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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2018 telah selesai disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

pada Tahun 2018. Laporan Kinerja BPBD tahun 201 telah memasuki tahun 

ketiga pelaksanaan Rencana Strategis BPBD 2016-2021. 

Laporan Kinerja ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang 

telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan di 

tahun 2018 beserta analisisnya. Seluruh Kebijakan yang ditempuh selama 

tahun 2018, baik kebijakan yang bersifat makro maupun mikro telah 

dilaksanakan dalam upaya penanggulangan bencana. Permasalahan dan 

kendala yang dihadapi BPBD akan menjadi rencana dan tindak lanjut 

untuk perbaikan kinerja ke depan. 

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan 

kegiatan penanggulangan bencana dapat mencapai kemajuan. Hal ini 

menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan penanggulangan 

bencana di masa datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat 

dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. 

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat menjadi 

penilaian atas kinerja BPBD Kabupaten Gorontalo yang lebih baik dari 

tahun sebelumnya. 

 

Limboto,     Januari 2019 

KEPALA PELAKSANA BPBD 
KABUPATEN GORONTALO 

 

 

 

DR. SUMANTI MAKU, M.Si 
NIP. 19700815 199203 1 009 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, merupakan perwujudan akuntabilitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD sebagai pelaksana penanggulangan 

bencana sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo. Selain itu, Laporan Kinerja 

BPBD merupakan perwujudan dari kinerja dalam pencapaian 

tujuan/sasaran strategis yang mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021 

dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018. 

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama BPBD Kabupaten 

Gorontalo tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut : 

 

No Indikator Satuan 

Realisasi 

Tahun 2018 

Target Realisasi 

% 

Capaian 

Kinerja 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Persentase desa/kel 

tangguh bencana 
% 6,67 15,6 17,8 102,22 574,28 

2. 
Cakupan Pelayanan 

Penanganan Bencana 
% 77,14 90,54 85 92,45 108,77 

3. 

Jumlah wilayah 

manajemen kebakaran 

(WMK) 

Zona / 

WMK 
1 2 3 2 66,67 

4. 

Persentase rencana 

pemulihan pasca 

bencana yang berhasil 

direalisasikan 

% 17,33 30,77 40 38,89 97,22 

 

Dalam tahun 2018, BPBD Kabupaten Gorontalo menetapkan 

sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang 
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merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai. Dengan 

pencapaian indikator sasaran strategis sebagai berikut : 

- Indikator Persentase desa/kel tangguh bencana dengan capaian 

kinerja Melebihi / Melampaui Target atau (574,28 %) 

- Indikator Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana capaian kinerja 

Melebihi / Melampaui Target atau (108,77 %) 

- Indikator Jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) capaian 

Tidak Mencapai Target atau (66,67 %) 

- Indikator Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil 

direalisasikan capaian kinerja Tidak Mencapai Target atau (97,22%) 

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi Tahun 2018 serta untuk 

mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui DPA-

SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo 

sejumlah Rp.8.493.613.237,- Dengan realisasi sebesar Rp. 7.915.747.204,- 

(93,20 %). Dan anggaran APBN melalui BNPB senilai Rp. 192.544.000,- 

untuk Pengembangan Desa Tangguh Bencana. 

Ke depan, seiring dengan intensitas kejadian bencana yang semakin 

meningkat, pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraaan 

penanggulangan bencana harus semakin optimal sehingga perlu didukung 

oleh peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah, 

pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang 

melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Data Umum 

 

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa 

pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih 

dan bertanggung jawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas 

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 dan Perjanjian Kinerja. 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap 

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang 

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran 

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai 

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung 

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo selaku unsur pembantu 

pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. 

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta 

fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo 

sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya 

memenuhi aspirasi masyarakat. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo diwajibkan untuk menyusun 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas 

penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, 

visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran 

dengan target yang telah ditetapkan. 

 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo didukung 

dengan sumber daya yang ada. Berdasarkan data kepegawaian, 

jumlah pegawai BPBD Kabupaten Gorontalo dan UPT Pemadam 

Kebakaran sebanyak 70 orang yang terdiri dari 37 orang PNS dan 33 

orang Tenaga Kontrak. 

 

Jumlah Pegawai BPBD dan UPT Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Gorontalo Per 31 Desember 2018 

 

NO URAIAN JUMLAH % 

1 2 3 4 

I. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 52,86% 

1. Pejabat Eselon II   

3. Pejabat Eselon III 4  

4. Pejabat Eselon IV 10  

5. Staf Pengadministrasi / Pengolah Data 18  

6. Pasukan Pemadam Kebakaran 5  

II. TENAGA KONTRAK 33 47,14 

1. Pasukan Pemadam Kebakaran 25  

2. Cleaning Service 1  

3. Waker 1  

4. Sopir 1  

5. Administrasi 5  

 TOTAL PEGAWAI BPBD & DAMKAR 70 100,00 

 

Data di atas menunjukkan bahwa sekitar 52,86 % SDM BPBD 

Kabupaten Gorontalo berstatus PNS dan sisanya sekitar 47,14 % 

merupakan Tenaga Kontrak. Jumlah SDM BPBD Kabupaten 
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Gorontalo (PNS dan Tenaga Kontrak) yang mencapai sekitar 70 orang 

merupakan kekuatan bagi organisasi BPBD. Namun dengan melihat 

jumlah Tenaga Kontrak yang mencapai 33 orang juga memberikan 

sinyal kerawanan dalam operasionalisasi tugas pokok dan fungsi, 

karena status Tenaga Kontrak dimungkinkan setiap saat akan 

berhenti jika mereka mendapatkan tempat kerja yang menurut 

mereka lebih menjanjikan. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Gorontalo relatif cukup lengkap dan besar 

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut : 

 

Jumlah Sarana dan Prasarana Kebencanaan 

BPBD dan UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Gorontalo 
 

NO NAMA JUMLAH KET 

1 2 3 4 

1. Gedung Kantor 1 Unit  

2. Gudang 1 Unit  

3. Pos WMK 1 unit  

4. Mobil Operasional 3 Unit  

5. Mobil Pemdam Kebakaran 3 Unit  

6. Mobil Tangki Air 1 Unit  

7. Mobil Dapur Umum 1 Unit  

8. Mobil Resque 1 Unit  

9. Mobil Personil 1 Unit  

10. Sepeda Motor TRC 8 unit  

11. Perahu Karet dengan mesin 1 Unit  

12. Perahu Karet tanpa mesin 3 Unit  

13. Pelampung 8 Unit  

14. Genset 4 Unit  

15. Pompa Air 1 Unit  

16. Penjernih Air 1 Unit  

17. Gergaji Mesin 2 Unit  

18. 
Radio Komunikasi 

(HT/RIG/Olband) 
16 Unit  

19. Peralatan PUSDALOPS-PB 1 Set  

20. Tenda Pengungsi 3 Unit  

21. Tenda Posko 2 Unit  

22. Tenda Keluarga 14 Unit  
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1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

 

Sesuai Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun  2011 

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 

7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo, dinyatakan 

bahwa BPBD Kabupaten Gorontalo mempunyai tugas membantu  

Kepala  Daerah  dalam  merumuskan  dan melaksanakan kebijakan 

teknis  Bidang  Penanggulangan Bencana Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud BPBD Kabupaten 

Gorontalo mempunyai fungsi : 

a. penetapan  pedoman  dan  pengarahan  sesuai  dengan  kebijakan  

Penaggulangan  Bencana  terhadap  usaha  penanggulangan  

bencana  yang  mencakup  pencegahan  bencana,  penanganan  

darurat,  rehabilitasi  serta  rekonstruksi  secara  adil  dan  setara; 

b. penetapan  standarisasi  serta  kebutuhan  penyelenggaraan  

penanganan  bencana  berdasarkan  peraturan  perundangan-

undangan; 

c. penyusunan, penetapan  dan  penginformasian  peta  rawan  

pangan; 

d. penyusunan  dan  penetapan  prosedur  tetap  penaggulangan  

bencana; 

e. pelaksanaan  penyelenggaraan  penggulangan  bencana  pada  

wilayahnya; 

f. pelaporan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  kepada  

kepala  daerah  stiap  sebulan  sekali  dalam  kondisi  normal  dan  

setiap  saat  dalam  kondisi  darurat  bencana; 

g. pengendalian, pengumpulan  dan  penyaluran  uang  dan  barang; 

h. pertanggungjawaban  penggunaan  anggaran  yang  diterima  dari  

anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah;  dan 

i. pelaksanaan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai  tugas  dan  

kewenangan  kedinasan. 
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Berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana dan sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Gorontalo, maka organisasinya terdiri dari : 

a. Kepala 

b. Unsur Pengarah, dan 

c. Unsur Pelaksana  

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Gorontalo dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah yang secara 

ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 

Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Gornntalo, Unsur Pengarah 

terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari OPD terkait di 

pemerintahan Kabupaten Gorontalo dan sebagian lagi berasal 

pakar/profesional dan atau tokoh masyarakat yang memiliki 

kompetensi dan ahli di bidang kebencanaan. Unsur Pengarah BPBD 

mampunyai tugas memberlkan masukan dan saran kepada Kepala 

BPBD Kabupaten Gorontalo dalam penanggulangan bencana. 

Sedangkan Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang kepala 

pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

kepala BPBD, Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas 

melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang 

meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur Pelaksana BPBD 

menyelenggarakan fungsi : 

a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan 

c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten 

Gorontalo terdiri dari : 

1. Kepala Pelaksana 
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2. Sekertariat 

Sekretariat  mempunyai  tugas  melakukan  koordinasi,  

merencanakan,  merumuskan,  melaksanakan  dan  memberikan  

dukungan  administratif  serta  teknis  pelaksanaan  kegiatan  

Badan. 

Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,  

Sekretariat  mempunyai  fungsi: 

a. penyiapan  bahan  kebijakan,  pedoman,  standarisasi,  

pelayanan  administrasi  umum,  kepegawaian  dan  

keuangan; 

b. pelaksanaan  pembinaan  dan  pengembangan  administrasi  

umum  kepegawaian  dan  keuangan; 

c. penyiapan  bahan  administrasi  umum  kepegawaian,  

keuangan  dan  melaksanakan  evaluasi  serta  pelaporan; 

d. pelaksanaan/penyiapan  bahan  kegiatan  kesekretariatan  

perlengkapan  rumah  tangga,  perpustakaan,  kehumasan,  

dan  penyusunan  program; 

e. pelaksanaan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai  tugas  dan  

kewenangan  kedinasan;   

Sekretariat,  membawahkan: 

(1) Sub  Bagian  Keuangan  mempunyai  tugas  menyusun  

panduan  mutu,  prosedur  mutu  dan  instruksi  kerja, 

mengkoordinir  penyusunan  rencana  anggaran  dan  

menyiapkan  administrasi  keuangan,  melaksanakan  dan  

mengawasi  penggunaan  anggaran,  melaksanakan  

koordinasi  pengelolaan  dan  pembayaran  gaji  dan  

tunjangan  daerah,  mengkoordinasikan  pengelolaan  

keuangan  belanja pembangunan, melaksanakan 

pembinaan dan bimbingan perbendaharaan, mengevaluasi 

dan  melaporkan  pelaksanaan  anggaran serta  tugas-tugas  

lain  sesuai  fungsi      kedinasan. 

(2) Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  mempunyai  tugas  

menyusun  panduan  mutu,  prosedur  mutu  dan  instruksi  
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kerja,  membuat  tata  persuratan,  mengelola perpustakaan 

dilingkungan Badan, melaksanakan  penyusunan  rencana  

formasi,  usulan  pengangkatan, mutasi,  dan  usulan  

pemberhentian pegawai, melaksanakan urusan administrasi 

kepegawaian,  mengelola  kesejahteraan  pegawai,  mengelola  

pendidikan  dan  latihan  pegawai,  membuat  Daftar  Urut  

Kepangkatan,  Daftar  Nominatif  Pegawai, Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), mengelola dan pengembangan 

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), menyusun  

kebutuhan  sarana  dan  prasarana  rumah  tangga,  

menginventarisir  dan  mengatur  kebutuhan  barang  dan  

perlengkapan  rumah  tangga  Badan,  serta   tugas-tugas  

lain  sesuai  fungsi  kedinasan. 

(3) Sub  Bagian  Penyusunan  Program  mempunyai  tugas  

menyusun  panduan  mutu,  prosedur  mutu  dan  instruksi  

kerja,    menyiapkan  dan  menyusun  rumusan  program  

Badan,  Rencana  Strategis  dan  Rencana  Kerja  SKPD,  

menyusun  konsep  metode,  hukum  dan  tata  laksana  

kegiatan  di  lingkungan badan  dan  hubungan  

kemasyarakatan,  melakukan  evaluasi  kemajuan  

pelaksanaan  kegiatan  Badan,  menyusun  laporan  

kemajuan  pelaksanaan  kegiatan  Badan,  menyusun  

Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  

(LAKIP),  menyusun  Laporan  Tahunan  dan  Laporan  

Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD),  serta   tugas-

tugas  lain  sesuai  fungsi  kedinasan. 

3. Bidang  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan 

Bidang  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan mempunyai  tugas  

mengkoordinasikan  dan  melaksanakan  kebijakan umum  

dibidang  penanggulangan  bencana  pada  pra bencana serta  

pemberdayaan  masyarakat. 

Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,  

Bidang  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan mempunyai  fungsi: 
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a. pelaksanaan  indentifikasi  dan  pengenalan  secara  pasti  

terhadap  bahaya  atau  ancaman  bahaya; 

b. pelaksanaan  kontrol  terhadap  penguasaan  dan  

pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  secara  tiba-tiba  

atau  berangsur  berpotensi  menjadi  sumber  bahaya  

bencana; 

c. pelaksanaan  pemantauan  teknologi  yang  secara  tiba-tiba  

dan/atau  berangsur  menjadi  sumber  encaman  atau  

bahaya  bencana; 

d. pelaksanaan  penataan  ruang  dan  pengelolaan  lingkungan  

hidup; 

e. pelaksanaan  penguatan  ketahanan  sosial  masyarakat; 

f. pelaksanaan penyusunan  dan  uji  coba  rencana  

penanggulangan  kedaruratan  bencana; 

g. pelaksanaan  pengorganisasian,  pemasangan,  dan  

pengujian  sistem  peringatan  dini; 

h. pelaksanaan  penyedian  dan  penyiapan  barang  pasokan  

dan  pemenuhan  kebutuhan  dasar; 

i. pelaksanaan  pengorganisasian,  penyuluhan,  pelatihan,  

dan  gladi  tentang  mekanisme  tanggap  darurat; 

j. pelaksanaan  penyiapan  lokasi  evakuasi; 

k. pelaksanaan   penyusunan  data  akurat,  informasi,  dan  

pemutakhiran  prosedur  tetap  tanggap  darurat  bencana; 

l. pelaksanaan  penyedian  dan  penyiapan  bahan,  barang,  

dan  peralatan  untuk  pemenuhan  pemulihan  prasarana  

dan  sarana;  dan 

m. pelaksanaan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai  tugas  dan  

kewenangan  kedinasan.  

Bidang  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan;   membawahkan: 

(1) Seksi  Pencegahan  mempunyai tugas melaksanakan  

indentifikasi  dan  pengenalan  secara  pasti  terhadap  

sumber  bahaya  atau  ancaman  bahaya,  melaksanakan  

kontrol  terhadap  penguasaan  dan  pengelolaan  sumber  
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daya  alam  yang  secara  tiba-tiba  dan/atau  berangsur  

berpotensi  menjadi  sumber  bahaya  bencana,  

melaksanakan  pemantauan  penggunaan  teknologi  yang  

secara  tiba-tiba  dan/atau  berangsur  berpotensi  menjadi  

sumber  ancaman  atau  bahaya  bencana,  melaksanakan  

penataan  ruang  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  

melaksanakan  penguatan  ketahanan  sosial  masyarakat,  

menyusun  laporan   hasil  kegiatan    serta   tugas-tugas  

lain  sesuai  fungsi  kedinasan; 

(2) Seksi  Kesiapsiagaan mempunyai  tugas  melaksanakan  

penyusunan  dan  uji  coba  rencana  penanggulangan  

kedaruratan  bencana,  melaksanakan  pengorganisasian,  

pemasangan,  dan  pengujian  sistem  peringatan  dini,  

melaksanakan  penyedian  dan  penyiapan  barang  pasokan  

dan  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  melaksanakan  

pengorganisasian,  penyuluhan,  pelatihan,  dan  gladi  

tentang  mekanisme  tanggap  darurat,  melaksanakan  

penyiapan  lokasi  evakuasi,  melaksanakan  penyusunan  

data  akurat,  informasi,  dan  pemutakhiran  prosedur  tetap  

tanggap  darurat  bencana,  melaksanakan  penyedian  dan  

penyiapan  bahan,  barang,  dan  peralatan  untuk  

pemenuhan  pemulihan  prasarana  dan  sarana,  menyusun  

laporan   hasil  kegiatan    serta   tugas-tugas  lain  sesuai  

fungsi  kedinasan; 

4. Bidang  Kedaruratan dan Logistik 

Bidang  Kedaruratan dan Logistik  mempunyai  tugas  

mengkoordinasikan  pelaksanaan  kebijakan  umum,  komando  

pelaksanaan,  hubungan  kerja  perencanaan  dan  pelaksanaan  

pemantauan  evaluasi  serat  analisis  pelaporan  dibidang  

perrbaikan  darurat  serta  melaksanakan  koordinasi  dan  

dukungan  logistik  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  

bencana. 
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Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,    

Bidang  Kedaruratan dan Logistik  mempunyai  fungsi: 

a. pelaksanaan  perencanaan  dan  inventarisasi  kebutuhan; 

b. pelaksanaan  pengadaan  dan  atau  penerimaan; 

c. pelaksanaan  pergudangan  dan  atau  penyimpanan; 

d. pelaksanaan  pendistribusian; 

e. pelaksanaan  pengangkutan  dan  penerimaan  ditujuan; 

f. pelaksanaan  penghapusan;  dan 

g. pelaksanaan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai  tugas  dan  

kewenangan  kedinasan.  

Bidang  Kedaruratan dan Logistik,  membawahkan: 

(1) Seksi  Kedaruratan mempunyai  tugas  menyusun  program  

kerja  dan  melaksanakan  fungsi kedaruratan,  menyusun  

laporan  hasil  kegiatan  serta  tugas-tugas  lain  sesuai  

fungsi  kedinasan. 

(2) Seksi  Logistik mempunyai  tugas  menyusun  program  

kerja,  melaksanakan  manajeman  logistik  dan  peralatan  

penggulangan  bencana,  membuat  panduan  dan  pedoman  

bagi  pemangku  kepentingan  penanggulangan  bencana,  

mendistribusikan  bantuan  logistik  dan  peralatan  secara  

efektif  dan  efesien,  melakukan  penanggulangan  bencana  

secara  cepat,  tepat,  terpadu  dan  akuntabell  menyusun  

laporan  hasil  kegiatan  staf  serta  tugas-tugas  lain  sesuai  

fungsi  kedinasan. 

5. Bidang  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  

Bidang  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  mempunyai  tugas  

mengkoordinasikan  dan  melaksanakan  kebijakan  umum  

dibidang  penanggulangan  bencana  pasca  bencana. 

Untuk  menyelenggarakan  tugas  sebagaimana  dimaksud,    

Bidang  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  mempunyai  fungsi: 

a. perumusan  kebijakan  umum  dibidang  penanggulangan  

bencana  pada  pasca  bencana; 
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b. pengkoordinasian  dan  pelaksanaan  kebijakan  umum 

dibidang  penanggulangan  bencana  pada  pasca  bencana; 

c. pelaksanaan  hubungan  kerja  dibidang  penanggulangan  

bencana  pada  pasca  bencana; 

d. pemantauan  evaluasi  dan  analisis  pelaporan  pelaksanaan  

kebijakan  umum  dibidang  penanggulangan  bencana  pada  

pasca  bencana;  dan 

e. melaksanakan  fungsi-fungsi  lainnya  sesuai  tugas  dan  

kewenangan  kedinasan. 

Bidang  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi,  membawahkan: 

(1) Seksi  Rehabilitasi  mempunyai  tugas melaksanakan  

perbaikan  lingkungan  pada  daerah  yang  tertimpa  

bencana, melaksanakan  perbaikan  prasarana  dan  sarana  

umum,  melaksanakan pemberian  bantuan  perbaikan  

rumah  masyarakat, melaksanakan pemulihan  sosial  

psikologi  dan pelayanan  kesehatan,  melaksanakan 

rekonsoliasi  dan  resolusi  konflik, melaksanakan 

pemulihan  sosial  ekonomi  dan  budaya, melaksanakan 

pemulihan  keamanan  dan  ketertiban,  melaksanakan 

pemulihan  fungsi  pemerintahan  dan pemulihan  fungsi  

pelayanan  publik,  menyusun  laporan  hasil  kegiatan   

serta   tugas-tugas  lain  sesuai  fungsi  kedinasan; 

(2) Seksi  Rekonstruksi  mempunyai  tugas  melaksanakan  

pembangunan  kembali  sarana  dan  prasarana  sosial  

masyarakat,  melaksanakan pembangkitan  kembali  

kehidupan  sosial  budaya  masyarakat,  melaksanakan 

penerapan  rancang  bangun  yang  tepat  dan  penggunaan    

peralatan  yang  lebih  baik  dan  tahan  terhadap  bencana,  

melaksanakan partisipasi  dan  peran  serta  lembaga  dan  

organisasi  kemasyarkatan,  dunia  usaha  dan  masyarakat,  

melaksanakan  peningkatan kondisi  sosial,  ekonomi  dan  

budaya,  fungsi  pelayanan  publik  dan  pelayanan  utama  
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dalam  masyarakat,  menyusun  laporan  hasil  kegiatan  

serta   tugas-tugas  lain  sesuai  fungsi  kedinasan. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 33 Tahun 

2015 tanggal 01 Desember 2015 tentang nama dan susunan 

organisasi unit pelaksana teknis Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Gorontalo maka dibentuklah Unit Kerja Pemadam 

Kebakaran. 

Unit kerja ini dipimpin oleh seorang Kepala UPT dibantu oleh 

Subbagian Tata Usaha dan Satuan Pelaksana Kebakaran. 

Untuk mengoptimalkan peran UPT Pemadam Kebakaran maka Kepala 

UPT bertugas : 

1. Melaksanakan, merencanakan, mengkoordinir, membina serta 

mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran 

berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala 

Pelaksana BPBD. 

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya; 

Selanjutnya tugas Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, 

keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPT Pemadam 

Kebakaran; 

2. Melaksanakan Ketatausahaan dan rumah tangga UPT; 

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

 

1.3. Struktur Organisasi 

 

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gorontalo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan 
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Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Gorontalo, disajikan dalam gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Permasalahan Utama 

 

Isu aktual merupakan topik atau pokok bahasan yang sedang 

dibicarakan dengan kriteria bahwa permasalahan yang sedang terjadi 

dikategorikan layak dan menyangkut hajat hidup orang banyak, selain 

bersifat problematik sehingga pemecahannya harus sesegera mungkin 

dilaksanakan. 

Dalam manajemen pengelolaan penanganan bencana di 

Indonesia dikenal 3 (tiga) tahapan penanganan bencana yakni : 

1) Tahapan Siaga Bencana (pra bencana) 

2) Tahapan Bencana (dararat bencana) 

3) Tahapan Pasca (rehabilitasi dan rekonstruksi) 

Berdasarkan ketiga input tersebut, maka berikut ini adalah 

masalah yang menjadi prioritas berdasarkan fase penanganan 

bencana (fase pra bencana, fase tanggap darurat dan fase rehabilitasi 

dan rekonstruksi). 

I. Permasalahan pada fase pra bencana ; 

Kasubag Penyusunan 

Program

UNSUR PENGARAH

- INSTANSI

- PROFESIONAL / AHLI

SEKRETARIAT

Kepala Bidang Kedaruratan 

& Logistik

BPBD KAB. GORONTALO

KEPALA BPBD

Klp Jabatan 

Fungsional

Kasubag Umum & 

Kepegawaian
Kasubag Keuangan

Kepala Bidang Rehabilitasi & 

Rekonstruksi

UNSUR PELAKSANA

KEPALA PELAKSANA BPBD

Kepala Bidang Pencegahan & 

Kesiapsiagaan

Kasie Kesiapsiagaan

Kasie Kedaruratan

Kasie Logistik

Kasie Rehabilitasi

Kasie Rekonstruksi

Kasie Pencegahan
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a) Kondisi landscape geografis Kabupaten Gorontalo yang 

rawan bencana (banjir,gempa bumi, tanah longsor, 

kekeringan dan kebakaran). 

b) Minimnya pemahaman masyarakat tentang informasi 

pengurangan resiko bencana serta mitigasi bencana. 

c) Adanya perubahan iklim yang mengakibatkan anomali 

cuaca, perubahan struktur muka tanah dan potensi hot 

spot. 

d) Adanya keterbatasan sarana komunikasi didaerah rawan 

bencana sehingga terjadi keterlambatan informasi kejadian 

bencana. 

e) Kurangnya alat-alat peringatan bencana diwilayah-wilayah 

rawan bencana. 

f) Minimnya jumlah relawan dan TRC kebencanaan serta 

kurangnya upaya peningkatan keahlian Sumber Daya 

Manusia bidang kebencanaan. 

II. Permasalahan pada fase tanggap darurat 

Permasalahan yang dihadapi pada fase tanggap darurat adalah 

sebagai berikut : 

a) Minimnya peralatan yang digunakan pada saat tanggap 

darurat (bencana alam yang bersifat masif). 

b) Belum optimalnya standar operasional prosedur (SOP)  

c) Belum optimalnya sistem informasi kebencanaan yang 

mengakibatkan time respon masih lambat 

d) Minimnya alokasi anggaran APBD untuk penanganan fase 

darurat bencana.  

III. Permasalahan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi : 

a) Basic data pasca bencana yang kurang diupdate. 

b) Minimnya ASN yang menguasai teknologi dan 

metedologi/analisis kajian kerugian pasca bencana 

c) Tingginya ketergantungan pembiayaan kerusakan 

fasilitas/sarana umum kepada pemerintah pusat melalui 

dana hibah kepada daerah. 
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Selain permasalahan-permasalahan yang disebutkan diatas, 

isu strategis yang terjadi saat ini adalah yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup yakni terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-

daerah pegunungan, demikian pula alih fungsi lahan secara 

berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat 

mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat 

mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti 

erosi, banjir, polusi dan lain-lain. 

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, 

maka  BPBD perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan 

pelaksana sehingga upaya penanggulangan bencana secara 

komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan 

pembangunan daerah. Berdasarkan RTRW, Kabupaten Gorontalo 

yang memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan 

gempa, gerakan tanah, dan longsor, gelombang pasang, hal tersebut 

merupakan tantangan bagi BPBD dalam menyelenggarakan 

penanggulangan bencana, terutama kegiatan dalam pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana berupa pengurangan risiko bencana. 

 

1.5. Sistematika Penyajian 

 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang 

dihadapi organisasi. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja 

tahun yang bersangkutan 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi 

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan 

realisasi anggaran yang digunakan serta yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai 

dengan dokumen Perjanjian Kinerja 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan 

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

2.1. Data Umum 

 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Gorontalo adalah: 

 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG MENUJU 

MASYARAKAT MADANI” 

 

Pernyataan visi di atas terdiri 2 frasa besar yakni: 

“Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang” dan frasa 

“Masyarakat Madani”.  Kedua frasa tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang 

Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses 

perwujudan. Proses tersebut membutuhkan waktu untuk 

membentuk wujud, dari kondisi state of the art (saat ini)ke kondisi 

state of arrival(kondisi harapan). Jadi terminologi terwujudnya 

adalah proses perubahan (change) menuju ke kondisi yang 

dicitakan. Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang hendak 

dirubah dari kondisi kini ke kondisi yang diharapkan. Kata 

“Gemilang” adalah hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang 

menunjukkan  kejayaan dan kemasyhuran yang berbentuk 

kesejahteraan dan kemandirian rakyat sebagaimana visi dalam 

RPJPD 2005-2025 Kabupaten Gorontalo, yakni “KABUPATEN 

GORONTALO  SEJAHTERA DAN MANDIRI”. Dengan kata lain 

Gemilang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang 

menggambarkan kejayaan dan kemasyhuran berupa 
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kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kata “GEMILANG” 

merupakan akronim dari GEnerasi Membangun Insan 

cemerLANG.   

2. Masyarakat Madani  

Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang 

masyarakatnya menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma, 

dan hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan 

teknologi yang berperadaban. 

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten 

Gorontalo tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi 

pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021,  

sebagai berikut : 

1. Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan 

Berkarakter 

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam 

membangun sumberdaya manusia  yang sehat dan cerdas 

sehingga kedepannya akan tercipta SDM  yang produktif dan 

kompetitif dengan karakter yang dilandasi kearifan lokal 

yang siap menghadapi era globalisasi. 

2. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih 

dan Dinamis 

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang 

mengedepankan sinergitas antar lembaga, serta mendorong 

partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, 

adil, efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap 

perubahan yang terjadi. 

3. Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian 

Merupakan upaya pencapaian pembangunan Kabupaten 

Gorontalo dalam menciptakan kemandirian masyarakat 

dengan berbasis pada potensi lokal dan keungulan daerah 

yang kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan  

ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan  
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4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup 

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam 

melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang 

berbasis kependudukan  dan lingkungan hidup serta 

menjadikan pembangunan berbasis kependudukan sebagai 

dasar dalam menilai jalannya proses pembangunan yang 

berlandaskan pada dimensi pemihakan kepada rakyat 

miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi penduduk 

dalam perencanaan pembangunan dan kesetaraan 

5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan 

Daerah 

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam 

membangun kemitraan dan inisiatif global partnership 

dengan lembaga-lembaga external (lokal, regional, nasional 

dan global) dalam rangka mengakselarasi pembangunan di 

Kabupaten Gorontalo 

 

2.2. Visi dan Misi 

 

Rumusan visi Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagaimana 

termaktub dalam RPJMD adalah “Kabupaten Gorontalo Gemilang 

Mewujudkan Masyarakat Madani”. Gemilang dimaknai sebagai hasil 

suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang menunjukkan kejayaan dan 

kemasyhuran yang memberi dampak pada rakyat yaitu kesejahteraan 

dan kemadirian. Sedangkan Madani merupakan kondisi 

daerah/wilayah bernuansa kota yang menjunjung tinggi hak-hak 

sipil, nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, 

ilmu, dan teknologi yg berperadaban. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, upaya 

penanggulangan bencana di Kabupaten Gorontalo merupakan agenda 
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ke-4 misi Nafascita yakni “Pembangunan Berbasis Kependudukan 

Dan Lingkungan Hidup”. Misi ini menggambarkan bahwa kedepan 

disain pembangunan Kabupaten Gorontalo senantiasa 

mempertimbangkan faktor konservasi lingkungan hidup sehingga 

masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan tanpa dihantui 

ancaman bencana alam. 

Peran strategis Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Gorontalo tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata 

melalui adanya penanganan bencana secara tepat dan cepat. 

 

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis 

 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian 

tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional dan daerah yang 

diamanatkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Gorontalo dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan 

pembangunan daerah dan mewujudkan Visi Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2016-2021. 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan 

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

kabupaten serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik, 

sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi 

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun 

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk 

dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara 

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Berikut merupakan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo 
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

1 2 3 4 

 1. 

Menurunnya 

Indeks 

Resiko 
Bencana 

(IRB) 

Meningkatnya 
penanggulangan 

bencana pada 

tahap pra 
bencana, saat 

bencana dan 

pasca bencana 

Persentase desa/kel tangguh 

bencana 

Cakupan Pelayanan Penanganan 

Bencana 

Jumlah wilayah manajemen 

kebakaran (WMK) 

Persentase rencana pemulihan 

pasca bencana yang berhasil 
direalisasikan 

 

 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam 

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator 

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah.  

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten 

Gorontalo sebagai berikut: 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

FORMULASI / RUMUS 

PERHITUNGAN 

1 2 3 4 

1 

Meningkatnya 
penanggulangan 

bencana pada 

tahap pra 
bencana, saat 

bencana dan 

pasca bencana 

Persentase 

desa/kel tangguh 
bencana 

  
Jumlah desa/kel tangguh 

bencana 
X 100 

  
Jumlah desa/kel yang 

rawan bencana 

Cakupan 

Pelayanan 

Penanganan 
Bencana 

  

Kejadian bencana yang 

ditangani dalam waktu 

tanggap (1 jam) 
X 100 

  

Jumlah kejadian bencana 

dalam 1 tahun 
 

Jumlah wilayah 

manajemen 
kebakaran (WMK) 

Daerah layanan kebakaran yang 

memiliki pos pelayanan pemadam 

kebakaran, sarana dan prasarana 
pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran 

Persentase 

rencana 

pemulihan pasca 
bencana yang 

berhasil 

direalisasikan 

  
Objek terdampak bencana 

yang ditangani 

X 100 

  
Jumlah objek terdampak 

bencana yang diusulkan 
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2.4 Arah Kebijakan 

 

Dalam rangka mewujudkan upaya penyelenggaraan 

penanggulangan bencana diperlukan suatu rencana penanggulangan 

bencana yang berkualitas serta kebijakan lainnya yang akan 

mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Strategi dan Arah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan 

sasaran, pada dasarnya tidak terlepas dari hasil pemetaan (mapping) 

dan analisis lingkungan organisasi itu sendiri. Seperti pada uraian 

bab sebelumnya, hasil analisis dan mapping BPBD Kabupaten 

Gorontalo, bahwa penentuan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan 

sasaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPBD 

Kabupaten Gorontalo. Sehingga strategi dan kebijakan yang akan 

dilakukan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

 

Visi : Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju Masyarakat Madani 

Misi IV : Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Menurunnya 

Indeks 
Resiko 

Bencana 

(IRB)  
  

  

  

Meningkatnya 

penanggulang
an bencana 

pada tahap 

pra bencana, 
saat bencana 

dan pasca 

bencana 

Peningkatan pelayanan 

informasi rawan bencana 

Menyelenggarakan 

komunikasi, informasi dan 
edukasi rawan bencana 

Peningkatan pelayanan 
pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap 

bencana 

Membangun sistem 
pengurangan risiko 

bencana dan 

kesiapsiagaan terpadu 

Pemantapan koordinasi 

penanganan darurat 
bencana  

Membangun sistem 

komando dan mobilisasi 
sumberdaya 

penanggulangan bencana 

yang cepat dan andal 

Peningkatan pelayanan 

bencana kebakaran 

Penambahan pos Damkar, 

personil dan sarana 
prasarana  

Peningkatan kapasitas 

SDM aparatur dalam pra 

bencana, tanggap darurat 
dan pasca bencana 

Mengadakan pelatihan / 

bimbingan teknis atau 

mengirim peserta pelatihan 
/ bimbingan teknis  

Menurunkan Indeks 

Resiko Bencana (IRB) 

Perkuatan kebijakan dan 

kelembagaan 
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2.5 Program dan Kegiatan 

 

Untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja sasaran 

strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 

2018 tersebut, dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan 

dengan sumber pembiayaannya berasal dari APBD dan APBN yakni 

sebagai berikut : 

 

Program Dan Kegiatan APBD Kabupaten Gorontalo 

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 
UNIT 

PELAKSANA 

1 2 3 4 

A. PROGRAM UTAMA   

1 Program pencegahan dini dan 
penanggulangan korban bencana alam 

 Bidang 
Pencegahan 

dan 
Kesiapsiagaan 

 Pemantauan dan penyebarluasan 

informasi potensi bencana alam 

150.000.000,00  

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

 

Bidang 
Kedaruratan 

dan Logistik 
 Penanganan masalah-masalah strategis 

yang menyangkut tanggap cepat darurat 

dan kejadian luar biasa 

910.800.000,00  

3 Program pembangunan saluran 
drainase/gorong-gorong 

 

Bidang 

Rehabilitasi 
dan 

Rekonstruksi 

 Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong 

409.000.000,00  

4 Program pembangunan 
turap/talud/bronjong 

 

 Pembangunan turap/talud/bronjong 585.571.000,00  

4 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 
dan jembatan 

 

 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 182.879.000,00  

5 Program Pengendalian Banjir  

 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran 

dan tanggul sungai 

271.000.000,00  

6 Program peningkatan kesiagaan dan 
pencegahan bahaya kebakaran 

 

UPT 
Pemadam 

Kebakaran 

 Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana 

kebakaran 

30.000.000,00  

 Kegiatan pencegahan dan pengendalian 

bahaya kebakaran 

85.000.000,00  

 Peningkatan pelayanan penanggulangan 
bahaya kebakaran 

401.750.000,00  

 JUMLAH 3.026.000.000,00  
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NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 
UNIT 

PELAKSANA 

1 2 3 4 

B. PROGRAM PENUNJANG   

1 Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

 

Sekretariat 

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya 

air dan listrik 
101.337.800,00  

 Penyediaan jasa administrasi keuangan 729.925.000,00  

 Penyediaan bahan logistik kantor 653.739.775,00  

 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 
luar daerah 

568.580.800,00  

 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 
dalam daerah 

225.112.500,00  

2 Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
 

 Pembangunan gedung kantor 4.987.500,00  

 Pengadaan peralatan gedung kantor 35.000.000,00  

 Pengadaan mebeleur 30.000.000,00  

 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 

kantor 
150.000.000,00  

 
JUMLAH 2.498.683.375,00  

 

 

 

Program Dan Kegiatan APBN 

 

NO PROGRAM / KEGIATAN  ANGGARAN (Rp) 
 UNIT 

PELAKSANA 

1 2 3 4 

1 Program Ketangguhan Masyarakat   Bidang 

Pencegahan 
dan 

Kesiapsiagaan 
 Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 192.544.000,00 

 JUMLAH 192.544.000,00   
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2.6 Penetapan Kinerja 

 

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen 

pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan 

bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu 

instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja 

utama beserta target kinerja dan anggaran. 

Dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2016-2021 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo dan 

sumber daya anggaran yang ada, telah menyusun perjanjian kinerja 

tahun 2018. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator 

kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 

(satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja 

tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir 

periode. 

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 : 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1 

Meningkatnya 
penanggulangan 

bencana pada tahap 

pra bencana, saat 

bencana dan pasca 
bencana 

Persentase desa/kel tangguh bencana 17,8 % 

Cakupan Pelayanan Penanganan 

Bencana 
85 % 

Jumlah wilayah manajemen 

kebakaran (WMK) 

3 Zona / 

WMK 

Persentase rencana pemulihan pasca 

bencana yang berhasil direalisasikan 
40 % 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan 

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan 

misiorganisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima 

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo 

selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban 

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja 

yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 

239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran 

penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran 

srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 

maupun Renja Tahun 2018. 

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan 

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan 

capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas 

indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil 

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan 

membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. 

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : 
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No Capaian Kinerja Interpretasi Kode 

1 2 3 4 

1 > 100 
Melebihi / Melampaui 

Target 
 

2 = 100 Mencapai Target  

3 < 100 Tidak Mencapai Target  

 

 

3.2. Pengukuran Kinerja 

 

Tahun 2018 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana 

Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021. Capaian indikator kinerja 

sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Gorontalo merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan 

pencapaian kinerja organisasi BPBD tahun 2018. 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah 

ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target 

kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan 

selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja BPBD untuk 

tahun 2018. Pencapaian indikator kinerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2018 sebagai berikut ini: 

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi 

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk 

itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah 

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah 

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung 

dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU 

adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan 

sasaran strategis instansi pemerintah. 
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Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama BPBD 

Kabupaten Gorontalo tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut : 

 

No Indikator Satuan 

Realisasi 
Tahun 2018 

Target Realisasi 

% 

Capaian 

Kinerja 
2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Persentase desa/kel 
tangguh bencana 

% 6,67 15,6 17,8 102,22 574,28 

2. 
Cakupan Pelayanan 
Penanganan Bencana 

% 77,14 90,54 85 92,45 108,77 

3. 

Jumlah wilayah 

manajemen kebakaran 
(WMK) 

Zona / 

WMK 
1 2 3 2 66,67 

4. 

Persentase rencana 

pemulihan pasca 
bencana yang berhasil 

direalisasikan 

% 17,33 30,77 40 38,89 97,22 

 

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Gorontalo tahun 2018, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja 

capaiannya melebihi target dan 2 (dua) indikator kinerja capaiannya 

tidak mencapai target. 

Tingkat capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan 

yang terkait dapat dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja 

keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah 

indikator tersebut. Dan untuk yang tidak mencapai target, diperlukan 

upaya kinerja yang lebih keras, focus, dan terarah, dengan 

pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. 

 

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

 

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, 

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, 

agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan 

program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam 

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara 

membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana 
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maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang 

dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit 

yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. 

Selanjutnya dilakukan pengukuran pencapaian realisasi dari 4 

(empat) indikator kinerja sasaran Meningkatnya penanggulangan 

bencana pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana 

terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: 

 

1. Persentase desa/kel tangguh bencana 

 

Formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah 

desa/kel tangguh bencana yang terbentuk dibagi  Jumlah 

desa/kel kategori rawan bencana. Sampai dengan tahun 2021 

ditargetkan terbentuk 12 Desa/Kel. Tangguh Bencana 

(DESTANA) atau setiap tahunnya dibentuk 2 (dua) DESTANA dari 

45 Desa/Kel rawan bencana dalam kategori tinggi. 

Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat kumulatif. 

Capaian kinerja persentase desa/kel tangguh bencana tahun 

2018 secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut : 

 

Indikator Satuan 
Capaian 

2017 

2018 
Target 

Akhir 
Renstra 

(2021) 

Capaian 

s/d 

2017 
terhadap 

Renstra 

(2021) % 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Persentase desa/kel 
tangguh bencana 

% 15,6 17,8 102,22 574,28 26,7 383,33 

 

Target persentase desa/kel tangguh bencana tahun 2018 

adalah sebesar 17,8 % atau 8 (delapan) desa/kel dari 45 desa/kel 

yang rawan bencana, realisasinya mencapai 102,22 % atau 46 

(empat puluh enam) desa/kel. Dengan demikian capaian 

kinerjanya sebesar 574,28 % atau melebihi/melampaui target. 

Jika debandingkan dengan target akhir Renstra, realisasi 
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indicator sasaran ini sudah melampaui target yang ditetapkan 

tahun 2021 yakni sebesar 26,7 % (12 desa/kel). Capaian kinerja 

renstra sampai dengan tahun 2018 sebesar 383,33 %. 

Tahun 2018, Kabupaten Gorontalo mendapat Program 

Desa Tangguh Bencana dari BNPB RI berupa pengembangan 4 

desa/kel DESTANA yakni Desa Totopo Kecamatan Bilato, Desa 

Tolite Kecamatan Boliyohuto, Desa Padengo Kecamatan Limboto 

Barat dan Desa Tualango Kecamatan Tilango. 

Hingga tahun 2018 di Kabupaten Gorontalo telah 

terbentuk 46 (empat puluh enam) desa/kel tangguh bencana 

yakni : 
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Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang melalui 

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana 

alam dengan kegiatannya yakni Pemantauan dan 

penyebarluasan informasi potensi bencana alam serta kerjasama 

dengan perguruan tinggi melalui kekiatan KKS Tematik Destana 

 

2. Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana 

 

Indikator cakupan pelayanan penanganan bencana 

merupakan indikator sasaran yang kedua, capaian kinerja 

indikator ini sebesar 108,77 % atau melebihi / melampaui target 

(realisasi sebesar 92,45 % dari target kinerja sebesar 85 %). 

Formulasi perhitungan indikator ini yakni Jumlah kejadian 

bencana yang tertangani dalam waktu tanggap (1 jam) dibagi 

Jumlah kejadian bencana dalam 1 tahun. Tipe penghitungan 

untuk indikator ini bersifat non kumulatif. Capaian kinerja 

cakupan pelayanan penanganan bencana tahun 2018 secara 

lebih jelas diuraikan sebagai berikut : 

 

Indikator Satuan 
Capaian 

2017 

2018 
Target 
Akhir 

Renstra 

(2021) 

Capaian 

s/d 
2017 

terhadap 

Renstra 

(2021) % 

Target Realisasi 

% 

Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cakupan Pelayanan 
Penanganan Bencana 

% 90,54 85 92,45 108,77 95 97,32 

 

Realisasi sasaran kinerja ini, jika dibandingkan dengan 

realisasi di tahun lalu, menunjukkan peningkatan sebesar 1,91 

% (realisasi tahun 2017 sebesar 90,54 % menjadi 92,45 % pada 

tahun 2018). Jika debandingkan dengan target akhir Renstra, 

realisasi indikator sasaran ini sudah mendekati target yang 

ditetapkan tahun 2021 yakni sebesar 95 %. Capaian kinerja 

renstra sampai dengan tahun 2018 sebesar 97,32 %. 
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Selama tahun 2018, jumlah kejadian bencana di 

Kabupaten Gorontalo sebanyak 106 kali kejadian. Dari jumlah 

tersebut, yang dapat ditangani dalam waktu tanggap (1 jam) 

sebanyak 98 kejadian atau 92,45% dengan rincian sebagai 

berikut : 

 

No 
Jenis 

Kejadian 
Jumlah Tertangani 

Tidak 

Tertangani 

% 

Tertangani 
1 2 3 4 5 6 

1 Banjir 23 18 5 78,26 

2 Angin Putting 

Beliung 

1 1 0 100,00 

3 Kebakaran 82 79 3 96,34 

 Jumlah Total 106 98 8 92,45 

 

Jumlah kejadian yang tidak tertangani sebanyak 8 

kejadian, hal ini dikarenakan kejadian dilaporkan setelah 

melewati masa tanggap dan juga sudah beberapa hari terjadi 

baru dilaporkan secara tertulis. Walaupun ada beberapa kejadian 

yang tidak tertangani namun upaya yang sinergis terus 

dilakukan oleh para pemangku kepentingan, dan menghasilkan 

capaian kinerja sasaran ini melebihi target yang telah dtentukan. 

Keberhasilan pencapaian sasaran ini ditunjang melalui 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan 

dan Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya 

kebakaran. 

 

3. Jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) 

 

Formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah 

wilayah layanan kebakaran yang memiliki pos pelayanan 

pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran. Target sampai dengan tahun 2021 

adalah terbentuknya 5 (lima) Wilayah Manajemen Kebakaran 

(WMK) di 5 Zona yakni Limboto Cs, Boliyohuto Cs, Telaga Cs, 

Tibawa Cs dan Batudaa Cs. 
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Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat kumulatif. 

Capaian kinerja indikator Jumlah wilayah manajemen kebakaran 

(WMK) tahun 2018 secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut : 

 

Indikator Satuan 
Capaian 

2017 

2018 
Target 
Akhir 

Renstra 
(2021) 

Capaian 

s/d 
2017 

terhadap 
Renstra 

(2021) % 

Target Realisasi 

% 

Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Jumlah wilayah 
manajemen 
kebakaran (WMK) 

Zona / 
WMK 

2 3 2 66,67 5 40,00  

 

Realisasi kinerja indikator Jumlah wilayah manajemen 

kebakaran (WMK) tahun 2018 adalah sebesar 66,67 % atau 

terbentuknya 2 (dua) WMK yakni WMK Limboto Cs dan WMK 

Boliyohuto Cs dari target sebanyak 3 WMK. Dengan demikian 

capaian kinerjanya tidak sesuai target. Jika debandingkan 

dengan target akhir Renstra, realisasi indikator sasaran ini belum 

mencapai target yang ditetapkan tahun 2021 yakni baru 

terbentuk 2 WMK dari 5 WMK yang ditargetkan. Capaian kinerja 

renstra sampai dengan tahun 2018 baru sebesar 40 %. 

Indikator Jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK), 

selain sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten 

Gorontalo juga merupakan salah satu dari 4 (empat) indikator 

target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dicapai oleh 

Daerah sampai dengan tahun 2015 dalam pelayanan 

penanggulangan kebakaran hal ini sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 Tahun 2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam 

Negeri di kabupaten/kota, yaitu : 

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota. 

2. Tingkat waktu tanggap (response time rate). 

3. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi 

standar kualifikasi. 
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4. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter 

Pada WMK. 

Capaian indicator SPM penanggulangan kebakaran yang meliputi 

cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, 

tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan 

wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparatur 

pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan 

jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada 

WMK, dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di 

kabupaten/kota. 

Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas 

maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman 

perkotaan dengan luas 100 km2 atau 10.000 ha, pemukiman 

perdesaan dengan luas 250 km2 atau 25.000 ha, pada 

lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan  luas 

25 km2 atau 2.500 ha, pada kawasan  hutan  dengan luas 

1000 km2 atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km2 

atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK. 

Target pelaksanaan cakupan penanggulangan bencana 

kebakaran yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota 

sampai pada tahun 2015 adalah sebesar 80 % (delapan puluh 

persen). Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah potensi 

kebakaran sekitar 2.151 Km2 atau 215.100 Ha, idealnya 

memiliki 19 WMK diberbagai jenis tipologi kebakaran.  

Sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Gorontalo baru 

terbentuk 2 (dua) WMK, maka cakupan penanggulangan 

bencana kebakaran yang dicapai yakni : 2 / 19 WMK x 100 % 

= 10,5 % masih ada kesenjangan sebesar 69,5 %. 

 

  



 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo 35 
 

 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah 

Layanan WMK 

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan 

WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani 

dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat 

waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan 

gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) 

menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan 

dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. 

Pada  tahun 2018 terjadi kebakaran sebanyak 82 kali didalam 

WMK. Sedangkan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi 79 

kejadian kebakaran, maka perhitungan tingkat waktu 

tanggap (respon time rate) kejadian kebakaran di daerah 

sebagai berikut : 

1) Jumlah tanggap kejadian kebakaran:  82 Tanggap 

kejadian Kebakaran 

2) Jumlah yang terpenuhi tingkat waktu tanggap kejadian 

kebakaran 79 kejadian : 79 dibagi 82 dikali 100 % = 

96,34 % 

Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time 

Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 

yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada 

tahun 2015 minimal 75 % (tujuh puluh lima persen). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa capaian target sesuai 

SPM tahun 2018 terlampaui 

 

 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi 

Standar Kualifikasi 

Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi 

kualifikasi berdasar sertifikasi standar yang dilegalisasi 

Kementerian Dalam Negeri, capaiannya  16,67 % atau baru 

ada 5 aparat dari 30 aparat Pemadam Kebakaran di 

Kabupaten Gorontalo yang memenuhi kualifikasi sertifikasi 
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standar dari target nasional 85% pada tahun 2015. Secara 

bertahap akan diupayakan untuk meningkatkan jumlah 

personil Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar 

sertifikasi dengan mengirim personil mengikuti pendidikan 

dan latihan Dasar Pemadam Kebakaran dan Diklat Inspektur 

Kebakaran Tingkat I. Disamping itu, tak kalah pentingnya 

adalah menjaga agar personil yang sudah memiliki kualifikasi 

sertifikasi tidak dimutasi atau dipindah. 

 

 Jumlah kendaraan dan/atau Mesin Damkar 

Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah satu 

sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas 

Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk 

memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan 

tepat dalam pengurangan resiko kebakaran. Mobil damkar 

dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian 

pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya 

kebakaran terhadap seluruh asset yang berada dilingkungan 

dan/atau kawasan berpotensi kebakaran. 

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 

Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin 

pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah 

yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap 

darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan 

berpotensi kebakaran dan/atau WMK. 

Kabupaten Gorontalo memiliki 2 (dua) WMK atau lingkungan 

dan/atau kawasan berpotensi kebakaran yang wajib 

mendapat perlindungan bahaya kebakaran dari pemerintah 

daerah.  Sedangkan jumlah mobil dan/atau mesin damkar 

yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Gorontalo sampai 

tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) unit mobil dan/atau mesin 

damkar. 
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Untuk mencapai target indikator sasaran ini dilaksanakan 

melalui Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya 

kebakaran dengan kegiatannya : 

- Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya 

kebakaran 

- Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 

- Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. 

 

4. Prosentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil 

direalisasikan 

 

Indikator sasaran Prosentase rencana pemulihan pasca 

bencana yang berhasil direalisasikan merupakan indikator ke-4. 

Formulasi perhitungan indicator ini adalah Objek terdampak 

bencana yang ditangani dibagi  Jumlah objek terdampak bencana 

yang diusulkan. Capaian kinerja indikator ini sebesar 97,22 % 

(realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan). Tipe 

penghitungan untuk indikator ini bersifat non-kumulatif 

Secara rinci, pencapaian indikator sasaran ini dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini : 

 

Indikator Satuan 
Capaian 

2017 

2018 
Target 

Akhir 
Renstra 

(2021) 

Capaian 
s/d 

2018 
terhadap 

Renstra 

(2021) % 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Persentase rencana 

pemulihan pasca 
bencana yang 

berhasil 
direalisasikan 

% 30,77 40 38,89 97,22 50 77,78 

 

Realisasi kinerja indikator ini, tahun 2018 sebesar 

38,89% atau 97,22 % dari target yang ditentukan 40 % dalam 

artian dari 18 kegiatan rehabilitasi pasca bencana diusulkan 

yang terealisasi dilaksanakan sejumlah 7 kegiatan fisik. Capaian 

kinerja renstra sampai dengan tahun 2018 sebesar 77,78 % dari 
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target 50 %. Harapannya pada tahun berikutnya capaiannya 

lebih dari tahun ini. 

Pencapaian target indikator sasaran ini dilaksanakan 

melalui : 

1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, 

dengan kegiatannya Pembangunan saluran 

drainase/gorong-gorong 

2. Program pembangunan turap/talud/bronjong, melalui 

kegiatan Pembangunan turap/talud/ bronjong 

3. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, 

dengan kegiatannya Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan. 

4. Program Pengendalian Banjir, melalui kegiatan Rehabilitasi 

dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 

Dengan jumlah paket pekerjaan fisik sebanyak 7 paket pekerjaan 

terdiri dari : 

1. Pembangunan plat decker Yosonegoro 

2. Pembangunan Tanggul sungai Molalahu (Lalunga) 

3. Pemeliharaan jembatan Alo-Pohu 

4. Pemeliharaan 2 buah Plat Decker Desa Isimu Utara 

5. Pembangunan Tanggul Sungai (Bolihuangga) 

6. Pembuatan Drainase SDN 1 Tibawa 

7. Perkuatan tebing sungai Alo Desa Datahu-Tibawa 

 

3.4. Realisasi Anggaran  

 

Alokasi anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 untuk membiayai 

pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas 

pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin 

dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 

Rp.8.493.613.237,- Dengan realisasi sebesar Rp. 7.915.747.204,- 

(93,20 %) terdiri dari  : 
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1. Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 2.968.929.862,- dengan 

realisasi sebesar Rp. 2.854.126.092,- (96,13 %) 

2. Anggaran Belanja Langsung Rp. 5.524.683.375,- dengan realisasi 

sebesar Rp. 5.061.621.112,- (91,62 %) yang terbagi atas : 

1) Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) program penunjang 

untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar 

Rp. 2.498.683.375,- dengan realisasi sebesar 

Rp.2.464.702.612,-  (98,64 %); 

2) Anggaran untuk pelaksanaan 7 (tujuh) program utama yang 

bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 4 

(empat) indikator kinerja sebesar Rp. 3.026.000.000,- 

dengan realisasi sebesar Rp. 2.596.918.500,- (85,82 %). 

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait 

dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada BPBD 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

SASARAN INDIKATOR 

KINERJA 2018 ANGGARAN 2018 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Kinerja 

Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Meningkatnya 
penanggulangan 

bencana pada 
tahap pra 
bencana, saat 
bencana dan 
pasca bencana 

Persentase desa/kel 

tangguh bencana 
17,8 102,22 574,28 150.000.000 150.000.000 100 

Cakupan Pelayanan 
Penanganan 
Bencana 

85 92,45 108,77 910.800.000 846.752.500 92,97 

Jumlah wilayah 
manajemen 

kebakaran (WMK) 

3 2 66,67 516.750.000 509.825.000 98,66 

Persentase rencana 
pemulihan pasca 

bencana yang 
berhasil 
direalisasikan 

40 38,89 97,22 1.448.450.000 1.090.341.000 75,28 

Jumlah 3.026.000.000 2.596.918.500 85,82 

 

Selain anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten 

Gorontalo, Tahun 2018, Kabupaten Gorontalo memperolah alokasi 

anggaran sebesar Rp. 192.544.000,- dari APBN melalui BNPB untuk 

Pengembangan Desa Tangguh Bencana yakni Desa Totopo Kecamatan 
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Bilato, Desa Tolite Kecamatan Boliyohuto, Desa Padengo Kecamatan 

Limboto Barat dan Desa Tualango Kecamatan Tilango. 

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi serta untuk 

mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo selama tahun 2018, 

dimana pencapaian sasaran yang ditetapkan, tidak seluruhnya dapat 

mencapai kinerja yang diharapkan, ini dikarenakan masih belum 

optimalnya koordinasi lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan 

penanggulangan bencana dan masih terbatasnya sarana dan 

prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Solusi yang telah dan akan dilakukan untuk lebih 

meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

ditahun-tahun mendatang yakni : 

1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur untuk melaksanakan tugas 

yang semakin kompleks, upaya yang digunakan dapat melalui 

penambahan alokasi dana untuk mengikuti pendidikan formal, 

bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang 

peningkatan kinerja aparatur. 

2. Peningkatan sarana, prasarana yang ada di setiap Bidang untuk 

menunjang kinerja aparatur. 

3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 ini menggambarkan 

evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, 

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2018, BPBD 

Kabupaten Gorontalo menetapkan sasaran strategis dengan 4 (empat) 

indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

yang ingin dicapai. Dengan pencapaian indikator sasaran strategis sebagai 

berikut : 

- Indikator Persentase desa/kel tangguh bencana dengan capaian 

kinerja Melebihi / Melampaui Target atau (574,28 %) 

- Indikator Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana capaian kinerja 

Melebihi / Melampaui Target atau (108,77 %) 

- Indikator Jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) capaian 

Tidak Mencapai Target atau (66,67 %) 

- Indikator Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil 

direalisasikan capaian kinerja Tidak Mencapai Target atau (97,22%) 

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi Tahun 2018 serta untuk 

mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui DPA-

SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo 

sejumlah Rp.8.493.613.237,- Dengan realisasi sebesar Rp. 7.915.747.204,- 

(93,20 %). Dan anggaran APBN melalui BNPB senilai Rp. 192.544.000,- 

untuk Pengembangan Desa Tangguh Bencana. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPBD kepada pihak-

pihak terkait. 


