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BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

susunan organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822\;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2All
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a11'

)

+
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9fl;

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Und.angNomorgTahun2Ol5tentangPerubahanKedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

peratural Pemerintah Nomor 97 Tahun 2o0o tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor L94, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas

peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2O0O tentang

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan

LembararrNegaraRepubliklndonesiaNomora322|;

Peraturan Pernerintah Nomor 100 Tahun 2ooo tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo0 Nomor I97, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 40 18) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2OA2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 1OO Tahun 2o0o tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 33,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

afiil;

4.

5.

6.
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2AO3 tentang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 42631 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 164, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30a1);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O7O tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2074 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Tataud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di

Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 2A3Q;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor

5 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun

2016 Nomor 5).

8.
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraal urusan pemerintahan oleh

pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom'

4. Perangkat Daerah Kabupaten ad.alah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten-

5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe'

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

7. Badan Daerah adalah Bad.an Penanggr.rlangan Bencana Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe.

8. Badan penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut BPBD adalah

lembaga yang dibentuk oleh Bupati sebagai badan yang berwenang

menyelenggarakan penanggulangan bencana didaerah setelah melalui

konsultasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

10. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk

menduduki suatu jabatan tertentu.

W
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11. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta

posisi yang ada pad.a suatrr organisasi dalam menjalankan kegiatan

operasional untuk mencapai tujuan yafig diharapkan'

12. Trrgas dan Fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam

penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan'

13. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur suatu

pekerjaaan dalam organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien'

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan

baik oleh faktor alam danlatau faktor non-alam merupakan faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia'

kerusakan lingkungan, kerugian harta bend,a dan dampak psikologis'

15. penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaiall upaya yang

meliputi penetapan kebijakan yang beresiko timbulnya bencana' kegiatan

pencegahan bencana, tanggap darurat, pemulihan darurat, rehabilitasi

dan rekonstruksi.

16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui

pengurangan ancalnan bencana maupun pengurallgan kerentanan pihak

yang terancam bencana.

17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melalui penanggulangan serta melalui langkah

yang tePat guna dan berdaya guna'

18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban'

penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,

perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat sarana dan

prasarana.

19. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yarlg terpaksa atau

dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum

pasti akibat dampak buruk bencana'

2a. perala.tan adalah alat atau bahan digunakan untuk keperluan

kebencanaan.

21. Logistik adalah bahan atau material yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pokok.
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22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan

publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sarana

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wqjar semua

aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca

bencana seperti pada kondisi sebelum tedadinya bencana.

23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana,

kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat

pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum

dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek

kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penuqiang Urusan

Pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan

Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan secara er-offiao ddabat oleh Sekretaris

Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

Kepala;

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah; dan

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

1. Kepala Pelaksana;

2. Sekretxiat;

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

4. Bidang Penanganan Darurat;

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

6. Bidang Data, Logistik dan Peralatan.

a.

b.

c.

+
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sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

membawahi:

a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan; dan

b. Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian'

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud

(1) huruf c angka 3 membawahi :

a. Sub Bidang Pencegahan; dan

b. Sub Bidang KesiaPsiagaan.

angka 2

pada ayat

Bidang Penanganan Damrat sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf c

angka 4 membawahi :

a. Sub Bidang TanggaP Darurat; dan

b. Sub Bidang Penanganan Pengungsi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c angka 5 membawahi :

a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan

b. Sub Bidang Rekonstruksi.

(6) Bidang data, l,ogistik dan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c angka 6 membawahi :

a. Sub Bidang Data; dan

b. Sub Bidang Logistik dan Peralatan.

Pasal 4

(1) Sekretariat sebagaim€u-ra dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh

Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Pelaksana.

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5)

6an ayat (6) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan

huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bidang sebagaimala dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan

huruf b, ayat (a) huruf a dan huruf b, ayat (5) huruf a dan huruf b serta

ayat {6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(3)

(4)

(s)

{2N

(3)

(4)

!
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tidak terPisahkan dari Peraturan

-8-

Penanggulangan Bencana Daerah

lampiran dan merupakan bagian yang

Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 5

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai tugas :

a. menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadaP usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan

d.arurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berd.asarkan peraturan perundang-

undangan;

c. men5rusrrn, menetapkan {an menginformasikan peta rawan bencana;

d.. men5rusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

wilayahnya;

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati

setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat kondisi

darurat bencana;

g. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau

bantuan nasional dan internasional;

h. mempertanggungiawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pend.apatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pembiayaan

lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

peraturan Perundang-undangan.

(2) Penetapan pedoman d.an pengarahan terhadap usaha penanggulangan

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai

dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.
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Pasa-t 6

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 7

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah, berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.

Pasa1 8

(1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan masukan

dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

penanggulangan bencana.

(21 Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. men5rusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana

daerah;

b. memantau pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

dan

c. mengevaluasi daiam penyelenggaraan penAnqgulangan bencana

daerah.

Pasal 9

(1) Keanggotaan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan

b. Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli.

v
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(21 Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud

b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh

Rakyat Daerah.

pada aYat (1) huruf

Dewan Perwakilan

Pasal 10

Jumlah, kriteria dan mekanisme pemilihan dan calon anggota dal1 penggantian

antar waktu anggota Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud dalam pasal g ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 11

Unsur Pelaksana Bad.an Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana

dimaksud datam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan

penanggulangan bencanasecara terintegrasi meliputi :

a. pra bencana;

b. saat tanggaP darurat;

c. saat penanganan darurat; dan

d. pasca bencana.

Pasal 12

Pra bencana sebagaimana dimaksud datam Fasal 11 huruf a merLlpakan

serangkaian tugas atau kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau

menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana

maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana termasuk

kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna'

Pasal 13

saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b

merupakan serangkaian tugas atau kegiatan yang dilakukan dengan segera

pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang

ditimbulkan , yar,1g meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa

dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan

pengungsi, serta pemulihan darurat sarana dan prasarana.
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Pasal 14

saat penanganan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hUruf C

merupakan serangkaian tugas atau kegiatan yang dilakukan dengan segera

padasaatkejadianbencanauntukmenanganidampakburukyang
ditimbulkan, penyiapan peral atan logistik, penyelenggaraall urusan tanggap

darurat,penyelenggalaanurusantanggapd'aruratdanurusanpenanganan
pengungsi.

Pasal 15

pasca bencana sebagairnana dimakstrd dalarn Pasal 11 hurrrf d merupakan

serangkaian tugas atau kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek

pelayananpublik/masyarakatsampaipadatingkatyangmemadaidengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti

pada kondisi sebelum terjadinya bencana melalui pembangunan kembali

semua sarana dan pras arana,kelembagaan pada wilayah pasca bencana' baik

pad"atingkatpemerintahanmaupunmasyarakatdenganSasaranutama
tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian' sosial dan budaya'

tegaknyahukumdanketertiban,danbangkitnyaperansertamasyarakat
dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pad'a wilayah pasca bencana'

Pasal 16

unsur pelaksana Badan penanggulangan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi;

b. komando; dan

c. pelaksana.

Pasal 17

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan

fungsi koordinasi unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah yang

dilaksanakan melalui koord.inasi dengan satuan kerja perangkat daerah

lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan

pada tahap pra bencana dan pasca bencana'
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Pasal 18

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan

fungsikomandounsurpelaksanapenanggulanganbencanadaerahyang
dilaksanakan melalui pengerahan sumber d'aya manusia' peralatan' logistik

dari satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah

yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana'

Pasal 19

d.alam Pasal 16 huruf c meruPakan

bencana Yang dilaksanakan secara

satrran Perangkat daerah lainnYa'

kebijakan penanggulangan bencana

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud

fungsi unsur pelaksana penanggulangan

terkoordinasi dan terintegrasi dengan

instansi vertikal dengan memperhatikan

dan ketentuan perundang-undangan'

Bagian KeemPat

KePala Pelaksana

Pasal 20

Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka

1 mempunyai tugas memimpin unsur pelaksana Badan Penanggulangan

BencatraDaerah, rnembantu kepala Badan Penanggulangan F,encana Daeralt

dalam penyelen ggaraa.r_ tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah sehan-hafl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6' berada

dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan

Bencana Daerah.
Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal27

Sekretariat, melaksanakan fungsi :

a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;

b.pen]rllsunanperencanaanoperasionaldanpelaporankegiatan;

c. penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaian;

d. penyelen ggaraan urusan program dan keuangan;

e. penyelenggaraan urusan umum;

f.membantudanbertanggungjawabkepadaKepalaPelaksanaBadan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam bidang tugasnya;

4
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memimpin sekret eriiat dan mengoordinir pelaksanaan tugas pada semua

bidang;

melakukan pembinaan dan pen]rusunan rencana kebutuhan pegawal'

pend"anaan d an perlengkapan dilingkungan badan;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana Badan

untukpelaksanaantugasBPBDdanfungsiorganisasi;dan
pelaksalaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinYa.

PasaT 22

sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas :

a. men]rusun rancangan Renstra dan Renja satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. menJausu n rer}calra pfogrann/kegiatan sub Bagi an Program' Keuangan dan

Pelaporan;

c. menyelenggarakan administrasi

akuntansi;

keuangan, Perbendaharaan dan

d. mengoord"inasikan penJrusunan rencana anggaran yang ada pada bagian

dan bidang-bidang;

menJrusun skala prioritas anggaran yang dibutuhkan;

menelitikelengkapanberbagaijenisd.okumenkeuangandan
perbendaharaan yang ditetapkan sesuai ketentuan;

melakukan verif,rkasi atas dokumen keuangan, perbendaharaan,

menyiapkan, mencatat, membukukan perintah pemb ay ar arr1,

melakukan verifikasi harian, berkala atas penerimaan;

penyusunan laporan pertanggungiawaban pengelolaan keuangan dan

laporal keuangan;

j. monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan arrg€:ararl;

k. memberi petunjuk, mengawasi' dan mengevaluasi dalam rangka

pelaksanaan tugas bawahan;

1. membuat laporan Keuangan semesteran d'an Tahunan dana Anggaran

PendaPatan Belanja Daerah; dan

m. melaksanakal tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnYa.

Pasal 23

SubBagianUmum,HukumdanKepegawaian'mempunyaitugas:

a. men]rusun rencana dan program sub Bagran umum, Hukum dan

Kepegawaian;

e.

f.

h.

i.

ob'

+
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b. rnengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi dan

ketatalaksanaan;

c. mengelota, memperbaiki, memelihara dan merasrat perlengkapan kanto$

d.penatalaksanaanaset,inventarisdanperlengkapan;

e. menjrusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi

bantuan hukum;

f. menyelenggarakan pengelokaan administrasi kepegawaian;

g. memfasilitasi pembinaan, bimbingan dan evaluasi pegawai;

h. melakukan evaluasi, penilaian dan administrasi, promosilpenjenjangan

serta penjatuhan disiplin pegawai;

i.meningkatkankapasitasdankeseiahteraasFregawai;
j. menyiapkan dan mengelola fasilitas administrasi kepegawaian dan hukum

terkait dengan tugas Pokok;

k. mengembangkan kemampuan dan kapasitas aparatur dalam bidang

hukum dan Penrndarrg-trndangan;

1. memfasilitasi kebutuhan pelayanan hukum bagr aparatur dinas terkait

dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnYa.

Bagian Keenam

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal24

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, menyelenggarakan fungsi :

a. pelayanan adininistrasi dan pengoordinasian pelaksanaan fungsinya;

b. perr)rusurran rencarra dan pelaporan kegiatan;

c. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pencegahan dan

kesiapsiaga.an;

d. menyiapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha pencegahan dan

kesiapsiagaan bencana;

e.menyiapkandanmenginformasikanpetarawanbencana;

f. mer-trmuskan kebdakan penanggul arLgarL bencana dibidang pencegahan

dan kesiapsiagaan Secara efektif, efisien dan komprehensif;

g. menyiapkan laporan penyelenggaraan penanggul afigar] bencana kepada

Bupati secara berkala;

(
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h. menyiapkan dan merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan

penanggulangan bencana dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan secara

terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinYa.

Pasal 25

Sub Bidang Pencegahan, mempunyai tugas :

a. pelayanan administrasi d"an mengoordinasikan pelaksanaan tugas

pencegahan;

b. merencanakan penanggulangan bencana;

c. mengurangi resiko bencana;

d. mencegah terjadinYa bencana;

e. memadukan dalam perencanaan pembangunan unsur-unsur rencana

pusat dan daerah;

f. menganalisis syarat resiko bencana;

g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;

h. menyiapkan pedoman dan pengarahan terhad'ap usaha 'pencegahan

bencana;

i. men5rusun peta rawan bencana dan jalur evakuasi; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnYa.

Pasal 26

Sub Bidang Kesiapsiagaan, mempunyai tugas :

a. pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas

kesiapsiagaan bencana;

b. menjrusun pedoman dan pengarahan terhadap usaha kesiapsiagaaa

bencana;

c. melakukan kesiaPsiagaan;

d. melakukan Peringatan dini;

e. melaksanakan mitigasi bencana serta koordinasi dengan stakelrclder

terkait;

f. menJrusun rumusan kebijakan kesiapsiagaan bencana;

g. melakukan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan

t
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h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnYa.

Bagian Ketujuh

Bidang Penanganan Darurat

Pasal27

Bidang Penanganan Darurat, menyelenggarakan fungsi :

a. pelayanan administrasi dan pengoordinasian pelaksanaan tugasnya;

b. penJausullan rencana dan pelaporan kegiatan;

c. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas penanganan darurat;

d. pengaktifan posko bencana dan kaji cepat lapangan;

e.penyelenggaraanurLlsanpenanganandaruratbencana;

f. menyiapkan pedoman dan pengarahan terhadap penanganan darurat

bencanal

g. penyiapan prosedur tetap penanganan darurat bencana;

h. penyiapan laporan penyelenggaraan penanggulangan darurat bencana

kepada Bupati setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

i. pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan fungsi

pelayanan publik serta pelayanan utama dalam masyarakat;

j. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana dibidang kedaruratan bencana serta penallganall pengungsi

secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

k. penyiapan dan merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan

penanggulangan bencana dibidang penanganan darurat dan penanganan

pengungsisecaraterencana,terpadudanmenyeluruh;dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinYa.

Pasal 28

Sub Bidang Tanggap Darurat, mempunyai tugas :

a. pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;

b. menyiapkan surat keputusan dan surat pernyataan Bupatr dalatn keadaan

darurat bencana;

c. melakukan pengaktifan posko bencana dan kaji cepat lapangan;

d. menyiapkan dukungan teknis pemulihan sosial, budaya, ekonomi dan

logistik;
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e. menyiapkan bahan pemantau art, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnYa.

Pasal 29

Sub Bidang Penanganan Pengungsi, mempunyai tugas :

a. pelayanan dan mengoordinasikan dengan stakeholder terkait penanganan

pengungsi;

b. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang mengalami

bencana;

c. menyiapkan tempat perlindungan sementara untuk pengungsi;

d. penetapan pengungsi, kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;

e. pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnYa.

Bagran KedelaPan

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 3O

Bidahg Rehabilitasi ddur Rekonstniksi, menyelenggarakan ftingsi :

a. pelayanan administrasi dan pengoordinasian pelaksa-naar tugasnya;

b. penyLrsunan renc ana dan pelapotan kegiatan;

c. pelaksanaall pengoordinasian tugas rehabilitasi dan rekonstruksi;

d. penyelenggaraan urusan rehabilitasi;

e. penyelenggaraan Lrrusan rekonstruksi;

f. penyiapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha rehabilitasi dan

rekonstruksi secara adil dan merata;

g. penyiapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan rehabilitasi dan

rekonstruksi berdasarkan peraturan perrrndang-undangan;

h. penytapan prosedur tetap p,enanganan rehabilitasi dan rekonstruksi;

i. pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi didaerah

bencana;

j. penyiapan laporan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada

Bupati setiap selesai dilaksanakan kegiatan;

k. penyiapan dan merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan

penanggulangan bencana dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi secara

terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

4
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l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 3 1

Sub tsidang Rehabilitasi, mempunyai tugas :

a. melayani administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;

b. memperbaiki lingkungan daerah bencana dan sarana serta prasarana

umum;

c. memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;

d. memulihkan keadaan sosial psikologis dan pelayanan masyarakat;

e. melakukan pemulihan sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban,

fungsi pernerintahan dan pelayanan publik;

f. men5rusun pedoman dan pengarahan terhadap usaha rehabilitasi;

g. men)rusun standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan rehabilitasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

h. men1rusun prosedur tetap penanganan rehabilitasi;

i. penyelenggaraan rehabilitasi didaerah bencana;

j. menyusun laporan penyelenggaraan rehabilitasi kepada Bupati setiap

selesai kegiatan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.

Pasal 32

Sub Bidang Rekonstruksi, mempunyai tugas :

a. melayani administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;

b. melakukan pembangunan kembali sarana dal prasarana umum, serta

sarana sosial masyarakat;

c. melakukan kegiatan psykososial akibat dampak bencana dalam kehidupan

sosial budaya kemasyarakatan;

d. menyiapkan dan melaksanakan penerapan kembali bangunan yang tahan

gempa;

e. menJrusun pedoman dan pengarahan terhadap usaha rekonstruksi secara

adil dan merata;

f. men1rusun standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan rekonstruksi

berdasarkan peraturan perundang-und angan;

g. menJrusun prosedur tetap penanganan rekonstruksi;

h. menyelenggarakan rekonstruksi didaerah bencana;
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i. men]rusu.n laporan penyelenggaraan rekonstruksi kepada Bupati setiap

selesai melaksanakan tugas; dan

j. melaksanakan tugas lain yarlg diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnYa.

Bagran Kesembilarr

Bidang Data, Logistik dan Peralatan

Pasal 33

BidangData,Logistikdanperalatan,menyelenggarakanfungsi:

a.pelayananad"ministrasidanpengoordinasianpelaksanaantugasnya;

b. perr)nrsurlan rencana dan pelaporan kegiatan;

c.pengoordinasiantugaspengelolaand'ata,logistikdanperalatan;

d. penyiapan databencana, togistik dan peralatan;

e.penyelenggaraanurusanlogistikd'anperalatanpadapenanganaarr
bencana;

f. penyiapan pedoman dan pengelolaan data bencana' logistik dan peralatan;

g.penyiapandanmerumuskanbahankoordinasipelaksanaankegiatan
penanggulallgan bencana dibidang d"ata, logistik dan peralatan secara

terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinYa'

Pasal 34

Sub Bidang Data, mempunyai tugas :

a.melayaniadministrasidanmengoordinasikanpelaksanaantugasnya;

b.pengumpulan,pengelolaan,analisisdanpenyajiaaninformasidibidang
kebencanaan;

monitoring dan evaluasi dalam rangka penyusunan laporan pengelolaan

data dibidang kebencanaan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnYa.

Pasal 35

sub Bidang Logistik dan Peralatan, mempunyai tugas :

a. melayani administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugasnya;

b. menyiapkan dan menyalurkan kebutuhan logistik;

c. menyiapkan dan menyalurkan kebutuhan peralatan penallganan bencana;

c.

d.



d.

e.

f.
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men1rusun dan membuat laporan kegiatan;

menyiapkan data logistik dan peralatan untuk penanganan bencana; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya'

Pasal 36

unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat membentuk satuan tugas yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana'

BAB V

TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Bad.an Penanggulangan Bencana Daerah

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi'

(2) Pemimpin unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah melaksanakan

sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan

dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan'

(3) Pemimpin unsur pelaksana penalr.ggulangan bencana daerah dalam

melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

satuan organisasi dibawahnYa'

(4) Hubungan kerja dengan BPBD Provinsi bersifat memfasilitasi dan koordinasi'

(5) Apabila terjadi bencana dalam hal d'arurat BPBD Provinsi dapat

melaksanakanfungsikomando,koordinasidanpelaksana.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 38

(1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan

Tinggr Pratama.

(2\ Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator'

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator'

(a) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IVa

atau Jabatan Pengawas.



-21 -

BAEI VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peratrrran Btrpati ini rmrlai berlakrr, rnaka Peratrrran Brrpati
Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2OL4 tentang Uraian Tugas Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasa] 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund€Lngan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabrrpaten Keptrlauan

Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 29 Desember 2OL6

PJ. BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE,

Dirrndangkan di Tahuna

pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR 71
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