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BAB IV 
VISI, MISI, TUJUAN DAN 

SASARAN, STRATEGI DAN 
KEBIJAKAN 

 
 

 
4.1 VISI DAN MISI SKPD 

 
Visi BPBD Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan 

eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi 
Kabupaten Lamandau. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah : 

 
“Terselenggaranya pencegahan bencana Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan 

 Teknologi Serta Penanggulangan  Bencana yang  Tanggap, Cepat, Tepat,   
serta Mewujudkan Kabupaten Lamandau yang Aman, Nyaman dan Sehat Melalui 

Pemberdayaan Kemitraan dengan Masyarakat” 
 

Sedangkan Misi BPBD Kabupaten Lamandau adalah: 
 

1. Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) untuk menunjang 
penguasaan teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana. 

2. Menetapkan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan 
bencana. 

3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan 
dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana. 

4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,  
terkoordinasi, dan menyeluruh. 

5. Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan 
sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta melaksanakan pemulihan kondisi 
dari dampak bencana. 

6. Mengembangkan, meningkatkan dan Menggalang kemitraan dengan masyarakat di 
bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana. 
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4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD 

 
Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang dijabarkan 
dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai 
berikut : 

1. Peningkatan kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi 
dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana.  

Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu antara lain : 
a. Lancarnya administrasi perkantoran.  
b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur. 
c. Meningkatnya penguasaan teknologi dan rekayasa penanggulangan bencana. 

2. Penyusunan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan 
bencana.  

Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu antara lain : 
a. Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, 

diklat dan penataan ruang. 
b. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman 

dan resiko bencana. 
c. Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. 

3. Peningkatan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan 
mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana. 

Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu antara lain : 
a. Penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. 
b. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam 

menghadapi bencana. 
c. Peringatan dini, mitigasi dan gladi/simulasi. 

4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi 
dan menyeluruh. 

Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu antara lain : 
a. Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana. 
b. Pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan logistik. 
c. Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. 

5. Penanganan pengungsi secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, 
serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana. 

Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu antara lain : 
a. Penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat 

bencana. 
b. Pemberian bantuan darurat kemanusiaan. 
c. Perbaikan darurat bencana. 
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6. Pengembangan dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap 
darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana. 

Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu antara lain : 
a. Penyaluran dana bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi. 
b. Evakuasi dan relokasi korban bencana. 
c. Perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana. 
d. Penyaluran bantuan dan sumbangan bencana. 

 

 

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

1. Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai 
teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana, dilakukan dengan 
strategi : 

a. Peningkatan keterpaduan program dan anggaran. 

b. Peningkatan sarana dan prasarana 

c. Optimalisasi pendidikan, pelatihan, bintek serta sosialisasi perundang-
undangan 

yang dilakukan dengan kebijakan : 

a. Keterpaduan program dan anggaran 

b. Melengkapi sarana dan prasarana 

c. Peningkatan kesempatan pendidikan, pelatihan dan bintek serta sosialisasi 
perundang-undangan 

2. Tersusunnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, dilakukan dengan strategi : 

a. Peningkatan standar penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

b. Mewujudkan standar dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan 
bencana 

c. Penyusunan informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh 
masyarakat 

yang dilakukan dengan kebijakan : 

a. Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana  

b. Protap penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan 
penanggulangan bencana 

c. Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana 

3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan 
dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana, dilakukan 
dengan strategi : 
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a. Mengimplementasikan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi 
bencana. 

b. Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam 
menghadapi bencana 

c. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana 

yang dilakukan dengan kebijakan : 

a. Penetapan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana  

b. Peningkatan dan pengembangan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat 

c. Pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana 

4. Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, 
terkoordinasi dan menyeluruh, dilakukan dengan strategi : 

a. Peningkatan pelaksanaan pengkajian dan penentuan status darurat bencana 

b. Optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda 

c. Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan 
pengungsi 

yang dilakukan dengan kebijakan : 

a. Pengkajian dan penentuan status darurat bencana  

b. Penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda 

c. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi 

d. Penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana 

5. Terselengaranya penanganan pengungsi secara adil dan sesuai dengan standar 
pelayanan minimum, serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak 
bencana, dilakukan dengan strategi : 

a. Peningkatan akurasi penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana 

b. Pengelolaan sumberdaya bantuan bencana tepat sasaran 

c. Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi 

yang dilakukan dengan kebijakan : 

a. Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana  

b. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 

c. Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 

6. Terwujudnya pengembangan dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat, di 
bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana dilakukan 
dengan strategi : 

a. Peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat 

b. Melestarikan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan lokal 
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c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

yang dilakukan dengan kebijakan : 

a. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat. 

b. Mempertahankan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan lokal. 

c. Menjadikan kegiatan rehab dan rekon sebagai gerakan masyarakat (korban 
dan pelaku aktif). 

Untuk melihat lebih rinci penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat 
pada Tabel 4.1 (tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD) dan Tabel 4.2 
(Tujuan,Sasaran, Strategi, dan Kebijakan). 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 
 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

2014 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

Peningkatan Kemampuan Sumber 
Daya Manusia (Aparatur dan 
Masyarakat) yang menguasai 
teknologi dan rekayasa dibidang 
penanggulangan bencana 

Lancarnya administrasi perkantoran 
Tertibnya administrasi 
perkantoran 

100% 100% 100% 100% 100% 

Meningkatnya sarana dan prasarana 
aparatur 

Meningkatnya kinerja aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 

Meningkatnya penguasaan teknologi 
dan rekayasa penanggulangan 
bencana 

Meningkatnya kinerja aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 

         

2 
Penyusunan standar, kebutuhan, dan 
prosedur penyelenggaraan 
penanggulangan bencana 

Koordinasi penyusunan perencanaan 
pencegahan dan penanggulangan 
bencana, diklat dan penataan ruang 

Keterpaduan perencanaan 
penanggulangan bencana, diklat 
dan penataan ruang 

100% 100% 100% 100% 100% 

Meningkatnya kesadaran dan 
kewaspadaan masyarakat 
menghadapi ancaman dan resiko 
bencana 

Tingginya kesadaran dan 
kewaspadaan masyarakat 

100% 100% 100% 100% 100% 

Keterpaduan dan kesiapsiagaan 
menghadapi bencana 

Meningkatnya koordinasi dan 
kewaspadaan masyarakat 
menghadapi bencana 

100% 100% 100% 100% 100% 

         

3 

Peningkatan pemanfaatan teknologi 
pencegahan, kesiapsiagaan, 
peringatan dini dan mitigasi untuk 
menghadapi ancaman dan resiko 
bencana 

Penerapan teknologi pencegahan dan 
kesiapsiagaan menghadapi bencana 

Implementasi teknologi 
pencegahan dan kesiapsiagaan 
menghadapi bencana 

100% 100% 100% 100% 100% 

Meningkatnya kesiapsiagaan 
masyarakat dan peran lembaga usaha 
dalam menghadapi bencana 

Terwujudnya hubungan 
kerjasama masyarakat dan 
lembaga usaha dalam 
menghadapi bencana 

100% 100% 100% 100% 100% 

Peringatan dini, mitigasi dan 
gladi/simulasi 

Terlaksananya sosialisasi potensi 
dan gladi/simulasi bencana 

100% 100% 100% 100% 100% 
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NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

2014 2015 2016 2017 2018 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

4 
Penyelenggaraan penanggulangan 
bencana secara terencana, terpadu, 
terkoordinasi dan menyeluruh 

Pengkajian, pemantauan dan 
penanganan tanggap darurat bencana 

Tersedianya data hasil 
identifikasi penanganan tanggap 
darurat 

2,2 jam 2,2 jam 2,2 jam 2,2 jam 2,2 jam 

Pengerahan peralatan, pemberian 
bantuan dan logistik 

Tersedianya peralatan dan 
pendistribusian bantuan dan 
logistik 

2,2 jam 2,2 jam 2,2 jam 2,2 jam 2,2 jam 

Penyelamatan, evakuasi dan 
pemenuhan kebutuhan dasar 

Terlaksananya penyelamatan, 
evakuasi dan terpenuhinya 
kebutuhan dasar masyarakat 
korban bencana 

2,2 jam 2,2 jam 2,2 jam 2,2 jam 2,2 jam 

         

5 

Penanganan pengungsi secara adil 
dan sesuai dengan standar 
pelayanan minimum, serta 
melaksanakan pemulihan kondisi 
dari dampak bencana 

Penilaian, pengumpulan dan 
pengolahan data kerusakan dan 
kerugian akibat bencana 

Terlaksananya pengelolaan 
sumber daya bantuan bencana 

100% 100% 100% 100% 100% 

Pemberian bantuan darurat 
kemanusiaan 

Terlaksananya pengelolaan 
sumber daya bantuan bencana 

100% 100% 100% 100% 100% 

Perbaikan darurat bencana 
Perlindungan dan pemulihan 
sarana dan prasarana vital 

100% 100% 100% 100% 100% 

         

6 

Pengembangan dan peningkatan 
kemitraan dengan masyarakat, 
dibidang tanggap darurat, 
rehabilitasi dan rekonstruksi akibat 
bencana 

Penyaluran dana bantuan sosial 
rehabilitasi dan rekonstruksi 

Tersedianya dana bantuan sosial 
rehabilitasi dan rekonstruksi 

100% 100% 100% 100% 100% 

Evakuasi dan relokasi korban bencana 
Terlaksananya evakuasi dan 
relokasi pengungsi dan korban 
bencana 

100% 100% 100% 100% 100% 

Perlindungan dan pemulihan akibat 
dampak bencana 

Terlaksananya pengamanan dan 
pelayanan kesehatan dan 
psikologi kelompok rentan serta 
pemulihan sarana dan prasarana 
vital 

100% 100% 100% 100% 100% 

Penyaluran bantuan dan sumbangan 
bencana 

Terlaksananya pengelolaan 
sumber daya bantuan bencana 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 4.2 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 
 

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau 2013-2018 : 
“Terselenggaranya pencegahan bencana berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanggulangan bencana yang tanggap, cepat, tepat, serta mewujudkan Kabupaten 

Lamandau yang aman, nyaman, dan sehat melalui pemberdayaan kemitraan dengan masyarakat.” 

Misi I : Meningkatkan Kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) untuk menunjang penguasaan teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana. 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya 
Manusia (Aparatur dan Masyarakat) yang 
menguasai teknologi dan rekayasa dibidang 
penanggulangan bencana. 

1. Lancarnya administrasi perkantoran. 

2. Meningkatnya sarana dan prasarana 
aparatur. 

3. Meningkatnya penguasaan teknologi dan 
rekayasa penanggulangan bencana. 

1. Peningkatan keterpaduan program dan 
anggaran. 

2. Peningkatan sarana dan prasarana. 

3. Optimalisasi pendidikan, pelatihan, 
bimtek serta sosialisasi perundang-
undangan. 

1. Keterpaduan program dan anggaran. 

2. Melengkapi sarana dan prasarana. 

3. Peningkatan kesempatan 
pendidikan, pelatihan dan bimtek 
serta sosialisasi perundang-
undangan. 

    

Misi II : Menetapkan standar, kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Penyusunan standar, kebutuhan, dan 
prosedur penyelenggaraan penanggulangan 
bencana. 

1. Koordinasi penyusunan perencanaan 
pencegahan dan penanggulangan bencana, 
diklat dan penataan ruang. 

2. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan 
masyarakat menghadapi ancaman dan resiko 
bencana. 

3. Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi 
bencana. 

1. Peningkatan standar penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. 

2. Mewujudkan standar dan prosedur 
penyelenggaraan penanggulangan 
bencana. 

3. Penyusunan informasi daerah rawan 
bencana yang mudah diakses oleh 
masyarakat. 

1. Standarisasi penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. 

2. Protap penyelenggaraan kebutuhan 
dan prosedur penyelenggaaraan 
penanggulangan bencana. 

3. Pendataan daerah potensi bencana 
melalui peta rawan bencana. 

Misi III : Mengembangkan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana. 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Peningkatan pemanfaatan teknologi 
pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini 
dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan 
resiko bencana. 

1. Penerapan teknologi pencegahan dan 
kesiapsiagaan menghadapi bencana. 

2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan 
peran lembaga usaha dalam menghadapi 
bencana. 

3. Peringatan dini, mitigasi dan gladi/simulasi. 

1. Mengimplementasikan teknologi 
pencegahan dan kesiapsiagaan 
menahadapi bencana. 

2. Optimalisasi hubungan kerjasama 
masyarakat dan lembaga usaha dalam 
menghadapi bencana. 

3. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi 
potensi dan gladi/simulasi bencana. 

1. Penetapan rencana 
penyelenggaraan penanggulangan 
bencana. 

2. Peningkatan dan pengembangan 
kesadaran dan kesiapsiagaan 
masyarakat. 

3. Pelaksanaan sosialisasi potensi dan 
gladi/simulasi bencana. 
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Misi IV : Menyelenggarakan penanggulagan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.  
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana 
secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan 
menyeluruh. 

1. Pengkajian, pemantauan dan penanganan  
tanggap darurat bencana. 

2. Pengerahan peralatan, pemberian bantuan 
dan logistic. 

3. Penyelamat, evakuasi dan pemenuhan 
kebutuhan dasar. 

1.  peningkatan pelaksanaan pengkajian 
dan penentuan status darurat bencana. 

2. Optimalisasi penyelamatan evakuasi 
korban dan harta benda. 

3. optimalisasi pemenuhan kebutuhan 
dasar, perlindungan dan pengurusan 
pengungsi. 

1.  pengkajian dan penentuan status 
darurat bencana. 

2. penyelamatan, evakuasi korban dan 
harta benda. 

3. pemenuhan kebutuhan dasar, 
perlindungan dan pengurusan 
pengungsi. 

4. penyelamatan dan pemulihan 
prasarana dan sarana. 

Misi V : Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta melaksanakan pemulihan kondisi dari 
dampak bencana.  

Penanganan pengungsi secara adil dan sesuai 
dengan standar pelayanan minimum, serta 
melaksanakan pemulihan kondisi dari 
dampak bencana. 

1. Penilaian, pengumpulan dan pengolahan 
data kerusakan dan kerugian akibat bencana. 

2. Pemberian bantuan darurat kemanusiaan. 
3. Perbaikan darurat bencana. 

1. peningkatan akurasi penilaian 
kerusakan dan kerugian akibat 
bencana. 

2. pengelolaan sumberdaya bantuan 
bencana tepat sasaran. 

3. optimalisasi rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

1. penilaian kerusakan dan kerugian 
akibat bencana. 

2. penetapan prioritas kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi. 

3. rencana rehabilitasi dan rekostruksi. 

Misi VI : Mengembangkan, meningkatkan dan menggalang kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.  
Pengembangan dan peningkatan kemitraan 
dengan masyarakat, dibidang tanggap 
darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat 
bencana. 

1. Penyaluran dana bantuan sosial rehabilitasi 
dan rekonstruksi. 

2. Evakuasi dan relokasi korban bencana. 
3. Perlindungan dan pemulihan akibat dampak 

bencana. 
4. Penyaluran bantuan dan sumbangan 

bencana. 

1. peningkatan keterlibatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

2. melestarikan karakter daerah dan 
budaya termasuk kearifan local. 

3. optimalisasi peran serta masyarakat 
dalam kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi. 

1. melibatkan dn memberdayakan 
masyarakat. 

2. mempertahankan karakter daerah 
dan budaya termasuk kearifan local. 

3. menjadikan kegiatan rehab dan 
rekon sebagai gerakan masyarakat 
(korban dan pelaku aktif). 

 


