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BAB III           

DESKRIPSI WILAYAH 

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN 

Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019, Kabupaten Lamongan merupakan 

salah satu daerah yang termasuk dalam kawasan Strategis Perkotaan Metropolitan 

Gerbangkertasusilayang terdiri dari beberapa wilayah daerah Kota/Kabupaten di 

Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, 

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kota 

Mojokerto. Kawasan ini ditujukan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 

berskala global yang dipertahankan sebagai pusat kegiatan nasional yang 

mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian timur. 

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah rawan bencana apabila 

jika dilihat dari beberapa aspek seperti gambaran umum wilayah Kabupaten 

Lamongan, geografis, demografis, topografis, dan iklim. Masing-masing aspek 

tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kerentanan suatu daerah yang rawan 

terhadap bencana. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Lamongan menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten 

Lamongan merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana dan kemungkinan 

besar terdapat adanya potensi ancaman bencana yang dimana sewaktu-waktu 

ancaman bencana tersebut terjadi sehingga menimbulkan berbagai macam 

dampak risiko  yang diakibatkan oleh bencana di Kabupaten Lamongan. 
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1. Kondisi Geografis 

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di 

provinsi jawa timur dengan ibukota Lamongan. Secara astronomis, Kabupaten 

Lamongan terletak pada 6⁰51'54"-7⁰23'06" lintang selatan dan 112⁰33'45"-

112⁰33'45" bujur timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Lamongan 

memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, 

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang, sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Adapun peta 

administrasi wilayah Kabupaten Lamongan bisa dapat dilihat pada Gambar 1 

sebagai berikut : 

Gambar 1 : Letak Administrasi Wilayah Kabupaten Lamongan 
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Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan yang dibelah oleh 

Sungai Bengawan Solo dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 

karakteristik yaitu :  

Pertama, Bagian Tengah Selatan merupakan daerah daratan rendah 

yang relatif subur yang membentang dari kawasan daerah yang terdiri dari 

Kecamatan Kedungpring, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, 

Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu. Kedua, Bagian Selatan dan Utara 

merupakan daerah daratan tinggi pegunungan kapur berbatu-batu dengan 

kesuburan sedang yang membentang dari kawasan daerah yang terdiri dari 

Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, 

Brondong, Paciran, Solokuro. Ketiga, Bagian Tengah Utara merupakan daerah 

rawan banjir yang membentang dari kawasan daerah yang terdiri dari 

Kecamatan Babat, Sekaran, Laren, Turi, Glagah, Kalitengah, Karanggeneng, 

Karangbinangun. 

Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km2 

atau 3,78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai 

sepanjang 47 km apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut, maka luas 

wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 90,4 km2.   

2. Kondisi Topografis 

Secara topografi, Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah 

dengan ketinggian 0-25 mdpl sebanyak 50,17% dari keseluruhan luas wilayah 

sebanyak 45,68% berada pada ketinggian 25-100 mdpl seluas 45,68%, 

selebihnya 4,15% berada di atas 100 mdpl. Berdasarkan hal tersebut, maka 
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Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar. Kondisi wilayah 

yang relatif datar ini akan mengakibatkan wilayah Kabupaten Lamongan bisa 

dapat memberikan dampak pengaruh terhadap kondisi bencana seperti bencana 

banjir. Banjir dapat terjadi jika didukung oleh curah hujan yang relatif tinggi. 

Kabupaten Lamongan terletak di pantai utara Jawa Timur. Sebagian 

kawasan pesisir wilayah Kabupaten Lamongan berupa perbukitan yang 

merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Kapur di bagian utara. Di 

bagian tengah terdapat dataran rendah dan bergelombang dan sebagian tanah 

berawa. Di bagian selatan terdapat pegunungan yang merupakan ujung timur 

dari Pegunungan Kendeng dan terdapat Sungai Bengawan Solo yang mengalir 

di bagian utara. Rangkaian kondisi wilayah tersebut menunjukkan dampak 

pengaruh terhadap kondisi bencana di Kabupaten Lamongan dan kondisi 

tersebut juga berbeda pada setiap kecamatan di Kabupaten Lamongan yang 

dimana jumlah kecamatan di Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 Kecamatan 

yang masing-masing memiliki kondisi kebencanaan yang berbeda-beda.  

Kabupaten Lamongan memiliki ilkim yang cukup bervariasi, hal ini 

disebabkan karena variasi ketinggian tempat wilayah Kabupaten Lamongan 

yang berkisar dari 0-100 m dari permukaan laut. Berdasarkan Data Dinas PU 

Perairan menyebutkan bahwa tercatat rata-rata curah hujan pada tahun 2015 di 

Kabupaten Lamongan adalah sebesar 1.810 mm per tahun dengan jumlah hari 

sebanyak 80 hari dengan rata-rata curah hujan selama sepuluh tahun terakhir 

per tahun. Sedangkan rata-rata curah hujan pada tahun 2016 sebesar 2.685 mm 

per tahun dengan jumlah hari sebanyak 208 hari dengan rata-rata curah hujan 

selama sepuluh tahun terakhir per tahun, Sedangkan rata-rata curah hujan pada 



71 
 

tahun 2017 sebesar 41.735 mm per tahun dengan julah hari 170 hari dengan 

rata-rata curah hujan selama sepuluh tahun terakhir per tahun. Sedangkan 

kondisi cuaca di Kabupaten Lamongan tidak bisa ditentukan, namun bisa dapat 

ditentukan pada bulan Maret-Agustus diperkirakan musim kemarau, sedangkan 

pada bulan September-Februari diperkirakan musim penghujan di wilayah 

Kabupaten Lamongan.        

3. Kondisi Demografis 

Kabupaten Lamongan  memiliki jumlah penduduk yang  tercatat 

berdasarkan Kecamatan Dalam Angka Tahun  2014  untuk seluruh  kecamatan di 

KabupatenLamongan.Totalpenggabunganseluruhnyaberjumlah 1.433.543 jiwa. 

Rincian jumlah penduduk per Kecamatan dapat di lihat pada Tabel 2 sebagai 

berikut: 

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Lamongan  

JUMLAH PENDUDUK   

NO  KECAMATAN  LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH  

1. Sukorame   42.746 43.747 86.493 

2. Bluluk  12.267 12.505 24.772 

3. Ngimbang   30.418 31.885 62.303 

4. Sambeng   24.771 22.701 47.472 

5. Mantup   35.100 35.803 70.903 

6. Kembangbahu   20.505 22.079 42.584 

7. Sugio  23.816 24.738 48.554 

8. Kedungpring   20.700 19.977 40.677 

9. Modo  34.455 36.118 70.573 

10. Babat   22.923 23.115 46.038 

11. Pucuk   32.146 33.937 66.083 

12. Sukodadi   30.173 29.953 60.126 

13. Lamongan   22.104 22.030 44.134 

14. Tikung  23.790 24.003 47.793 

15. Sarirejo   22.024 23.616 45.640 

16. Deket   24.012 24.423 48.435 

17. Glagah   51.958 46.855 98.813 
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18. Karangbinangun   24.540 24.183 48.723 

19. Turi  28.885 28.563 57.448 

20. Kalitengah   13.417 13.260 26.677 

21. Karanggeneng   28.157 30.944 59.101 

22. Sekaran  18.354 21.053 39.407 

23. Maduran   34.648 34.415 69.063 

24. Laren   29.033 30.741 59.774 

25. Solokuro   9.956 10.278 20.234 

26. Paciran    21.147 21.529 42.676 

27. Brondong   29.514 29.533 59.047 

KABUPATEN 

LAMONGAN 

7.11.559  721.984  1.433.543 

      Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2014  

Dari tabel diatas, diketahui jumlah penduduk terbesar di Kabupaten 

Lamongan berada pada Kecamatan Glagah dengan jumlah 98.813 jiwa, sedangkan 

jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Solokuro dengan jumlah 20.234 

jiwa. Selain itu, berdasarkan jumlah penduduk yang ada di seluruh kecamatan di 

Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada jumlah penduduk pada penyebarannya 

tidak merata dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda di setiap kecamatan di 

Kabupaten Lamongan. Kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan jumlah 

penduduk dengan besaran luas wilayah di setiap Kecamatan.Kepadatan jumlah 

penduduk terbesar berada di Kecamatan Glagah dengan jumlah penduduk 98.813 

jiwa. Jumlah penduduk di setiap Kecamatan tersebut akan dijadikan dasar dalam 

perhitungan potensi jiwa terpapar pada pengkajian riisko bencana di Kabupaten 

Lamongan. 

Berdasarkan Data Penduduk tahun 2015 di Kabupaten Lamongan tercatat 

sebanyak 1.187.795 jiwa yang terdiri dari 576.812 jiwa penduduk laki-laki dan 

610.983 jiwa penduduk perempuan. Perbandingan antara penduduk jenis kelamin 

laki-laki dengan penduduk jenis kelamin perempuan berdasarkan besaran angka 

rasio jenis kelamin pada tahun 2015 adalah sebesar 94,41. Berikut merupakan 
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jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk di Kabupaten 

Lamongan pada tahun 2015 pada Tabel 3 adalah sebagai berikut :      

Tabel 3 : Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan 

Penduduk di Kabupaten Lamongan 

NO  KECAMATAN  LUAS 

WILAYAH 

(Ha)   

JUMLAH 

PENDUDUK 

(Jiwa)  

KEPADATAN 

PENDUDUK 

(Jiwa)   

1. Sukorame   4.147  20.401  492  

2. Bluluk  5.415 21.393  395 

3. Ngimbang   11.433 46.386  406 

4. Sambeng   19.544 50.384  258 

5. Mantup   9.307 43.898  472 

6. Kembangbahu   6.384 47.101  738 

7. Sugio  9.129  60.567  663 

8. Kedungpring   8.443 60.167 713 

9. Modo  7.780 48.990  630 

10. Babat   6.295 88.958  1.413 

11. Pucuk   4.484 49.529  1.105 

12. Sukodadi   5.232 55.538  1.062 

13. Lamongan   4.038  66.549  1.648 

14. Tikung  5.299 42.840  808 

15. Sarirejo   4.739 24.314 513 

16. Deket   5.005 43.608 871 

17. Glagah   4.052 42.525 1.049 

18. Karangbinangun   5.288 40.381  764 

19. Turi  5.869 53.198 906 

20. Kalitengah   4.335 35.429 817  

21. Karanggeneng   5.132 44.735 872 

22. Sekaran  4.965 49.099 989 

23. Maduran   3.015 37.329 1.238 

24. Laren   9.600 52.054 542 

25. Solokuro   10.102 47.086 466 

26. Paciran    4.789 96.017 2.005 

27. Brondong   7.459 73.790 989 

KABUPATEN 

LAMONGAN 

181.280  1.342.266  740  

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2015 
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Kepadatan penduduk di Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 sebesar 

740 jiwa yang tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Lamongan. Perolehan 

jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Paciran sebesar 96.017 jiwa, dan 

jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Sukorame sebesar 20.401 

sedangkan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Paciran sebesar 

2.005 jiwa dan jumlah kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan 

Sambeng sebesar 258 jiwa. Sedangkan luas wilayah tertinggi berada di 

Kecamatan Sambeng sebesar 19.544 km2 dan luas wilayah terendah berada di 

Kecamatan Maduran sebesar 3.015 km2.  

Berdasarkan Data Kependudukan tahun 2014 tercatat bahwa wilayah 

Kabupaten Lamongan memiliki 462 desa dan 12 kelurahan yang tersebar di 

seluruh daerah wilayah Kabupaten Lamongan dan memiliki luas wilayah sebesar 

177.784Ha yang berdasarkan rekapitulasiluas wilayah di setiapkecamatan di 

Kabupaten Lamongan.Rincian jumlah desadankelurahansertaluaswilayah setiap 

kecamatandi KabupatenLamongan dapatdilihat padaTabel 4 sebagai berikut : 

Tabel 4 : Jumlah Desa, Kelurahan, serta Luas Wilayah Per Kecamatan 

di Kabupaten Lamongan 

JUMLAH DESA/KELURAHAN 

NO KECAMATAN  DESA KELURAHAN JUMLAH LUAS 

WILAYAH 

(Ha) 

1. Babat  21 2 23 6.245 

2. Bluluk   9 - 9 5.682 

3. Brondong  9 1 10 7.513 

4. Deket  17 - 17 4.366 

5. Glagah   29 - 29 5.164 

6. Kalitengah   20 - 20 3.719 

7. Karanggeneng   18 - 18 4.337 
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8. Karangbinangun   21 - 21 4.663 

9. Kedungpring  23 - 23 9.413 

10 Kembangbahu  18 - 18 6.802 

11. Lamongan  12 8 20 4.107 

12. Laren  20 - 20 9.817 

13. Maduran  17 - 17 3.417 

14. Mantup  15 - 15 8.193 

15. Modo  17 - 17 8.387 

16. Ngimbang  19 - 19 10.554 

17. Paciran  16 1 17 5.931 

18. Pucuk  17 - 17 4.531 

19. Sambeng  22 - 22 16.725 

20. Sarirejo  9 - 9 5.024 

21. Sekaran  21 - 21 5.288 

22. Solokuro  10 - 10 9.351 

23. Sugio  21 - 21 8.882 

24. Sukodadi  20 - 20 4.797 

25. Sukorame  9 - 9 4.030 

26 Tikung  13 - 13 5.509 

27. Turi  19 - 19 5.235 

KABUPATEN 

LAMONGAN 

462 12 474 177.784 

 Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2014 

Dari tabel tersebut, diketahui luas masing-masing kecamatan yang berbeda. 

Kecamatan dengan luas paling besar berada di Kecamatan Sambeng dengan 

jumlah 16.725 Ha, sedangkan Kecamatan paling kecil adalah Kecamatan Maduran 

dengan luas 3.417 Ha. Bencana yang terjadi akan memberikan risiko pada besaran 

luas bahaya yang terdampak pada setiap daerah kecamatan di Kabupaten 

Lamongan. Semakin besar kerentanan wilayah tersebut, maka akan semakin besar 

kemungkinan luas risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Berikut ini 

merupakan peta risiko bencana banjir di Kabupaten Lamongan yang dimana 

dalam peta di bawah ini menggambarkan penyebaran luas risiko bahaya dan 

dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir. Peta risiko bencana dapat dilihat 

pada Gambar 2 sebagai berikut : 
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Gambar 2 : Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Lamongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lamongan Tahun 2016-

2020   

Berdasarkan peta risiko bencana banjir di Kabupaten Lamongan  

menggambarkan bahwa risiko yang ditimbulkan oleh bencana banjir yang terjadi 

di Kabupaten Lamongan tercatat terdapat 7 Kecamatan 12 Desa di wilayah 

Kabupaten Lamongan yang terdampak bencana banjir diantaranya yaitu 

Kecamatan Babat di Desa Truni dan Desa Sogo, Kecamatan Sekaran di Desa 

Besur dan Desa Keting, Kecamatan Maduran di Desa Panggatrejo dan Desa 

Pringgoboyo, Kecamatan Turi di Desa Klemagigede dan Desa Klemagilor, 
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Kecamatan Laren di Desa Bulutigo, Kecamatan Kalitengah di Desa Bojoasri dan 

Desa Blajo, Kecamatan Karangbinangun di Desa Blawi. Hal ini dikarenakan dari 

7 Kecamatan dan 12 Desa di wilayah Kabupaten Lamongan adalah wilayah 

daerah yang berada di sekitar bantaran sungai bengawan solo. Bencana banjir ini 

merupakan salah satu bencana yang tergolong dalam jenis bencana alam 

klimatologis yaitu bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, suhu dan 

cuaca. Bencana banjir yang terjadi saat musim penghujan pada setiap tahunnya 

ini selain merendam 7 Kecamatan dan 12 Desa bencana banjir ini juga merendam 

sektor pertanian dan sektor tambak serta terputusnya jalan alternatif penghubung 

Surabaya-Tuban menjadi lumpuh akibat bencana banjir yang disebabkan oleh 

luapan sungai bengawan solo.  

Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Lamongan memberikan status peringatan dini kepada seluruh 

masyarakat Kabupaten Lamongan untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam 

melakukan segala aktivitas sehari-hari. Status peringatan dini dikeluarkan oleh 

Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan 

dikarenakan volume intensitas air sungai bengawan solo menurut data dari Dinas 

Sumber Daya Air Kabupaten lamongan bahwa intensitas curah hujan mencapai 

1.810 mm per tahun dengan intensitas volume air sungai bengawan solo. Maka 

diperkirakan akan terjadi bencana banjir. Oleh sebab itu, apabila dengan keadaan 

hujan dengan intensitas tinggi tidak bisa dapat ditangani secara cepat, tanggap, 

tangkas, maka akan mengakibatkan dampak, risiko serta ancaman yang sangat 

besar yang diakibatkan bencana banjir.  
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Ancaman bencana yang terjadi di daerah bukan hanya dipengaruhi oleh 

besaran jumlah kepadatan penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten 

Lamongan, namun juga dipengaruhi oleh letak dan luas wilayah pada daerah yang 

di kategorikan sebagai daerah rawan bencana. Maka dengan adanya daerah dengan 

kepadatan penduduk yang semakin tinggi yang tinggal di kawasan daerah yang 

rawan bencana maka akan menimbulkan dampak risiko yang sangat besar pada 

penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana. 

Berdasarkan Data Pengkajian Kerentanan Risiko Bencana Tahun 2015 

yang disusun berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana dengan 

melihat parameter-parameter dasar dalam menentukan komponen sosial budaya, 

fisik, ekonomi, dan lingkungan bencana banjir. Maka berdasarkan perhitungan 

kerentanan bencana banjir di Kabupaten Lamongan yang mengenai tentang 

potensi penduduk terpapar bencana banjir di Kabupaten Lamongan dapat dilihat 

pada tabel 5 sebagai berikut :  

Tabel 5 : Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di 

Kabupaten Lamongan 

NO KECAMATAN POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA) KELAS 
JUMLAH 

PENDUDUK 
TERPAPAR 

KELOMPOK 
UMUR 

RENTAN 

PENDUDUK 
MISKIN      

PENDUDUK 
CACAT       

1. Sukorame   19.400 2.433 8.656 Tinggi   
  Tinggi 

2. Bluluk   17.290 2.168 5.491 Tinggi  
Tinggi 

3. Ngimbang  29.316 3.676 11.180 Tinggi  
Tinggi 

4. Sambeng  36.595 4.589 10.661 Tinggi  
Tinggi 

5. Mantup  28.012 3.513 8.156 Tinggi  
Tinggi 

6. Kembangbahu  34.726 4.354 14.840 Tinggi  Tinggi 

7. Sugio  61.381 7.697 20.051 Tinggi  Tinggi 

8. Kedungpring  60.149 7.542 19.124 Tinggi  
Tinggi 
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9. Modo  31.215 3.914 11.570 Tinggi  
Tinggi 

10. Babat  76.932 9.647 27.481 Tinggi  
  Tinggi 

11. Pucuk  47.755 5.988 15.961 Tinggi  
Tinggi 

12. Sukodadi  59.631 7.477 18.276 Tinggi  
Tinggi 

13. Lamongan  65.925 8.267 8.900 Tinggi  Tinggi 

14. Tikung  35.927 4.505 9.458 Tinggi  Tinggi 

15. Sarirejo  25.720 3.225 6.345 
Tinggi  

Tinggi 

16. Deket  44.953 5.637 10.520 
Tinggi  

Tinggi 

17. Glagah  70.620 8.855 12.385 
Tinggi  

Tinggi 

18. Karangbinangun  39.373 4.937 12.691 
Tinggi  

Tinggi 

19. Turi  58.906 7.386 18.220 
Tinggi  

Tinggi 

20.  Kalitengah  42.353 5.311 9.482 Tinggi  Tinggi 

21. Karanggeneng  48.348 6.063 9.734 Tinggi  Tinggi 

22. Sekaran  58.602 7.348 9.896 
Tinggi   

Tinggi 

23. Maduran  44.029 5.521 7.713 
Tinggi  

Tinggi 

24. Laren  58.526 7.339 11.978 
Tinggi  

Tinggi 

25. Solokuro  17.484 2.192 4.380 
Tinggi  

Tinggi 

26. Paciran  39.879 5.001 5.016 
Tinggi  

Tinggi 

27 Brondong  34.254 4.295 5.840 Tinggi  Tinggi 

Kabupaten Lamongan  1.187.301  148.881  314.006       Tinggi   Tinggi  

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2015 

Berdasarkan dari data tabel 4 diatas mengatakan bahwa potensi penduduk 

terpapar bencana banjir di Kabupayen Lamongan tahun 2015 tercacat sebanyak 27 

Kecamatan di Kabupaten Lamongan yang memiliki potensi berbeda-beda di 

masing-masing Kecamatan di Kabupaten Lamongan. Potensi penduduk terpapar 

bencana banjir di Kabupaten Lamongan terbagi menjadi beberapa golongan yaitu 

jumlah penduduk, kelompok umur rentan, penduduk miskin, penduduk cacat, dan 

kelas. Masing-masing golongan memiliki potensi yang berbeda-beda di setiap 

Kecamatan di Kabupaten Lamongan. Potensi penduduk terpapar yang paling 

tinggi pada golongan jumlah penduduk berada di Kecamatan Babat sebanyak 

76.932 penduduk terpapar, sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah 
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berada di Kecamatan Bluluk sebanyak 17.290 penduduk terpapar dengan total 

secara keseluruhan penduduk yang terpapar akibat bencana banjir di Kabupaten 

Lamongan adalah sebanyak 1.187.301 jiwa. 

Potensi penduduk terpapar pada golongan kelompok umur rentan yang 

paling tinggi berada di Kecamatan Babat sebanyak 9.647 jiwa, sedangkan 

kelompok umur rentan yang paling rendah berada di Kecamatan 2.168 jiwa 

dengan total secara keseluruhan penduduk terpapar akibat bencana banjir di 

Kabupaten Lamongan adalah sebanyak 148.881 jiwa. Sedangkan potensi 

penduduk terpapar pada golongan penduduk miskin yang paling tinggi berada di 

Kecamatan Sugio sebanyak 20.051 jiwa, sedangkan penduduk miskin yang paling 

rendah berada di Kecamatan Solokuro sebanyak 4.380 jiwa dengan total secara 

keseluruhan penduduk terpapar akibat bencana banjir di Kabupaten Lamongan 

adalah sebanyak 314.006 jiwa. 

Sedangkan potensi penduduk terpapar pada golongan penduduk cacat dan 

golongan kelas dengan menduduki mayoritas tinggi. Dalam hal ini, maka daerah 

wilayah Kabupaten Lamongan merupakan daerah wilayah yang tergolong daerah 

rawan terhadapa bencana. Oleh karena itu, maka dibutuhkan langkah tindakan 

dari pemerintah daerah yaitu Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kabupaten 

Lamongan selaku instansi pemerintahan yang menanganai tenteng kebencanaan 

untuk melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk membantu 

masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Lamongan. Salah satu langkah 

tindakan yang harus dilakukan pemerintah daerah beserta instansi pemerintah 

terkait dalam penanggulangan bencana adalah melalui Kinerja Desa Tangguh 

Bencana (DESTANA) di Kabupaten Lamongan. 
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Namun dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) 

Kabupaten Lamongan terlebih dahulu memfokuskan pada daerah-daerah 

Kecamatan yang berada di sekitar bantaran sungai bengawan solo seperti 

Kecamatan Babat, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Karanggeneng, 

Kecamatan Kalitengah, Kecamatan Glagah, dan Kecamatan Maduran.  

B. GAMBARAN UMUM DESA TRUNI KABUPATEN LAMONGAN  

1. Kondisi Geografis 

Secara geografis wilayah Desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten 

Lamongan terletak di bantaran sungai bengawan solo dan di lingkari tanggul 

pembatas Kabupaten Tuban di bawah wilayah Kecamatan Babat Kabupaten 

Lamongan yang memiliki batas wilayah dengan dataran rendah yang terletak di 

Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Gambar 3 diantaranya sebagai berikut :    

Gambar 3 : Peta Desa Truni Kecamatan Babat Kabupaten 

Lamongan 
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a. Batas Wilayah Desa Truni Kabupaten Lamongan 

a) Sebelah Utara         : Desa Banjar Kecamatan Widang Kabupaten Tuban  

b) Sebelah Selatan    : Bengawan Solo/Desa Bedahan Kecamatan Babat 

c) Sebelah Barat         : Desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban  

d) Sebelah Timur       : Desa Tegalsari Kecamatan Widang Kabupaten Tuban 

Desa Truni termasuk wilayah dataran rendah antara 0-2 diatas permukaan 

air laut atau dengan sebutan lain daerah Bantaran Sungai Bengawan Solo. Luas 

wilayah Desa Truni Kabupaten Lamongan adalah seluas 170 Ha yang terbagi 

dalam sektor pertanian, pemukiman penduduk dengan mayoritas penduduk Desa 

Truni bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.  

2. Kondisi Topografi 

Desa Truni termasuk wilayah yang memiliki jenis tanah gramosol dengan 

Ph tanah asam 4-6. Wilayah Desa Truni memiliki intensitas curah hujan tahunan 

dengan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 22,6o C s/d 32,1o C, 

kelembaban udara rata-rata 77 %. Ketinggian Desa Truni berkisar kurang lebih 0-

22 m diatas permukaan air laut. Desa Truni mempunyai 1 Dusun dan 12 RT yang 

terletak pada kawasan rawan bencana yang sering terjadi bencana banjir pada 

setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan letak dan luas dataran sebagian besar dalam 

posisi cekung/rendah dan kemudian di kelilingi oleh bekas sungai Bengawan Solo 

di bagian sebelah selatan yang merupakan hulu sungai Bengawan Solo.  
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3. Kondisi Demografis  

Jumlah penduduk Desa Truni tahun 2018 adalah sebanyak 2.380 penduduk 

yang terbagi dalam jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.138 dan perempuan 

sebanyak 1.241 jiwa yang tersebar di Desa Truni Kabupaten Lamogan. 

4. Sektor-Sektor yang Terdampak Bencana Banjir di Desa Truni 

Kabupatrn Lamongan   

a. Fasilitas Umum, Insfrastruktur dan Aset  

Bencana banjir diperkirakan akan mengancam sebagian dasilitas umum, 

insfrastruktur dan asset yang berada di sepanjang pesisir pantai. Fasilitas-fasilitas 

yang diperkirakan telah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh dampak 

bencana adalah sebagai berikut :     

NO JENIS FASILITAS TERANCAM RUSAK 

1. Jalan  5 Km 5 Km 

2. Jembatan  2 Buah 2 Buah 

3. Sekolah  2 Unit 2 Unit 

4. Polindes  1 Unit 1 Unit 

5. Rumah Sakit Swasta  1 Unit 1 Unit 

6. Rumah Masyarakat  446 Unit 130 Unit 

7. Masjid/Mushola  20 Unit   20 Unit 
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b. Ekonomi 

Ditinjau dari sektor ekonomi, bencana banjir yang melanda Desa Truni 

akan berdampak terhadap keruskan pada berbagai fasilitas perekonomian, 

diantaranya sebagai berikut :   

NO OBJEK DAMPAK 

1. Lahan sawah irigasi  Gagal panen karena luapan sungai 

bengawan solo  

2. Ladang  Tanaman jagung, ubi-ubian, psang mati 

karena terendam air luapan sungai 

bengawan solo yang terlalu lama   

3. Warung dan toko  Selama musim banjir warung dan toko tutup 

karena terendam dengan kedalaman air yang 

tinggi  

4. Ternak kambing dan sapi  Para peternak baik kambing atau sapi 

banyak yang dijual murah karena tempat 

evakuasi yang belum ada dan lahan untuk 

mencari rumput terendam banjir  

5. Ternak unggas  Begitu juga dengan para peterak unggas, 

karena putusnya ekonomi masyarakat guna 

untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, maka 

ternak unggas banyak yang dijual dengan 

harga murah   
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c. Pemerintahan 

Bencana banjir diperkirakan juga akan menimbulkan gangguan dan 

kerusakan terhadap sumber daya pemerintahan sebagai berikut :  

NO OBJEK DAMPAK 

1. Kantor Pemerintahan 1 Kantor Desa Truni  

2. Pegawai   Semua perangkat sibuk ikut membantu warga 

yang membutuhkan evakuasi  

3. Arsip/Dokumen Dokumen  yang ada basah dan rusak  

4. Mobiler / asset Kotor, basah dan rusak berat  

 

d. Lingkungan  

Dampak bencana juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap kerusakan 

ekosistem dan lingkungan, berupa : 

NO OBJEK DAMPAK 

1. Sawah irigasi teknis  105 Ha 

2. Ladang/Tegalan  15 Ha 
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Bencana banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan juga mengalami 

kerusakan di berbagai sektor seperti sektor fasilitas umum, infrastruktur dan asset, 

sektor ekonomi dan sektor pemerintahan. Hal ini membuat seluruh sektor bidang 

di Desa Truni Kabupaten Lamongan menjadi terganggu dan lumpuh akibat 

bencana banjir. Kerugian dan dampak yang akibat bencana banjir terjadi di 

beberapa sektor bidang seperti bidang fasilitas umum, insfratruktur dan aset 

seperti jembatan, jalan, sekolah, masjid, rumah sakit mengalami kerusakan di 

masing-masing jenis fasilitas. Sedangkan pada sektor ekonomi akibat yang 

ditimbulkan oleh bencana banjir telah memberikan dampak kepada sektor bidang 

perekonomian seperti pasar desa yang memberikan dampak 1 buah pasar lupuh 

selama 3 bulan dan 15 toko/warung yang tutup selama 1 bulan akibat dampak 

bencana banjir. Sedangkan pada sektor pemeritahan, dampak yang ditimbulkan 

akibat bencana banjir terjadi pada kantor pemerintahan terendam dan sekitar lebih 

dari 15 orang pegawai negeri sipil mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. 

Hal ini perlu dijadikan perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk 

segera memperbaiki segala fasilitas yang rusak akibat bencana banjir, membantu 

bagi para korban luka dan meninggal berupa pertolongan layanan kesehatan, 

penyediaan tempat pengungsian, penyediaan kebutuhan darurat bencana, serta 

bantuan-bantuan dari para relawan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

beserta intansi terkait lainnya harus melakukan langkah tindakan antisipasi, 

pencegahan serta penanggulangan bencana banjir melalui Kinerja Desa Tangguh 

Bencana (DESTANA) di Desa Truni Kabupaten Lamongan. 
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C. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH KABUPATEN LAMONGAN   

Gambar 4: Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Lamongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI            

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, BPBD Kabupaten 

Lamongan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsure 

pendukung Kepala Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-

officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 
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1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BPBD KABUPATEN 

LAMONGAN 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan 

terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain kabupaten Lamongan dan 

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun  2010 Tentang Kedudukan, Tugas 

dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Lamongan.   

2. STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 

2010 tanggal 14 Januari 2010, maka bersama ini disajikan Bagan Susunan 

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan 

sebagai berikut :   

Sususnan Organisasi BPBD terdiri dari :  

a. Kepala Badan  

b. Unsur Pengarah  

c. Unsur Pelaksana 

a) KEPALA BADAN  

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan secara ex-Officio sebagai Kepala 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan, 

sedangkan dalam pelaksanaaan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten 

Lamongan dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana. 
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b) UNSUR PENGARAH  

1. Unsur Pengarah terdiri dari :  

a. Pejabat Pemerintah Daerah  

b. Anggota masyarakat professional dan ahli  

2. Unsur Pengarah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.  

c) UNSUR PELAKSANA  

1. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPBD. 

2. Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :  

a. Kepala Pelaksana  

b. Sekretariat, membawahi :  

a) Sub Bagian Umum  

b) Sub Bagian Keuangan  

c) Sub Bagian Program  

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :  

a) Seksi Pencegahan  

b) Seksi Kesiapsiagaan  

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :  

a) Seksi Tanggap Darurat  

b) Seksi Logistik  

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :  

a) Seksi Rehabilitasi  

b) Seksi Rekonstruksi  
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3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 

2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan 

Bab III, Pasal 3, disebutkan bahwa BPBD berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, BPBD kabupaten Lamongan adalah 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsure pendukung Kepala 

Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-Officio dijabat oleh 

Sekretaris Daerah. Adapun BPBD Kabupaten Lamongan mempunyai tugas 

sebagai berkut :  

a) Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 

penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, 

kegawatdaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.  

b) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana 

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan 

rekonstruksi yang adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah, BPBD 

Provinsi Jawa Timur dan BNPB.  

Dalam melaksanakan tugasnya BPBD menyelenggarakan fungsi : 

a) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi.  

b) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan 

bencana termasuk bencana banjir.  

c) Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana.  

d) Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana pada masyarakat. 
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e) Pengunaan dan pertanggung jawaban sumbangan/bantuan. 

f) Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.  

1. Unsur Pengarah 

Unsur Pengarah berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala BPBD, Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok 

memberikan saran, masukan dan pertmbangan kepada Kepala BPBD dalam 

penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penanggulangan 

bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan 

pascabencana. Dalam menjalankan tugas pokoknya Unsur Pengarah 

menyelenggarakan fungsi :  

a) Peumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah  

b) Pemantauan  

c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

2. Unsur Pelaksana 

Unsur Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala BPBD, Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan 

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

secara terintegrasi. Adapun unsur pelaksanaan BPBD menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a) Pengkoordinasian  

b) Pengomandoan  

c) Pelaksana 

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :  



92 
 

a. KEPALA PELAKSANA 

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu 

Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsure pelaksana dan 

menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari. 

b. SEKRETARIAT  

a) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.  

b) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam 

mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap 

program, administrasi, sumberdaya dan kerjasama dalam rangka 

penanggulangan bencana. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :  

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan 

perumusan kebijakan di lingkungan BPBBD.  

b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, ketatausahaan, hukum, dan Peraturan Perundang-undangan, 

organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, 

keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.  

c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protocol. 

d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsure pengarah 

penanggulangan bencana.  

e. Pengkoordinasian pengumpulan data dan informasi kebencanaan di 

wilayah-wilayah.  

f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana 
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c) Sekretaris membawahi : 

a) Sub Bagian Umum  

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, 

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :  

a. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan pegawai mulai 

penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, 

peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, 

DP-3, DUK, sumpaj/janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, 

mutasi dan pemberhentian pegawai, dilkat, ujian dinas, ijin belajar, 

pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai menyusun standar 

kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis 

jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja dan tugas tata usaha 

kepegawaian lainnya. 

b. Melaksanakan penerimaan , pendistribusian dan pengiriman surat-

surat, pengandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan. 

c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan. 

d. Melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat dan 

koordinasi. 

e. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, dan 

perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset 

dan menyusun laporan pertanggungjawaban barang-barang 

inventaris. 
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b) Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :  

a. Melaksanakan pengelolaan keuangan  

b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan  

c. Menyusun laporan pertangungjawaban atas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan 

c) Sub Bagian Program  

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

Program, Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :  

a. Menghimpun data dan menyipakan bahan koordinasi penyusunan 

program  

b. Melaksanakan pengelolaan data  

c. Melaksanakan perencanaan program  

d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

perundang-undangan  

e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program 

anggaran  

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program  

g. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Kauangan (LAKIP) 

 

 



95 
 

c. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  

a) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Pelaksana.  

b) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu 

Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 

di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta 

pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana. 

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

menyelenggarakan fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :  

a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan 

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat 

dalam rangka pengurangan risiko bencana  

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, 

mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan 

masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana  

c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di 

bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana 

serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko 

bencana  

d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, 

mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan 

masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana   

c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :  
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a) Seksi Pencegahan   

Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan, Seksi 

Pencegahan mempunyai tugas :  

a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan 

pada saat pra bencana dan pengurangan risiko bencana 

b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang 

pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan risiko 

bencana  

c. Menyiapkan bahan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra 

bencana dan pengurangan risiko bencana dengan menyusun 

rencana aksi daerah 

d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat 

pra bencana dan pengurangan risiko bencana  

e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang 

pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan risiko 

bencana  

f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan 

pada saat pra bencana dan pengurangan risiko bencana  

g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat pra 

bencana dan pengurangan risiko bencana  

h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat pra 

bencana dan pengurangan risiko bencana  

i. Menyiapkan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam 

perencanaan pembangunan daerah   
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b) Seksi Kesiapsiagaan 

Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

Kesiapsiagaan, Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :  

a. Menyiapakan bahan perencanaan kebijakan di bidang 

Kesiapsiagaan pada saat pra bencana peringatan dini dan mitigasi 

bencana  

b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang 

Kesiapsiagaan pada saat pra bencana peringatan dini dan mitigasi 

bencana  

c. Menyiapkan bahan kebijakan di bidang Kesiapsiagaan pada saat 

pra bencana peringatan dini dan mitigasi bencana  

d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang Kesiapsiagaan pada saat 

pra bencana pringatan dini dan mitigasi bencana  

e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang 

kesiapsiagaan pada saat pra bencana peringatan dini dan mitigasi 

bencana  

f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang 

Kesiapsiagaan pada saat pra bencana peringatan dini dan mitigasi 

bencana  

g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang Kesiapsiagaan pada saat 

pra bencana peringatan dini dan mitigasi bencana  

h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang Kesiapsiagaan pada saat 

pra bencana peringatan dini dan mitigasi bencana 
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d. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK   

a) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana 

b) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala 

Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di 

bidang Kedaruratan dan Logistik. Dalam menjalankan tugasnya Bidang 

Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi membantu Kepala 

Pelaksana dalam :  

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan 

pengungsi, dan dukungan logistik  

c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat  

d. Pelaksanaan kerjasama di bidang penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik  

e. Pemantauan. Evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik  

c) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :  

a) Seksi Tanggap Darurat  

Seksi Tanggap Darurat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

Tanggap Darurat, Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas : 
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a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat 

tanggap darurat  

b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang 

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat 

tanggap darurat  

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat 

tanggap darurat    

d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan 

bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat       

e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang  

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat 

tanggap darurat 

f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang 

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat 

tanggap darurat  

g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana 

dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat 

h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan bencana 

dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat  

b) Seksi Logistik 

Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Logistik, Seksi 

Logistik mempunyai tugas :  
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a. Menyiapakan bahan perencanaan kebijakan di bidang 

dukungan logistik dan mobilisasi bencana  

b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang 

dukungan logistik dan mobilisasi bencana  

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

dukungan logistik dan mobilisasi bencana 

d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang dukungan logistik 

dan mobilisasi bencana  

e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang 

dukungan logistik dan mobilisasi bencana  

f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang 

dukungan logistik dan mobilisasi bencana    

g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik dan 

mobilisasi bencana   

h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang dukungan logistik dan 

mobilisasi bencana   

e. BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI 

a) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana 

b) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu 

Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 

dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam 

menjalankan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

menyelenggarakan fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :  
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a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat 

pasca bencana  

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana pada saat pasca bencana    

c. Pelaksanaan kerjasama di bidang penanggulangan bencana pada saat 

pasca bencana   

d. Pemantauan. Evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca 

bencana  

c) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :  

a) Seksi Rehabilitasi 

Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

Rehabilitasi, Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :  

a. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi 

pasca bencana   

b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang 

rehabilitasi pasca bencana   

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi 

pasca bencana    

d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi pasca 

bencana        

e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang 

rehabilitasi pasca bencana  
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f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rehabilitasi 

pasca bencana  

g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi pasca bencana  

h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana   

b) Seksi Rekonstruksi  

Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

Rekonstruksi, Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :  

a. Menyiapakan bahan perencanaan kebijakan di bidang 

rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan 

pelayanan publik      

b. Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang 

rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan 

pelayanan publik  

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi 

sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan 

publik   

d. Menyiapkan bahan kerjasama di bidang rekonstruksi sarana 

prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik   

e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang 

rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan 

pelayanan publik   
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f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rekonstruksi

sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan

publik

g. Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rekonstruksi sarana

prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik

h. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang rekonstruksi sarana

prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik


