlah honorarium petugas kebersihan kantor 
yang terbayarkan 

1 orang 

 Terpenuhinya paket alat tulis kantor yang 
disediakan 

1 paket alat tulis kantor 

 Terpenuhinya paket barang cetakan dan 
penggandaan yang disediakan 

1 paket antara lain cetak, fotocopy 
dan penjilidan buku/dokumen 

 Terpenuhinya jumlah bangunan kantor yang 
disediakan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor 

2 bangunan kantor 

 Terpenuhinya jumlah bangunan kantor untuk 
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

2 bangunan kantor 

 Terpenuhinya paket kebutuhan bahan bacaan 
surat kabar harian 

1825 eksemplar 

 Terpenuhinya kebutuhan jumlah penyediaan 
makan dan minum rapat rutin/berkala. 

500 kotak 

 Jumlah paket koordinasi dan konsultasi / 
jaringan kerja antar institusi 

1 Paket 

 Terpenuhinya kebutuhan sarana 
dan prasarana aparatur melalui jumlah 
pemeliharaan bangunan gedung kantor 

2 Gedung Kantor 

 Terpenuhinya jumlah unit kendaraan 
dinas/operasional yang dipelihara 

20 unit 

 Terpenuhinya paket kebutuhan  peralatan 
gedung kantor yang dipelihara 

1 Paket 

 Jumlah dokumen laporan yang tersusun 5 dokumen 

 Meningkatnya pengembangan 
sistem pelaporan capaian kinerja 
dan  keuanngan  melalui penyusunan dokumen 
dan Data Statistik Sektoral 

4 dokumen  

Meningkatnya kualitas pelayanan 
kegiatan  BPBD  melalui jumlah penyusunan 
dokumen RENJA SKPD 

1 dokumen  

Teridentifikasinya program dan 
kegiatan  yang  dilaksanakan 
melalui monitoring dan evaluasi dokumen 
Evaluasi RENJA BPBD 

dokumen laporan realisasi 
fisik/keuangan 12 bulan / 4 
triwulan 

 

Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan 
BPBD melalui jumlah pelaporan penyusunan 
dokumen SPIP 

1 dokumen  
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 

TINGKAT SKPD 

      
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2018 

      
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

CAPAIAN 
KINERJA 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya upaya 
pencegahan dan 
mitigasi untuk 
mengurangi potensi 
korban jiwa, kerugian 
ekonomi dan 
kerusakan lingkungan 
akibat bencana. 

Jumlah monitoring 
daerah rawan bencana 

Melakukan 
monitoring di 15 
lokasi daerah rawan 
bencana di daerah 
Kabupaten Paser 

Meningkatnya kesiapsiagaan 
Masyarakat dalam mengurangi 
risiko bencana di 7 
(tujuh)Kecamatan, antara lain 
kecamatan kuaro, Long Kali, 
Long Ikis, Muara Samu, Batu 
Sopang, Pasir Belengkong dan 
Batu Engau melalui kegiatan 
koordinasi, pemantauan dan 
monitoring daerah rawan 
bencana. 

99,99% 

Jumlah anggota Tim 
Reaksi Cepat (TRC) 

Terbentuknya 
Satuan Tim Reaksi 
Cepat (TRC) yang 
beranggotakan dari 
unsur 
Dinas/Instansi 
terkait, unsur 
relawan/ 
masyarakat dan 
unsur pengusaha, 
namun terbentuk 
hanya 
beranggotakan 113 
orang 

Terlaksananya pendampingan  
penyusunan rencana kontijensi 
dan kedaruratan, kesiapsiagaan 
dengan pembentukan TRC , dan 
penyelenggaraan gladi/simulasi 
penanggulangan bencana 
melibatkan 113 orang personil 

99,99% 

2 Meningkatnya 
kesiapsiagaan dan 
penanganan darurat 
untuk menghadapi 
bencana secara mandiri 
dan proaktif. 

Terselenggaranya 
koordinasi penanganan 
darurat secara terpadu 

Meningkatnya 
pengendalian  dan  
pelaksanaan  
pencarian, 
penyelematan dan 
evakuasi korban 
bencana 100% 

Pengendalian  dan  pelaksanaan  
pencarian, penyelematan dan 
evakuasi korban bencana, 
didukung oleh personil yang 
siaga bencana tiap hari 
selama 24 jam. 

99,50% 

3 Terselenggaranya 
pemulihan dampak 
bencana secara lintas 
sektor sesuai dengan 
Rencana Aksi 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pasca 
Bencana. 

Terlaksananya 
koordinasi penilaian 
kerusakan dan kerugian 
pascabencana. 

Meningkatnya 
koordinasi 
perencanaan 
rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca 
bencana 11 Orang 
Tim Jitu Pasna 

Meningkatnya koordinasi 
perencanaan rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca bencana 
dengan terbentuknya Tim Jitu 
Pasna beranggotakan 11 Orang 
melalui SK Bupati Paser. 

99,50% 

4   Jumlah paket peralatan 
penanggulangan 
bencana yang tersedia 

Meningkatkan 
kinerja Tim Rescue 
BPBD Kabupaten 
Paser agar siap, 
cepat dan tanggap 
dalam menghadapi 
bencana 

Meningkatnya pelayanan 
kepada masyarakat di wilayah 
bencana 

98,27% 
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Terselenggaranya Hari 
Kesiapsiagaan Bencana 
Nasional 

Meningkatkan 
peran forum PRB 
dan peran dunia 
usaha dalam 
kesiapsiagaan 
menghadapi 
bencana 

Terlaksananya hari 
kesiapsiagaan bencana nasional 
dengan penyelenggaraan apel 
gelar pasukan, gladi/simulasi 
penanggulangan bencana 
melibatkan 750 orang personil 
dari BPBD se-Kalimantan 
Timur, TNI dan Polri, tokoh 
masyarakat, relawan, 
ormas/LSM, SKPD terkait dan 
perusahaan di kabupaten paser 

99,95% 

5 
  
  
  
  
  
  
  
  

Meningkatnya 
kapasitas SDM dan 
kelembagaan serta 
terintegrasinya 
penanggulangan 
bencana pada kegiatan 
pembangunan 
pemerintah daerah. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Jumlah surat yang 
disediakan untuk 
kebutuhan pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

250 surat  - 0,00% 

Jumlah aparatur internal 
SKPD yang terlayani 

109 orang Terpenuhinya kebutuhan 
pelayanan  administrasi 
perkantoran melalui 
penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 
kantor BPBD sebanyak 91 orang 

81,34% 

Jumlah unit kendaraan 
dinas/operasional yang 
mendapat pemeliharaan 
dan perizinan 

20 unit Terpenuhinya perpanjangan 
STNK/BPKB SKPD sebanyak 8 
unit 

91,62% 

Jumlah penyedia jasa 
pendukung tenaga 
teknis/administrasi 
pengelola keuangan 
secara optimal 

8 orang pengelola 
keuangan dan 11 
PKK 

Terpenuhinya kebutuhan 
pelayanan administrasi 
perkantoran melalui 
penyediaan jasa pendukung 
tenaga teknis/administrasi 
pengelolaan keuangan secara 
optimal. 

99,98% 

Jumlah honorarium 
petugas kebersihan 
kantor yang terbayarkan 

1 orang Terpenuhinya kebutuhan 
pelayanan administrasi 
perkantoran melalui 
penyediaan jasa kebersihan 
kantor 

99,77% 

Terpenuhinya paket alat 
tulis kantor yang 
disediakan 

1 paket alat tulis 
kantor 

Terpenuhinya kebutuhan 
pelayanan administrasi 
perkantoran melalui 
penyediaan alat tulis kantor. 

95,98% 

Terpenuhinya paket 
barang cetakan dan 
penggandaan yang 
disediakan 

1 paket antara lain 
cetak, fotocopy dan 
penjilidan 
buku/dokumen 

Terpenuhinya kebutuhan 
pelayanan administrasi 
perkantoran melalui 
ketersediaan barang cetakan 
dan penggandaan 

79,57% 

Terpenuhinya jumlah 
bangunan kantor yang 
disediakan komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 

2 bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan 
pelayanan administrasi 
perkantoran melalui 
penyediaan komponen listrik / 
penerangan bangunan kantor 

99,81% 

Terpenuhinya jumlah 
bangunan kantor untuk 
penyediaan peralatan 
dan perlengkapan 
kantor 

2 bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan 
pelayanan administrasi 
perkantoran melalui 
penyediaan peralatan dan 
perlengkapan gedung kantor 

98,51% 
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Terpenuhinya paket 
kebutuhan bahan bacaan 
surat kabar harian 

1.825 eksemplar Terpenuhinya kebutuhan 
pelayanan administrasi 
perkantoran melalui 
penyediaan bahan bacaan surat 
kabar harian sebanyak 1.369 
eksemplar 

91,48% 

Terpenuhinya 
kebutuhan jumlah 
penyediaan makan dan 
minum rapat 
rutin/berkala. 

500 kotak Terpenuhinya kebutuhan 
pelayanan administrasi 
perkantoran untuk penyediaan 
makan dan minum rapat 
rutin/berkala sebanyak 500 
kotak. 

100,00% 

Jumlah paket koordinasi 
dan konsultasi / 
jaringan kerja antar 
institusi 

1 Paket Meningkatnya koordinasi / 
jaringan kerja antar institusi 

99,67% 

  
  
  

  
  
  

Terpenuhinya 
kebutuhan sarana 
dan prasarana aparatur 
melalui jumlah 
pemeliharaan bangunan 
gedung kantor 

2 Gedung Kantor Tercapainya pemeliharaan 
bangunan gedung kantor 

99,91% 

Terpenuhinya jumlah 
unit kendaraan 
dinas/operasional yang 
dipelihara 

20 unit Terpenuhinya pemeliharaan 
rutin berkala kendaraan 
dinas/operasional BPBD 
Kabupaten Paser 
kendaraan dinas/operasional. 

99,88% 

Terpenuhinya paket 
kebutuhan  peralatan 
gedung kantor yang 
dipelihara 

1 Paket Terpenuhinya kebutuhan sarana 
dan prasarana aparatur melalui 
pemeliharaan peralatan kantor 

94,55% 

    Jumlah dokumen 
laporan yang tersusun 

5 dokumen Meningkatnya pengembangan 
sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan melalui 
penyusunan dokumen Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) 

35,00% 

    Meningkatnya 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuanngan 
melalui penyusunan 
dokumen penyusunan 
Laporan Kegiatan Data 
Statistik Sektoral 

4 Dokumen Meningkatnya pengembangan 
sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuanngan melalui 
penyusunan dokumen 
penyusunan Laporan Kegiatan 
Data Statistik Sektoral 

100,00% 

  
  

  
  

Meningkatnya kualitas 
pelayanan 
kegiatan  BPBD  melalui 
penyusunan dokumen 
RENJA SKPD 

1 dokumen Tercapainya kualitas pelayanan 
kegiatan  BPBD 

92,08% 

Teridentifikasinya 
program dan 
kegiatan  yang  
dilaksanakan 
melalui monitoring dan 
evaluasi dokumen 
RENJA BPBD 

dokumen laporan 
realisasi 
fisik/keuangan 12 
bulan / 4 triwulan 

Teridentifikasinya program dan 
kegiatan  yang  dilaksanakan 
melalui monitoring dan evaluasi 
dokumen RENJA BPBD 

100,00% 

    Meningkatnya kualitas 
pelayanan kegiatan 
BPBD melalui 
penyusunan dokumen 
SPIP 

1 dokumen Meningkatnya kualitas 
pelayanan kegiatan BPBD 
melalui penyusunan dokumen 
SPIP 

99,46% 
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PEMERINTAH KABUPATEN PASER 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
JL. Jend. Sudirman ( 0543 ) 22469 Tana Paser  ( Kode Pos 76211 ) 
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