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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Profil Kabupaten Bojonegoro 

1. Sejarah Kabupaten Bojonegoro 

Pada masa kehidupan sejaran di Indonesia kuno dimulai dengan pengaruh 

yang kuat dari kebudayaan Hindu yang datang dari India sejak abad 1 yang pada 

saat itu membedakan kehidupan negara Indonesia pada jaman Madya dan jaman 

yang baru. Pada kala itu kabupaten Bojonegoro masuk kedalam wilayah kekuasaan 

Majapahit, hingga abad XVI saat kerajaan Majapahit runtuh, kekuasaan berpindah 

ke Demak Jawa Tengah, dan Bojonegoro menjadi bagian wilayah dari kerjaan 

Demak. Sehingga sejarah Bojonegoro yang kuno bercorak Hindu dengan 

berdasarkan temuan-temuan fakta banyak benda peninggalan sejarah pada jaman 

kuno di wilayah hukum kabupaten Bojonegoro mulai terbentuk. Sejak masa 

Majapahit slogan yang tertanam di dalam tradisi masyarakat adalah “sepi ing 

pamrih, rame ing gawe” yang hingga saat ini tetap dimiliki. 

 Bojonegoro pada saat menjadi wilayah Demak mempunyai loyalitas tinggi 

kepada raja dan pada kerajaan. Hingga kemudian dengan berkembangnya budaya 

yang baru yaitu Islam, pengaruh budaya Hindu terdesak dan pada akhirnya 

terjadilah pergeseran nilai dan tata masyarakat dari nilai Hindu berubah ke nilai 

yang baru Islam tanpa adanya disertai oleh gejolak. Raden Patah, Senopati Jumbun, 

Adipati Bintaro, diresmikan sebagai Raja I awal abad XVI dan semenjak itu 

Bojonegoro menjadi wilayah kedaulatan Demak. Dalam peralihan kekuasaan yang 

disertai pergolakan membawa Bojonegoro masuk dalam wilayah kerajaan Pajang 

dengan raja Raden Jaka Tingkir Adipati Pajang pada tahun 1568.  



52 
 

Pangeran Benawa, putra Sultan Pajang, Adiwijaya merasa tidak mampu 

untuk melawan Senopati yang telah merebut kekuasaan Pajang 1587. Maka 

Senopati memboyong semua benda pusaka Kraton Pajang ke Mataram. Daerah 

Mataram yang telah diserahkan Sunan Amangkurat kepada VOC berdasarkan 

perjanjian, adalah pantai utara Pulau Jawa, sehingga merugikan Mataram.  

Perjanjian tahun 1677 merupakan kekalahan politik berat bagi Mataram 

terhadap VOC. Oleh karena itu, status kadipaten pun diubah menjadi kabupaten 

dengan wedana Bupati I yang berkedudukan di Jipang pada tanggal 20 Oktober 

1677. Maka tanggal, bulan dan tahun tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi 

Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun 1725 Susuhunan Pakubuwono II naik tahta. 

Tahun itu juga Susuhunan memerintahkan agar Raden Tumenggung Haria 

Mentahun I memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Jipang dari Padangan ke 

Desa Rajekwesi. Lokasi Rajekwesi ± 10 Km di selatan Kota Bojonegoro. Sebgai 

kenangan pada keberhasilan leluhur yang meninggalkan nama harum bagi 

Bojonegoro, tidak mengherankan kalau nama Rajekwesi tetap dikenang di dalam 

hati rakyat Bojonegoro sampai sekarang.  

2. Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro 

 

1) Visi Kabupaten Bojonegoro  

“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi 

Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia, Dan 

Berkelanjutan”.  

Makna dari visi tersebut adalah :  

1) Bojonegoro, Lumbung Pangan Negeri bermakna bahwa Bojonegoro 

adalah daerah penghasil pangan yang meliputi pertanian, 
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perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan terdepan 

dengan manajemen yang profesional. Bojonegoro sebagai lumbung 

pangan merupakan tempat penghasil, penyimpanan, pendistribusian, 

pengolahan, dan perdagangan pangan dalam arti luas dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan usaha produktif 

pengolahan hasil pertanian, serta penyediaan stok pangan secara 

berkelanjutan.  

2) Bojonegoro, Lumbung Energi Negeri bermakna bahwa Bojonegoro 

sebagai kabupaten yang memiliki kekayaan tambang migas mampu 

untuk mengelola sumber daya energi minyak dan gas bumi serta 

sumber daya energi lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan dalam rangka untuk menopang kebutuhan energi 

nasional dan sebagai modal dasar dalam pembangunan. Eksploitasi 

migas sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan di 

Bojonegoro didukung oleh ketersediaan teknologi, manusia, dan 

modal, dengan memperhatikan prinsip keadilan antar generasi.  

3) Bojonegoro Yang Produktif bermakna bahwa setiap sektor kegiatan 

di Bojonegoro dilakukan dengan kemampuan maksimal untuk 

menghasilkan output yang maksimal. Meskipun sektor migas 

Bojonegoro menjadi andalan nasional dan memberi sumbangan 

terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Bojonegoro, namun 

sektor – sektor lain seperti sektor pertanian; industri pengolahan; 

listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan 

restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan 
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perusahaan; serta jasa-jasa harus mendapatkan perhatian secara 

serius untuk bisa dipacu produktivitasnya dalam rangka 

meningkatkan pondasi perekonomian masyarakat Bojonegoro  

4) Bojonegoro Yang Berdaya Saing bermakna mempunyai 

kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai 

keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua 

kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat  pemerintahan atau 

swasta, dilakukan atas dasar efisiensi dan efektivitas sehingga 

menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi dengan 

demikian setiap produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten 

Bojonegoro dapat bersaing, baik pada level lokal regional, nasional, 

bahkan internasional. Dengan berdaya saing, diharapkan 

Bojonegoro memiliki keunggulan kompetitif untuk memproduksi 

pangan, energi, jasa 、 perdagangan, dan industri.  

5) Bojonegoro Yang Adil bermakna bahwa pembangunan 

dilaksanakan dengan seimbang dan dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat berlandaskan penerapan norma dan hukum 

6) Bojonegoro Yanag Bahagia bermakna bahwa pembangunan yang 

dilaksanakan ditujukan agar masyarakat dapat mencapai 

kebahagiaan dengan memiliki suatu keadaan pikiran atau perasaan 

yang ditandai dengan ketenangan, kesenangan, cinta, kepuasan atau 

kegembiraan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, 

komunikasi, hubungan dan interaksi sosial, kebudayaan, kebebasan 

demokrasi, optimisme, keterlibatan religious, pekerjaan dan 
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penghasilan yang layak, bahagia menerima, bahagia memiliki dan 

bahagia menghasilkan sehingga masyarakat Bojonegoro menjadi 

manusia yang produktif.  

7) Bojonegoro Yang Sejahtera bermakna bahwa pembangunan 

ditujukan bagi sebesarbesarnya untuk kemakmuran, kebahagiaan, 

dan pemenuhan hak /pelayanan dasar serta perwujudan masyarakat 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesejahteraan 

merupakan tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten 

Bojonegoro sehingga setiap kegiatan dan produk pelayanan yang 

dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten 

Bojonegoro harus bisa menciptakan masyarakat Kabupaten 

Bojonegoro yang sejahtera secara materiil dan non-materiil  

8) Bojonegoro Yang Berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan 

dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat 

tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. 

Pembangunan dilaksanakan dengan mengelola sumber daya yang 

ada secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. 

Setiap tahapan pembangunan yang dilakukan akan memberikan 

pondasi dan kekuatan untuk pembangunan tahap berikutnya dengan 

kata lain pembangunan daya tahan dan  daya saing, terutama aspek 

sumber daya manusia, lingkungan hidup, modal sosial dan 

kehidupan demokratis. 

2) Misi Kabupaten Bojonegoro 

Misi - misi Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut:  
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1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Seimbang 

Dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Keunggulan 

Daerah.  

Penjelasan:  

Bermakna ekonomi rakyat yang secara konsisten meningkat dengan 

memberdayakan potensi dan SDM yang ada secara adil merata.  

2) Meningkatkan Kualitas Hidup, Pelayanan Pendidikan Dan 

Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat.  

Penjelasan:  

Bermakna peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan secara 

merata adil dan merata, baik keterjangkauan harga, lokasi, dan 

kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya.  

3) Memantapkan Pengelolaan Sarana Prasarana, Sumber Daya Alam, 

Infrastruktur, Dan Industri Jasa Yang Berkualitas.  

Penjelasan:  

Bermakna peningkatan infrastruktur dasar yang akan menjadi modal 

dasar pembangunan ekonomi serta peningkatan keunggulan jasa 

pendidikan dan kesehatan.  

4) Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Bersih Dan 

Nyaman.  

Penjelasan:  

Bermakna terwujudnya Kabupaten Bojonegoro yang nyaman, 

bersih, dan menyenangkan sebagai tempat tinggal, tempat bekerja 

dan bermain, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 
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5) Meningkatkan Modal Sosial Masyarakat Guna Menopang Daya 

Tahan, Keamanan Ketertiban Dan Kebahagiaan Masyarakat Yang 

Kondusif Serta Menjaga Kehidupan Bernegara Yang Demokratis.  

Penjelasan:  

Bermakna modal social situasi yang kondusif untuk menjaga 

pembangunan dapat berjalan dengan stabil, penuh toleransi dan 

partisipatif, yang dibarengi dengan pemeliharaan ketahanan dan 

keamanan masyarakat dalam menuju masyarakat madani yang 

berbudaya.  

6) Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik Dan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Transparan 

Berlandaskan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.  

Penjelasan:  

Bermakna peningkatan kinerja pemerintahan dana paratur SDM  

pemerintahan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan  

dan meningkatkan pelayanan publik yang berlandaskan good  

governance.40 

3. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah  

 Kabupaten Bojonegoro secara administratif dibagi menjadi 27 kecamatan 

dengan sejumlah 419 desa serta terdapat 11 kelurahan yang luas wilayahnya  

berjumlah 230.706 Ha, dan terdapat 1.176.386 jiwa penduduk. Kabupaten 

Bojonegoro adalah bagian dari provinsi Jawa Timur yang berjarak.± 110 Km.dari 

kota Surabaya. yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur. Pada letak 

                                                        
40 RENSTRA Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 
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Geografisnya, dari Bujur Timur adalah 111o25’ dan 112o09’ pada Lintang Selatan: 

6o59’ dan 7o37’.   

Berikut merupakan batas-batas administrasi dari Kabupaten Bojonegoro : 

Sebelah Utara : Kabupaten Tuban  

Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan  

Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang  

Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah)   

 

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Bojonegoro 

Sumber : Data sekunder hasil dokumentasi peneliti, 2018 

 

 

 

 

B. Bencana Yang Sering Terjadi Di Kabupaten Bojonegoro 
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Kabupaten Bojonegoro memiliki sembilan isu bencana, antara lain banjir 

bengawan solo, banjir bandang, banjir genangan kota, tanah longsor,  angin kencan 

atau puting beliung, kekeringan,  kebakaran, kegagalan industry dan bencana lain-

lain (Tersambar Petir, Tersengat Listrik dan Tenggelam). Bencana yang sering 

datang melanda di sejumlah wilayah kabupaten Bojonegoro adalah banjir, tanah 

longsor, angin kencang atau puting beliung dan kekeringan.  

1) Banjir  

 Kabupaten Bojonegoro tidak akan bisa lepas dengan kata banjir, hal itu 

dikarenakan kabupaten ini lewati sungai terbesar di Jawa Timur yaitu sungai 

bengawan solo. Dari melihat topografi kondisi Kabupaten Bojonegoro dialiri oleh 

Sungai Bengawan Solo mulai dari bagian Utara dan Selatan. Dari Sepanjang aliran 

sungai Bengawan Solo tepatnya wilayah utara adalah wilayah yang datarannya 

sangat rendah, maka dari itu di wilayah utara Bojoenegoro yang dialiri sugai 

bengawan solo mudah terkenaluapan air.     

Sedangkan di bagian selatan adalah  dataran tinggi yang memiliki banyak  

anak sungai yang bermuara di sungai Bengawan Solo. Namun di dataran tinggi 

banyak sekali kejadian rusaknya hutan yang mengakibatkan terjadinya banjir 

bandang dan mengakibatkan pertanian serta permukiman warga terkena. Dari 

kejadian tersebut akan mengakibatkan tanah longsor dan pendangkalan anak 

sungai. 

Banjir dari sungai Bengawan Solo ketika adanya curah hujan yang terus 

menerus sehungga mengakibatkan permukaan air sungai naik. Dari 28 Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Bojonegoro, 15 Kecamatan yang berada di sepanjang tepian 
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Sungai Bengawan Solo selalu menjadi langganan banjir luapan sungai Bengawan 

Solo.  

Kejadian Banjir paling parah ketika decade pada bulan Desember 2007 

sampai awal bulan januari 2008 yang dimana banjir tersebut merupakan terparah 

sepanjang sejarah banjir yang terjadi di kabupaten Bojonegoro. Hampir seluruh 

wilayah kota tergenang oleh luapan air bengawan solo tersebut sekitar seminggu 

lebih. Hal ini disebabkan tanggul yang berada di tepi sungai jebol karena tidak kuat 

menahan debit air yang deras dan cukup tinggi pada waktu itu. 

2) Longsor  

Selain  bencana banjir yang sering terjadi adalah bahaya tanah longsor yang 

diakibatkan karena kondisi tanah yang berbentuk lereng dengan tingkatan terjal 

yang terdapat pada kabupaten Bojonegoro yang sedikit demi sedikit berkurang 

tingkat vegetasinya dikarenakan juga adanya illegal loging serta adanya luapan 

aliran dari anak sungai sehingga menjadi sungai dangkal. Tanah longsor yang di 

kabupaten Bojoengoro sering terjadi di bantaran dataran tinggi serta di dekat 

bantaran sungai yang dimana terdapat permukiman warga .  

3) Angin Kencang/ puting beliung  

Bencana angina kencang atau yang biasa dikenal dengan angin puting beliung 

terjadi ketika adanya pergantian musim di Kabupaten Bojonegoro. Angin tersebut 

berbahaya terutama pada daerah dengan wilayah hamaparan terbuka lebar seperti 

persawahan yang berpuluhaan hektar.  Bencana ini juga selalu dirasakan dalam 

setiap tahunnya, tentu ini sangat membahayakan karena datangnya tidak bisa 

diprediksi dengan mudah pada saat kejadian itu berlangsung. 
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4) Kekeringan  

Kekeringan adalah bencana yang datang dari musim kemarau yang panjang 

sehingga menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan air bersih di daerah rawan 

kekeringan. Hal ini dapat menyebabkan juga gagalnya panen atau turunnya kualitas 

pertanian dikarenakan sulitnya para petani mengairi lahan mereka. Masyarakat 

ketika kemarau bisa sampai berkilo-kilo ke sumber yang masih dapat menghasilkan 

air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam musim kemarau hampir ada  28 

kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang mengalami bencana kekeringan, dan 

dapat meluas sampai musim penghujan tiba.  

C. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Bencana di Kabupaten Bojonegoro hingga  tahun 2014 dapat dikategorikan  

menjadi sembilan  tipe bencana, dari Sembilan tipe bencana tersebut yang melanda 

wilayah yang berada di kabupaten Bojonegoro, yakni :  1.Banjir Bengawan Solo,  

2. Banjir Bandang, 3.Banjir Genangan Kota, 4.Tanah Longsor, 5. Angin Puyuh, 

6.Kekeringan,  7. Kebakaran, 8. Kegagalan Industri dan 9. Bencana Lain-lain 

(Tersambar Petir, Tersengat Listrik dan Tenggelam). 

Melihat  kondisi di kabupaten Bojonegoro tersebut, dapat diartikan bahwa 

bencana adalah peristiwa yang datang mengancam serta menganggu bagi 

kehidupan masyarakat. Bencana dapat disebabkan berbagai faktor yaitu bisa dari 

faktor alam dan juga bisa disebabkan oleh faktor manusia yang dapat menyebabkan 

adanya korban jiwa di lingkungan masyarakat, kerugian harta benca serta 

memoengaruhi dampak psikologis dan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. 

Dari segala bentuk bencana yang datang maka adaya penyelenggaraan suatu 

penanggulangan bencana yang bertujuan dapat meminimalisir dampak dari bencana 
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yang datang. Pada penyelenggaraann penanggulangan nantinya brupaya membuat 

penetapan kebijakan yang dapat menghasilkan program pembangunan untuk 

penanganan bencana, dapat bersifat cepat pada saat tanggap darurat, dan yang 

terakhir dapat melaksanakan rehabilitasi dan rekontruksi ketika sesudah bencana 

terjadi.  

Dari segala bencana yang datang serta terdapat banyaknya resiko yang 

ditimbulkan oleh bencana tersebut maka dibentuklah Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi 

penanggulangan bencana di daerah, dengan dilatarbelakangi oleh : 

1. Lembaga pelaksana penanggulangan bencana sebelum dibentuk Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah adalah SATKORLAK PB (bersifat 

ad hoc dan koordinasi) 

2. Fungsi teknis pelaksanaan PB terbagi di dinas / instansi yang terkait 

bersifat sektoral sehingga tidak terfokus. 

3. Potensi masyarakat terhadap PB (Kelompok Strategis) belum dapat 

terekomendasi dengan maksimal 

Sedangkan Regulasi: 

• Amanat UU no.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan  Bencana 

• Peraturan Kepala BNPB no.3 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pembentukan BPBD 

• Peraturan Presiden RI no. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana  

• PERMENDAGRI no.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan 

Tata Kerja BPBD 



63 
 

• PERDA Kab. Bojonegoro Nomor : 11 Tahun 2010 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Lain 

• Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tupoksi Lembaga 

Lain BPBD Kabupaten Bojonegoro 

• Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tenntang pemadama Api 

Ringan (APAR) Bagi Bangunan Gedung di Kabupaten Bojonegoro 

• Perbup No 37 Tahun 2012 tentang Pemberian Santunan/Bantuan 

Korban Bencana Kabupaten Bojonegoro 

• Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Penanggulangan Bencana 

• Dokumen Rencana Penanggulangan (RPB) dan Rencana Aksi Daerah 

Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) Kabupaten Bojonegoro 

• SRC (Satuan Reaksi Cepat) berdasarkan SK Bupati Bojonegoro 

Nomor: 188/268/KEP/412.11.2010 

• TRC (Tim Reaksi Cepat) berdasarkan SK Kepala BPBD Bojonegoro 

Nomor: 188/2633/217.412/2014 

• SAR (Search And Rescue) berdasarkan SK Bupati Bojonegoro 

Nomor: 188/31/KEP/412.11.2014 Beranggotakan 50 orang 

Dengan peraturan Bupati tersebut dibentuk susunan organisasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan klasifikasi B. 

Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, senantiasa 

dipengaruhi oleh banyak faktor dan lingkungan yang bersifat strategik yakni 

kondisi dan situasi, pengaruh-pengaruh yang mengelilingi kelancaran pelaksanaan 

kegiatan operasional dalam rangka mencapai tujuan. 
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1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bojonegoro 

Berikut adalah Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bojonegoro: 

- VISI: 

“Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro secara 

cepat dan tepat.” 

- MISI: 

1.   Meningkatkan Kapasitas Kelambagaan BPBD, Sarana dan Pra sarana dan 

Sumberdaya Manusia 

2.  Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara cepat, 

tepat, terencana, terpadu dan menyeluruh 

3. Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Aktif dalam 

Penanganan Bencana 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

   Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Bojonegoro sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 tahun 2011 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro adalah : 

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; 

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 

4. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 
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5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala 

Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam 

kondisi darurat bencana; 

6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang 

7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

APBD; dan 

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, BPBD Kabupaten 

Bojonegoro mempunyai fungsi : 

 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan 

Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan 

efisien; 

 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh. 

3. Struktur Organisasi 

Berikut adalah struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bojonegoro yang tertera pada Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten 

Bojonegoro nomor 11 Tahun 2010: 

a. Kepala Pelaksana BPBD 

b. Sekretaris 

c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 

e. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi 
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f. Kelompok Jabatan Fungsional 

Berikut adalah bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Bojonegoro: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

 

 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bojonegoro 

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro 
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BPBD/tenaga honorer/Non PNS sebanhyak 16 orang, sehingga total BPBD 

berjumlah 29 orang. Mulai pada tahun 2017, Pemadam Kebakaran tidak lagi 

bergabung dengan BPBD karena sudah berdiri sendiri menjadi Dinas Pemadam 

Kebakaran. Berikut adalah tabel yang menggambarkan komposisi pegawai Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro: 

 

Tabel 3.1  Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bojonegoro 

No. Jabatan Jumlah Ket 

1. Kepala Pelaksana (Plt) 1 PNS 

2. Sekretaris 1 PNS 

3. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 PNS 

4. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik 1 PNS 

5.  Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 PNS 

6. Staf BPBD 8 PNS 

7. Tenaga Bantu Penanggulangan Bencana 10 Non PNS 

8. Tenaga Kebersihan 2 Non PNS 

9. Pengemudi 1 Non PNS 

10. Penjaga Kantor 3 Non PNS 

Jumlah 29  

        Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Untuk secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro menurut status, pangkat 

dan golongan adalah sebagaimana yang akan ditunjukkan pada tabel dibawah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.2  Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan 

No. Status Kepegawaian Gol / 

Ruang 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. PNS 

Pembina Tingkat 1 IV/b 1 - 1 

Pembina IV/a - - - 

Penata Tingkat 1 III/d 2 1 3 

Penata III/c - - - 

Penata Muda Tk 1 III/b 1 1 2 

Penata Muda III/a 1 - 1 

Pengatur Tk. 1 II/d 1 1 2 

Pengatur II/c - 1 1 

Pengatur Muda Tk. 1 II/b 2 1 3 

Pengatur Muda II/a - - - 

Juru Tingkat 1 I/d - - - 

Juru I/c - - - 

Juru Muda Tk. 1 I/b - - - 

Juru Muda I/a - - - 

Jumlah 8 5 13 

2. NON PNS 

Tenaga Bantu 

Penanggulangan 

Bencana 

12 4 16 

Jumlah 12 4 16 

Jumlah Total 20 9 29 

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Tabel diatas menjelaskan status, pangkat dan golongan pegawai di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro. Data tersebut berisi 

tentang golongan dari masing-masing pegawai BPBD yang berstatus PNS dan juga 

jumlah dari tenaga bantu yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bojonegoro yang bukan PNS. 


