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BAB IV 

GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH (BPBD) KABUPATEN MALANG 

4.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Menurut UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga pemerintah yang menjadi 

pengarah dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. BPBD berada di bawah 

pengawasan pemerintah.  BPBD ditempatkan di setiap daerah untuk 

menanggulangi bencana daerah, salah satunya Kabupaten Malang. BPBD 

Kabupaten Malang berdiri tahun 2011. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 25 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.  

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

disebutkan tugas pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu : 

1. Menetapkan panduan dan arahan terhadap upaya penanggulangan bencana

yang mencakup pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan

rekonstruksi secara adil dan sama serta melaksanakan tugas – tugas lain

yang diberikan oleh Bupati yang sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya.
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2. Menetapkan standarisasi serta penyelenggaraan penanggulangan bencana 

berdasarkan yang sudah diatur dalam undang – undang 

3. Menyusun, menetapkan dan menyebarluaskan informasi Peta Rawan 

Bencana atau Kawasan Rawan Bencana 

4. Menyusun dan menetapkan kebijakan tetap tentang penanganan bencana 

5. Menyampaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala 

Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan dalam keadaan 

kondisi darurat bencana 

6. Mengelola pengumpulan dan penyaluran uang dan barang 

7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan  

Kemudian, dalam UU No 24 tahun 2007 juga menyebutkan fungsi 

utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni : 

1. Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana 

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat 

2. Efektif dan efisien serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan 

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh 

 

4.1.2 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

VISI : “Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Malang 

Dalam Menghadapi Bencana” 
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat 

memaksimalkan perannya dalam mengkoordinasikan penanggulangan 

bencana serta terus memberikan dorongan dalm upaya keterlibatan 

masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 

serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan resiko 

dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 

MISI : 

Untuk menjalankan visi yang telah dirumuskan diatas, maka dalam 

menerapkan perlu diuraikan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang 

nanti akan dicapai, yang selanjutnya akan diwujudkan ke dalam sebuah 

rumusan program kegiatan yang nanti akan bermanfaat sebagai arahan dalam 

tindakan organisasi, maka untuk perumusan misi dilakukan dengan tetap 

melihat dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. 

Misi yang telah diamanahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Malang adalah : 

1. Melindungi masyarakat dari bahaya bencana melalui upaya pengurangan 

resiko bencana atau mitigasi 

2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang meyakinkan dan teruji 

3. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi dan menyeluruh 

Untuk dapat mencapai misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama 

yang sinkron antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah 

daerah serta tentunya masyarakat untuk dapat melaksanakan program 
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kegiatan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan 

kebijakan dan sasaran kinerja yang sudah direncanakan. 

 

4.1.3 Sasaran dan Tujuan  

a. Sasaran 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang 

jelas, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara stabil dan 

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan 

mengacu kepada misi dan tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran 

yang ingin dicapai adalah : 

1. Memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam 

usaha mitigasi resiko bencana serta penanganan bencana 

2. Membentuk Tim Gerak Cepat (Unit Khusus Penanganan Bencana) 

dengan didukung berbagai peralatan dan alat transportasi yang 

memadai 

3. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan 

masyarakat) dalam menjalankan penanggulangan bencana melalui 

peningkatan kinerja di tingkat pusat dan daerah 

4. Terwujudnya sistem penanganan saat kedaruratan bencana yang efektif 

melalui peningkatan sarana dan prasarana yang dapat mendukung 

kegiatan kedaruratan, serta meningkatkan sistem logistik dan peralatan 

penanggulangan bencana yang efektif dan efisien 
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5. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lebih baik daripada 

sebelum terjadi bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, meningkatkan koordinasi 

pelaksanaan serta pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan 

b. Tujuan 

Tujuan adalah penjabaran dan bagaimana menerapkan dari 

pernyataan visi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. Tujuan ini ditetapkan berdasarkan visi 

dan misi yang sudah ditetapkan dan rumusannya harus dapat menunjukkan 

suatu kondisi yang ingin dicapai masa depan. 

Berdasarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Malang serta memperhatikan potensi bencana yang ada di 

Kabupaten Malang, maka penanggulangan bencana diarahkan kepada 

pencapaian tujuan : 

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan 

pengetahuan, kesadaran, dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar 

bencana 

2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang 

handala, mencakup penanganan pra bencana, saat tanggap darurat 

maupun pasca bencana 
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3. Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan 

masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui 

peningkatan kapasitas di tingkat kecamatan dan desa 

4. Mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif 

melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratanm peningkatan 

sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan 

peralatan 

5. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran 

 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Malang menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 

perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 komposisinya sebagai 

berikut : 

1. Kepala Pelaksana 

2. Sekretaris 

a. Kasubag Umum dan Kepegawaian 

b. Kasubag Keuangan 

c. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

a. Kepala Seksi Pencegahan 

b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan 

4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 
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a. Kepala Seksi Kedaruratan 

b. Kepala Seksi Logistik 

5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

a. Kepala Seksi Rehabilitasi 

b. Kepala Seksi Rekonstruksi 

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Dan berikut adalah struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Malang : 
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Sumber : http://bpbd.malangkab.go.id 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Malang

http://bpbd.malangkab.go.id/
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4.1.5 Tugas dan Fungsi  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdiri 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah. Untuk susunan organisasi di dalam Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah itu sendiri (BPBD) terdiri dari : a) Kepala Badan; b) Unsur Pengarah; 

c) Unsur Pelaksana.  

Kepala Badan BPBD Kabupaten Malang secara jabatan dijabat oleh 

Sekretaris Daerah. Unsur Pelaksana di dalam BPBD Kabupaten Malang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Unsur 

Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala 

Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. Unsur Pelaksana sendiri mempunyai 

fungsi melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegritasi yang 

meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.  

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksur Unsur Pelaksana BPBD 

Kabupaten Malang mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi Koordinasi 

Merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan 

melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di 

Daerah, instansi vertikal  yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau 

pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. 
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2. Fungsi Komando 

Merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui 

pengerahan unsur SDM, perlatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat 

Daerah lainnya, instansi vertikal  yang ada di daerah serta langkah – 

langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. 

3. Fungsi Pelaksana 

Merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara 

terkoordinasi dan terintegritasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

lainnya, instansi vertikal  yang ada di daerah dengan memperhatikan 

kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan 

peraturan perundang – undangan. 

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Malang menurut Peraturan Daerah nomor 25 tahun 2011 

komposisinya sebagai berikut: 

a. Kepala Pelaksana 

b. Sekretaris Pelaksana, membawahi: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Keuangan  

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi: 

1. Seksi Pencegahan; dan 

2. Seksi Kesiapsiagaan 

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi: 
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1. Seksi Kedaruratan; dan 

2. Seksi Logistik 

e. Bidang Rehabilitas dan rekonstruksi, membawahi: 

1. Seksi Rehabilitas; dan  

2. Seksi Rekonstruksi  

 

Adapun tugas dari masing – masing komposisi diatas adalah sebagai 

berikut: 

a) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas : 

1. Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan melaksanakan 

kerja sama yang terjalin serta koordinasi atas penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 

2. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah 

sesuai dengan bidang tugasnya 

b) Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan 

perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi 

dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut 

maka Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana 

BPBD; 

2. Pengkoordinasian, perencanaa dan perumusan kebijakan teknis 

Pelaksaan BPBD; 
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3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan 

peraturan perundang – undangan, organisasi, tata laksana, 

kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga 

Pelaksana BPBD; 

4. Pembinaan dan pelaksaan hubungan masyarakat dan protokol di 

lingkungan Pelaksana BPBD; 

5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD; 

6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD 

Sub Bagian masing -  masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi 

kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan 

pegawai; 

c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan 

surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, 

keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan 

dan mendistribusikannya; 

d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan / penyimpanan 

peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; 

e. Menyelenggarakan administrasi perkantoran; 
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f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; 

g. Menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; 

h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. Menghimpun, mengelola data dan menyusun program kerja Sub 

Bagian Keuangan  

b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, 

pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyususnan 

perhitungan anggaran; 

c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan anggaran BPBD; 

d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis BPBD; 

e. Melaksanakan pengurusan pembayaran hak – hak keuangan; 

f. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan 

program dan rencana strategis BPBD; 

g. Mengkompilasikan dan menyusun hasil laporan perencanaan dan 

laporan akuntabilitas BPBD; 

h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

: 
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a. Menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi 

dalam  penyusunan rencana strategis BPBD; 

c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja 

kegiatan BPBD; 

d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama 

lintas sektor; 

e. Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan 

BPBD; 

f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana 

kegiatan tahunan BPBD; 

g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka 

penyususnan evaluasi dan pelaporan kegiatan BPBD; 

h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan 

dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan 

bidang penanggulangan bencana; 

i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program 

pembangunan bidang penanggulangan bencana; 

j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; 

k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai denan bidang tugasnya. 
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c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas 

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang 

penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan 

masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada 

pra bencana serta pemberdayaan masyarakat ; 

2. Pengkoordinasian dan pelaksaan kebijakan umum di bidang 

penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan 

masyarakat ; 

3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada 

pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; 

4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana 

serta pemberdayaan masyarakat. 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai dua seksi yaitu 

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dimana masing masing seksi 

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang. 

1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber 

bahaya atau ancaman bahaya; 

b. Melaksanakan pemantauan terhadap : 
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• Penguasaan dan pengelolaaan sumber daya alam; 

• Penggunaan teknologi tinggi. 

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

d. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan penyusunan uji coba rencana penanggulangan 

kedaruratan bencana; 

b. Melakukan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistim 

peringatan dini; 

c. Menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan 

kebutuhan dasar; 

d. Melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi 

tentang mekanisme tanggap darurat; 

e. Menyiapkan lokasi evakuasi; 

f. Menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur 

tetap darurat bencana; 

g. Menyediakan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan untuk 

pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; 
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h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang 

tugasnya 

 

d) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan 

dan melaksanakan kebijaka umum di bidang penanggulangan bencana 

pada saat tanggap darurat serta dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan 

Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada 

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan 

dalam penanggulangan bencana; 

2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik  dan peralatan 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang 

penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan 

pengungsi; 

4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat; 

5. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada 

saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; 

6. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap 
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darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki dua seksi yaitu Seksi 

Kedaruratan dan Seksi Logistik yang dimana masing – masing seksi 

dipimpin Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang :  

1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat 

terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; 

b. Menentukan status keadaan darurat bencana; 

c. Menyelamatkan dan mengevaluasi masyarakat terkena bencana; 

d. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar; 

e. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan; 

f. Melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana 

vital; 

g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya. 

2) Seksi Logistik mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan 

peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

b. Melaksanakan pendistribusian logistik dan peralatan dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
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c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan 

tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan 

peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya 

 

e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas 

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang 

penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan 

terhadap masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada 

pasca bencana; 

2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang 

penanggulangan bencana pada pasca bencana; 

3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada 

pasca bencana; 

4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca 

bencana. 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai dua seksi yaitu 

Seksi Rehabilitasi dan Seksi Logistik yang dimana masing – masing seksi 
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dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang. 

1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana; 

b. Melakukan perbaikan prasarana dan sarana umum 

c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat; 

d. Melaksanakan pelayanan kesehatan; 

e. Melaksanakan rekontruksi dan resolusi konflik; 

f. Melaksanakan pemulihan psikologis, social, ekonomi, budaya, 

keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta pelayanan 

publik; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi sesuai  dengan bidang 

tugasnya. 

 

2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana; 

b. Melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 

c. Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; 

d. Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan 

penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; 

e. Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi 

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; 
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f. Meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; 

g. Meningkatkan fungsi pelayanan publik; 

h. Meningkatkan pelayanan utama dalam masyarakat; 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi sesuai  dengan bidang 

tugasnya. 

 

 

 




