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INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1. INSTANSI

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang

2. VISI

: Sampang Hebat Bermartabat

3. MISI

: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

4. TUJUAN

: Meningkatkan Kualitas Penanganan bencana

5. TUGAS

: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

6. FUNGSI

: a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
b. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
c. penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
d. penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
e. penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan/bantuan;
f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) :
NO
1

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

STRATEGIS

UTAMA

Meningkatkan

Presentasi Desa

kualitas

Tangguh Bencana

lingkungan

DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Laporan Korban

BPBD

Bencana

Jumlah Desa Tangguh Bencana_____ x 100%
Jumlah Desa Terdampak Bencana

Alam/Kepala

hidup dan

Desa/Lurah

penanganan

Persentase bencana

bencana

alam yang
tertangani

Laporan Korban
Jumlah bencana alam yang tertangani_______ x 100%
Jumlah bencana alam

BPBD

Bencana
Alam/Kepala
Desa/Lurah

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sampang
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INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. NAMA UNIT ORGANISASI

: Sekretaris BPBD Kabupaten Sampang

2. TUGAS

: merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat
(humas) dan protokol.

3. FUNGSI

: a.

pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
f.

pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
i.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

j.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

4. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) :
NO
1

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya
layanan BPBD

IKM

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN

SUMBER DATA

Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
Persentase sarana dan
prasarana aparatur dalam

Pembayaran listrik, telepon dan air

x 100 %

BPBD

Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik x 100%
Jumlah total sarana dan prasarana

BPBD

Tagihan listrik, telepon dan air

kondisi baik
Persentase penyusunan laporan
capaian kinerja tepat waktu

Jumlah pelaporan tepat waktu x 100%
Jumlah total laporan

BPBD

1.

NAMA UNIT ORGANISASI

: Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sampang

2.

TUGAS

:

Melaksanakan Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan
secara terpadu serta tugas pelayanan administrative lainnya.

3.

FUNGSI

: a. merumuskan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana
serta pengurangan resiko bencana;
b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
c. melaksanakan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
d. memantau,

evaluasi dan analisis

pelaporan dibidang pencegahan,

mitigasi dan

kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.
4. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
NO
1

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya

kualitas

penanganan bencana

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
Persentase
bencana

desa

tangguh

Jumlah desa tangguh bencana
Jumlah desa terdampak bencana

x 100%

SUMBER DATA

BPBD

1.

NAMA UNIT ORGANISASI

:

Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang

2.

TUGAS

:

Melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan upaya penanganan bencana dan
penyediaan logistic terkait bencana, mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan darurat
bencana, evakuasi terhadap korban bencana secara terpadu;

3.

FUNGSI

:

a. merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
c. mengkomando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. melaksanakan kerja sama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
e. memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan
dukungan logistik;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

4. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
NO
1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU

Meningkatnya kualitas

Persentase bencana Alam

penanganan bencana

yang tertangani

DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
Jumlah bencana alam yang tertangani_______ x 100%
Jumlah bencana alam

SUMBER DATA
Laporan Korban
Bencana Alam

1. NAMA UNIT ORGANISASI

: Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Sampang

2. TUGAS

: Melaksanakan Penyusunan program, mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya penyediaan
kebutuhan dasar korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan akibat terjadinya
bencana.

3.

FUNGSI

: a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada
pasca bencana;
c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait atau lembaga terkait dibidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana;
d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada
pasca bencana;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana.

4.
NO
1

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya
Rehabilitasi

INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU
Persentase

dan

rencana

dokumen
pemulihan

Rekonstruksi sarana dan

daerah

bencana

prasarana pasca bencana

terealisasi

yang

DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN

Jumlah realisasi dokumen rencana pemulihan x 100%
Jumlah dokumen rencana pemulihan

SUMBER DATA
Hasil Kajian Kebutuhan
Pasca Bencana (JITU
PASNA)

