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BAB IV 

GAMBARAN UMUM BPBD SURAKARTA 

4.1.  Profil Dinas BPBD Kota Surakarta 

Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta, 

berdasarkan peraturan daerah kota Surakarta nomor 5 tahun 2013 tentang 

perubahan kedua atas Perda nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tat 

kerja perangkat daerah kota Surakarta, tugas Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta mewujudkan kota Surakarta 

sebagai kawasan yang aman dan nyaman dari bencana dengan 

melaksanakan pencegahan pengendalian dan penanggulangan bencana 

secara cepat tepat dan akurat hal tersebut sesuai dengan visi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) alamat sekarang 

berada di Jl. Jendral Sudirman No.2 Surakarta No. Telp. (02171)2932476 

yang bertepatan dikantor balai kota Surakarta dan untuk alamat kantor 

yang lama ada di Jl. Yosodipuro No.162 Surakarta No.Telp (0271)710900 

,Dalam melakukan informasi mengenai bencanaan yang ada disurakarta 

BPBD sendiri menggunakan alat media seperti Telepon, Email, HT 

(Handy Talkie), FAX dan Facebook dan BPBD juga mempunyai media 

social yang dimana untuk memberikan informasi – informasi berupa 

facebook dengan user nama bepebede solo, twitter bpbdkotasolo, email 

bpbdsurakarta@yahoo.co.id dan instagram bpbd kota solo sedangkan 

untuk webnya sendiri bpbd Surakarta belum mempunyai. 

   

mailto:bpbdsurakarta@yahoo.co.id
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4.2. Visi BPBD Kota Surakarta 

Merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan 

pada masa yang akan datang, dengan mengacu pada visi kota surakarata, 

maka Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta 

memiliki visi “Terwujudnya Kota Surakarta sebagai kawasan yang 

aman dan nyaman dari bencana”. 

 

4.3. Misi BPBD Kota Surakarta 

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus 

dilaksanakan “Melakasanakan Pencegahan, Pengadilan dan 

Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efesien”. 
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4.4. Struktur Organisasi BPBD Kota Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPBD Kota Surakarta 
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 Adapun struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Surakarta seperti dibawa ini; 

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

A. Sekretaris  

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumsan 

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelaksaanan 

tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaporan 

keuangan umum dan kepegawaian. Sedangkan fungsinya dari 

seketaris adalah; 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara 

terpadu, pelayanaan administrasi dan pelaksanaan di 

bidang perancangan evaluasi dan pelaporan. 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara 

terpadu, pelayanaan administrasi dan pelaksanaan di 

bidang keuangan. 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara 

terpadu, pelayanaan administrasi dan pelaksanaan di 

bidang umum dan kepegawaian. 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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B. Seksi Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bencana 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Seksi 

Kesiapsiagaan Dan Pencegahaan Bencana, yang mempunyai 

fungsi; 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di seksi kesiapsiagaan dan 

pencegahaan bencana. 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di seksi dokumen 

kesiapsiagaan dan pencegahan bencana. 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

C. Seksi Kedaruratan Dan Logistik 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di seksi 

kedaruratan dan logistik yang mempunyai fungsi; 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di seksi kedaruratan dan 

logistic. 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di rehabilitasi dan 

rekontruksi.  
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c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

4.5. Tugas Pokok BPBD Kota Surakarta 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud BPBD 

kota Surakarta; 

1. Penyelenggaraan kesekretariatan badan. 

2. Kesiapsiagaan dan pencegahan bencana. 

3. Kedaruratan dan logistic bila terjadi bencana. 

4. Rehabilitas dan rekontruksi pasca bencana. 

4.6. Fungsi Strategis BPBD Kota Surakarta 

  Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu satu sampai dengan lima 

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan 

yang timbul. Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kota Surakarta tahun 2013 s/d 2018 merupakan bagian integral 

dan kebijakan dan program pemerintahan provinsi jawa tengah dan 

merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh apara dalam 

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 

selama + 5 tahun sejak 2013 s/d 2018. 

4.7. Dasar Hukum BPBD Kota Surakarta 

  Organisasi Badan Penangglangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Surakarta sebagaimana di sebutkan dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 

2013 tentag perubahan atas peraturan daerah kota Surakarta nomor 14 
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tahun 2011tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota 

Surakarta. 

 

4.8. Data Bencana Banjir BPBD Kota Surakarta 

Data Banjir Dan Penerimaan Logistik Kelurahan Terdampak 

Banjir 28-29 November 2016 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta 

Tabel 4.1 DataBanjir Dan Penerimaan Logidtik  Kota Surakarta 
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4.9. Kondisi Pemantau BPBD Kota Surakarta 

Adapun permasalahan utama Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kota Surakarta yang harus diselesaikan dalam rangka 

memberikan pelayanan di bidang kebencanaan di jawa tengah, secara 

singkat dapat dapat di rinci sebagai berikut; 

1. Terbatasnya kompetensi SDM. 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana. 

3. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk menceggah 

bencana masih rendah. 

4. Belum adanya regulasi terkait dengan implementasi SPM dan SOP. 

5. Reaksi cepat penanganan bencana kebakaran terkendala karena belum 

optimalnya sub terminal atau pangkalan damkar. 

6. Pendokumentasian wilayah-wilayah rawan bencana belum semuanya 

tersusun (baru pemetaan wilayah rawan banjir). 

7. Kesadaran pemilik usaha untuk penyediaan APAR sesuai ketentuan 

masih rendah. 

8. Belum semua daerah rawan bencana dapat dikurangi kerentanaanya. 

9. Belum optimalnya proses penyaluran bantuan bencana pada 

masyarakat. 

10. Minimnya regulasi yang mengatur tentang bencana. 

11. Meningkatnya kasus kebakaran di wilayah manajemen kebakaran 

(WMK). 

12. Belum optimalnya kelembagaan dalam menjalankan tugas sebagai 

relawan. 
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13. Belum optimalnya pembentukan kelurahan tangguh akibat regulasi 

yang mengatur baru diluncurkan tahun 2013. 

14. Akses dalam mengikuti pelatihan Team Reaksi Cepat (TRC) masih 

rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Peta Dampak Banjir DiSurakarta 

Sedangkan alat yang dibuat nantinya akan ditempakan pada kel. 

Sewu dan diletakan dibendungan selaku informasi dari kantor BPBD 

Surakarta. 
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4.10. Penerapan Sistem Monitoring Banjir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Penerapan Sistem Monitoring Banjir 

Dalam sistem monitoring ini terdapat beberapa komponen yang 

berhubungan dengan satu dengan yang lain. 

Langkah – langkah kerja pada alat sebagai berikut; 

1. Power dimana power tersebut memberikan subuah aliran listrik untuk 

mengoperasikan alat mikrokontroller, GSM shield dan sensor, dan 

power itu sendiri bisa langsung dikasihkan power bank dan sekarang 

power bank sudah ada yang memakai solar cell. 

2. Mikrokontroller sebagai control semua dari alat yang dibutuhkan untuk 

melakukan kinerja sebuah GSM shield dan maupun sensor jarak. 

3. Sensor jarak (ultrasonik) bekerja mengirimkan suatu jarak pada saat 

ketinggian air dan dikirimkan kembali kemikrokontroller dan 

dikirimkan ke monitoring (PC) dengan komponen converter (USB) 
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untuk menampilkan sebua skema grafik yang sudah didesain untuk 

memberikan informasi pada saat air mulai naik. 

4. GSM shield sebuah alat yang untuk menirimkan SMS kepada orang 

terpenting (BPBD) untuk menerima informasi jika sedang ada dinas 

keluar, kinerja GSM shield dari power, mikrokontroller dan sensor 

dimana sensor ini memberikan ketinggian air yang mulai naik. 

5. Monitor (PC) sendiri sebagai peran untuk memonitoring dengan skema 

grafik. 

6. HP sendiri sebagai menerima pesan singkat jika terjadi air mulai tinggi 

sehingga untuk waspada dari banjir yang akan datang.  

 

 


