
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BPBD, KESBANGPOL 

 

Indikator Kinerja Individu 

 

1. Jabatan : Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Kesbangpol 

 

2. Tugas : Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan 

kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana 

 

3. Fungsi 1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada 

pasca bencana 

Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan 

penanggulangan pada pasca bencana 

Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan 

bencana pada pasca bencana 

Pemantauan , evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca 

bencana  

 

 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/ 

Formulasi 

Penghitungan  

 

Sumber Data 

1. Terlaksananya 

evaluasi Kinerja 

BPBD 

Kesbangpol 

Bidang 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi  

Jumlah data bencana 

 

Jumlah kawasan pasca bencana  

Cukup jelas 

 

Cukup jelas 

 

 

 

 

 

Data lapangan 

 

Perda RTRW 

Kota Padang 

Panjang 

 

Indikator Kinerja Individu 

 

1. Jabatan : Kasubid Rehabilitasi BPBD, Kesbangpol 

 

2. Tugas : Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan 

kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana, rehabilitasi mental dan 

fisik korban bencana, menyusun dokumen perencanaan teknis rehabilitasi 

 

3. Fungsi 1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoan, petunjuk 

teknis , data dan informasi serta bahan-bahanlainnya yang berhubungan dengan 

rehabilitasi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja 

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana 

serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah 

Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan 

tugas pokok dan fungsi Seksi Rehhabilitasi berpedoman kepada rencana 

strategis BPBD, Kesbangpol  

Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana 

Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan 

bencana pada pasca bencana 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban 

bencana 

 

 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan  

Sumber Data 

1. Terlaksananya 

evaluasi Kinerja 

BPBD 

Kesbangpol 

Bidang 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi 

Jumlah data bencana 

 

Jumlah kawasan pasca bencana 

Cukup jelas 

 

Cukup jelas 

 

 

 

 

Data lapangan 

 

Perda RTRW 

Kota Padang 

Panjang 

 



Indikator Kinerja Individu 

 

1. Jabatan : Kasubid Rekonstruksi BPBD, Kesbangpol 

 

2. Tugas : Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan 

kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana, relokasi dan 

rekonstruksi aksi akibat bencana 

 

3. Fungsi 1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoan, petunjuk 

teknis , data dan informasi serta bahan-bahanlainnya yang berhubungan dengan 

rehabilitasi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja 

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana 

serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah 

Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan 

tugas pokok dan fungsi Seksi Rekonstruksi berpedoman kepada rencana 

strategis BPBD, Kesbangpol  

Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana 

Dibidang rekonstruksi 

Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan 

bencana pada pasca bencana dibidang rekonstruksi 

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rekonstruksi akibat 

bencana 

Menyusun pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintahan 

Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup rekonstruksi secara adil dan setara 

 

 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Penjelasan/ 

Formulasi 

Penghitungan  

Sumber Data 

1. Terlaksananya 

evaluasi Kinerja 

BPBD 

Kesbangpol 

Bidang 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi 

Jumlah data bencana 

 

Jumlah kawasan pasca bencana 

Cukup jelas 

 

 

 

 

 

 

 

Data lapangan 

 

Perda RTRW 

Kota Padang 

Panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD, KESBANGPOL 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

1. Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 

2. Tugas : Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan 

kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan 

dukungan logistik. 

3. Fungsi 1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada 

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; 

 

Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi 

dan dukungaan logistik; 

 

Komando penanganan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. 

 

Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan 

bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan 

logistik; 

 

Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat,  penanganan pengungsi dan dukungaan logistik. 

 

 

 

 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

1. Menurunnya 

wilayah rawan 

bencana di Kota 

Padang Panjang 

 

 

Cakupan wilayah Kota 

Padang Panjang yang rawan 

bencana yang berhasil 

diturunkan. 

 

Daerah rawan bencana adalah 

daerah yang memiliki risiko tinggi 

terhadap ancaman terjadinya bencana 

baik akibat kondisi geografis, 

geologis dan demografis maupun 

karena ulah manusia.   

Melalui Radio 

ORARI 

 

Via Telpon 

dari 

Masyarakat 

 

Monitoring 

Wilayah 

 

Peta Rawan 

Bencana 

 

2. Meningkatnya 

kinerja dan 

pelayanan BPBD 

untuk 

mewujudkan 

penanggulangan 

bencana yang 

handal. 

 

1. Persentase peningkatan   

    tingkat waktu tanggap   

    (response time rate)  

    penanggulangan  

    bencana 

 

 

 

 

2. Persentase terpenuhinya  

    kebutuhan dasar korban  

    bencana 

 

 

 

 

3. Persentase kejadian  

    bencana yang berhasil  

    ditangani 

 

Tingkat waktu tanggap (response 

time rate) adalah waktu yang 

dibutuhkan bagi Tim Reaksi Cepat 

(TRC) BPBD dari sejak pertama kali 

menerima informasi kejadian 

bencana, hingga tiba di lokasi 

kejadian bencana,  lebih kurang dari  

10 menit.  

 

Adalah jumlah korban bencana yang 

mendapatkan bantuan kebutuhan 

dasar pasca terjadinya bencana, 

yaitu berupa makanan siap saji dan 

logistik kebutuhan dasar berdasarkan 

hasil assesment 

 

Kejadian bencana yang berhasil 

ditangani adalah semua kejadian 

bencana di wilayah kota Padang 

Panjang 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 
 

1. Jabatan : KASUBID  LOGISTIK  BPBD, KESBANGPOL 

 

2. Tugas  : Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan 

kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan 

logistik. 

3. Fungsi  : 1. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan logistik serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

2. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik berpedoman kepada 

rencana strategis BPBD Kesbangpol;  

3. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui 

dukungan logistik; 

4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana melalui dukungan logistik; 

5. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam 

hal pengelolaan logistik; 

6. Melakukan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di 

Daerah;  

7. Mengendalikan pengumpulan  dan penyaluran uang dan barang; 

8. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

9. Mengelola sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, 

penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap 

barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional; 

10. Menyusun mekanisme dan perizinan pengelolaan sumber daya bantuan 

baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logislik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

11. Menyusun mekanisme pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat 

bencana. 

12. Menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang 

dan/atau barang pada sesuai kondisi kedaruratan bencana; 

13. Meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan  sumber 

daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana sesuai kebutuhan 

pada saat keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan 

bencananya;  

14. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang 

pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal 

dukungan logistik; 

15. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana 

(RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya; 

16. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota 

setiap  sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi 

darurat bencana; 

 



17. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; dan 

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

 

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 

Sumber 

Data 

1. Meningkatkan kecepatan 

dan ketepatan penanganan 

terhadap korban pada saat 

terjadi bencana 

Jumlah penyediaan dan 

pemenuhan kebutuhan 

logistik penanggulangan 

bencana bagi setiap 

korban bencana dan 

tersedianya kebutuhan 

bahan-bahan penunjang 

penyelenggaraan 

penanggulangan bencana 

 

Jumlah penyediaan dan 

pemenuhan kebutuhan 

logistik penanggulangan 

bencana bagi setiap korban 

bencana dan tersedianya 

kebutuhan bahan-bahan 

penunjang 

penyelenggaraan 

penanggulangan bencana 

pada tahun berkenaan  

 

Melalui 

Radio 

ORARI 

 

Via Telpon 

dari 

Masyarakat 

 

Monitoring 

Wilayah 

 

Peta rawan 

bencana 
2. Terwujudnya penanganan 

darurat bencana yang 

responsif dengan dukungan 

logistik dan peralatan untuk 

penangananpenanggulangan 

bencana yang lebih baik 

Persentase bantuan 

Logistik dan dukungan 

peralatan 

penanggulangan bencana 

 

 

 

Persentase Jumlah Korban  

yang terdampak bencana 

dengan  Jumlah korban 

yang mendapat bantuan  

Logistik 

3. Meningkatnya kinerja dan 

pelayanan BPBD untuk 

mewujudkan 

penanggulangan 

bencana yang handal. 

 

 

 

 

 

Persentase terpenuhinya  

kebutuhan dasar korban  

bencana 

Persentase jumlah 

kebutuhan bantuan  dasar 

dari korban bencana pada  

pasca bencana dengan 

jumlah bantuan kebutuhan 

dasar yang dapat 

disalurkan kepada korban 

bencana  berdasarkan hasil 

assesment di Lokasi 

Bencana  

 

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan : KASUBID KEDARURATAN BPBD, KESBANGPOL 

 

2. Tugas : Membantu Kepala Bidang  dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan 

kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat  

3. Fungsi  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, 

petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana sebagai pedoman 

dan landasan kerja; 

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap 

terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan 

tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan berpedoman kepada rencana 

strategis BPBD, Kesbangpol; 

Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat dan penanganan pengungsi; 

Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan 

bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; 

 

 



No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 
Penjelasan/ Formulasi 

Penghitungan 
Sumber Data 

1. Menurunnya 

wilayah rawan 

bencana di Kota 

Padang Panjang 

 

 

Cakupan wilayah Kota Padang 

Panjang yang rawan bencana 

yang berhasil diturunkan. 

 

Daerah rawan bencana adalah 

daerah yang memiliki risiko tinggi 

terhadap ancaman terjadinya 

bencana baik akibat kondisi 

geografis, geologis dan demografis 

maupun karena ulah 

manusia.   

Melalui Radio 

ORARI 

 

Via Telpon dari 

Masyarakat 

 

Monitoring 

Wilayah 

 

Peta Rawan 

Bencana 

 

2. Meningkatnya 

kinerja dan 

pelayanan BPBD 

untuk mewujudkan 

penanggulangan 

bencana yang 

handal. 

 

1. Waktu tanggap rata –rata 

(Respon time rate )   

    penanggulangan  

    bencana  dari 10 Menit  

 

 

 

 

 

2. Persentase jumlah personil 

dan peralatan yang 

dibutuhkan dalam 

penanggulangan bencana   

  

3. Persentase kejadian  

    bencana yang berhasil  

    ditangani 

 

Perbandingan Tingkat waktu tanggap 

(response time rate) dari Tim Reaksi 

Cepat (TRC) BPBD / Kota  dalam 

penanggulangan bencana dari 10 

menit menjadi kurang dari 10 Menit 

dari sejak pertama kali menerima 

informasi kejadian bencana, hingga 

tiba di lokasi Bencana  

 

Persentase kebutuhan personil dan 

peralatan yang dimiliki dengan 

kebutuhan peralatan dan personil 

yang dibutuhkan dalam  

 

Persentase jumlah kejadian bencana 

yang terjadi dengan jumlah kejadian 

bencana yang tertanggulangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. Jabatan :  KABID. PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 

2. Tugas : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.  

3. Fungsi : 1. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, 

mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. 

2. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan 

masyarakat. 

3.  Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di 

bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta 

pemberdayaan masyarakat. 

 

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 

Penjelasan 

/Formulasi 

Penghitungan 

indikator 

Sumber Data 

1. 

 

 

 

Meningkatnya pencegahan 

dini dan kesiapsiagaan  

penanggulangan bencana 

Jumlah kelurahan 

tangguh bencana 

Cukup jelas Renstra 

BPBD 

Kesbangpol  

 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. Jabatan :  KASUBID. PENCEGAHAN  

2. Tugas : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang pencegahan 

pada prabencana, pemberdayaan masyarakat, menyusun perencanaan penanggulangan 

bencana, melakukan analisis resiko bencana, melakukan dan mengkoordinasikan 

penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta melaksanakan 

sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan 

bencana serta penanganan pengungsi. 

3. Fungsi : 1. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap 

kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

msalah 

2. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana 

3.  meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala dalam 

rangka mengurangi resiko bencana 

4. Meninjau dan mengkoordinasikan secara berkala rencana penanggulangan bencana 

dalam hal perencanaan pembangunan 

5. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan 

dan penanggulangan bencana serta penanganan bencana 

 

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 

Penjelasan 

/Formulasi 

Penghitungan 

indikator 

Sumber Data 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Berkurangnya resiko 

bencana. 

 

 

 

 

 

Tertatanya dokumen 

Kajian Resiko Bencana 

Jumlah upaya mitigasi yang 

dilakukan, jumlah 

masyarakat dan aparatur 

yang dilatih dan jumlah 

rambu-rambu bencana yang 

tersedia dan terpelihara.  

 

Jumlah dokumen kajian 

resiko bencana 

 

 

Cukup jelas 

 

 

 

 

 

 

Cukup jelas 

Renstra 

BPBD 

Kesbangpol  

 

 

 

 

Renstra 

BPBD 

Kesbangpol 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  KASUBID. KESIAPSIAGAAN 

2. Tugas : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini, pemberdayaan masyarakat, informasi, 

bimbingan dan penyuluhan terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan deteksi dini 

serta menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat. 

3. Fungsi : 1. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap 

kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

msalah 

2. Melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan seperti pelatihan, gladi tentang mekanisme 

tanggap darurat dan penyiapan lokasi evakuasi 

3.  melaksanakan kegiatan peringatan dini melalui pengamatan gejala bencana, 

penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana. 

4. Melaksanakan kegiatan mitigasi melalui pelaksanaan penataan tata ruang, 

pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan serta 

penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional 

maupun modern. 

 

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 

Penjelasan 

/Formulasi 

Penghitungan 

indikator 

Sumber Data 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Pengurangan resiko 

bencana melalui jambore 

 

 

 

 

 

 

Terlaksananya simulasi 

penanggulangan bencana 

Jumlah peserta 

jambore pengurangan 

resiko bencana 

Tk.Provinsi, Jumlah 

peserta jambore 

pengurangan resiko 

bencana Tk.Kota 

 

Jumlah orang yang 

mendapat mengikuti 

simulasi 

penanggulangan 

bencana 

 

 

Cukup jelas 

 

 

 

 

 

 

 

Cukup jelas 

Renstra 

BPBD 

Kesbangpol  

 

 

 

 

 

Renstra 

BPBD 

Kesbangpol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

 

1. Jabatan :  PENGOLAH DATA PENCEGAHAN DAN MONITORING 

2. Tugas : Melaksanakan pengolahan data terkait pencegahan bencana dan monitoring potensi 

resiko bencana.  

3. Fungsi : 1. Membuat inventaris permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap 

kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan 

masalah 

2. Melakukan pemantauan dan membantu membuat laporan di bidang pencegahan pada 

prabencana serta pemberdayaan masyarakat 

3.  Menyiapkan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. 

 

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 

Penjelasan 

/Formulasi 

Penghitungan 

indikator 

Sumber Data 

1. 

 

2. 

Terdapatnya data 

pencegahan bencana  

Terlaksananya 

pemantauan dan 

monitoring pencegahan 

bencana 

Jumlah data 

pencegahan bencana 

Jumlah pemantauan 

yang dilakukan 

 

Cukup jelas 

 

Cukup jelas 

Peta Jabatan 

Fungsional 

Peta Jabatan 

Fungsional 

  

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1. Jabatan :  ANALIS PENGURANGAN RESIKO BENCANA 

2. Tugas : Melaksanakan kegiatan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, 

peringatan dini, pemberdayaan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana 

dan deteksi dini.  

3. Fungsi : 1. Melakukan pengamatan dan analisis hasil pengamatan gejala bencana 

2. Melaksanakan kegiatan mitigasi bencana melalui pendidikan, pelatihan dan 

penyuluhan baik secara konvensional maupun modern. 

 

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 

Penjelasan 

/Formulasi 

Penghitungan 

indikator 

Sumber Data 

1. 

 

 

 

2. 

Terdapatnya data hasil 

analisis pengamatan gejala 

bencana serta 

 

Terlaksananya pendidikan 

dan pelatihan mitigasi 

bencana 

Jumlah data analisis 

pengamatan gelaja 

bencana 

 

Jumlah peserta 

pelatihan mitigasi 

bencana 

 

 

Cukup jelas 

 

 

Cukup jelas 

Peta Jabatan 

Fungsional 

 

 

Peta Jabatan 

Fungsional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 

1 Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian 

2 Tugas : Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, 

petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan 

perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja 

      Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan 

ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah 

      Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja 

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol 

      Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, 

keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, 

penggandaan serta mendistribusikannya 

      Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan 

pelelangan barang dan penghapusan barang di lingkungan BPBD, 

Kesbangpol 

      Melaksanakan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah 

dinas 

      Menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran 

serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan kepustakaan BPBD, 

Kesbangpol 

      Menyiapkan barang dan perlengkapan kantor 

      Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan EGoverment dengan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait 

      Memelihara data kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 

dan Bezetting Pegawai 

      Menyiapkan bahan termasuk penilaian angka kredit tenaga fungsional dan 

meneliti usulan kenaikan pangkat, Gaji Berkala, Cuti dan pensiun PNSD 

      Menyiapkan permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu 

Taspen 

      Mengusulkan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara 

      Membuat laporan mutasi barang 

      Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin PNSD dan pegawai honor 

      Menyiapkan bahan usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin 

belajar, diklat struktural dan fungsional 

      Melaksanakan dan melaporkan kehadiran PNSD dan pegawai honor dan 

apel 

      Menyiapkan bahan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan BPBD, 

Kesbangpol 

      Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan PNSD dan pegawai honor 

      Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang 

Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol 

      Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan 

tugas tenaga fungsional 

      Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan/ pemberian tanda kehormatan 

PNSD 

      Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan uji kelayakan penetapan 

unsur pengarah dari masyarakat 

      Menyampaikan laporan PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 

(diklat), bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi dan sejenisnya ke Badan 

Kepegawaian Daerah secara berkala 

      Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas 



      Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

3 Fungsi : 1. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian 

2. Penyusunan rencana dibagian administrasi umum, kepegawaian 

3. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan  

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugasnya 

 

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 

Penjelasan 

/Formulasi 

Penghitungan 

Sumber Data 

1 Terlaksana dan 

terkoordinirnya 

kegiatan dan 

komunikasi yang 

lancar  serta 

terciptanya 

kenyamanan 

dilingkungan 

BPBD 

Kesbangpol   

Lancarnya Kegiatan Kantor cukup jelas Dokumen 

Pelaksanaan 

Anggaran 

SKPD 

Nyamannya Suasana Kantor cukup jelas   

Lancarnya Komunikasi dan fasilitas umum 

lainnya 

cukup jelas   

Terkoordinirnya keikutsertaan pegawai 

dalam rapat Koordinasi dan Kunsultasi 

dalam dan luar daerah 

cukup jelas   

 


