
  

BAB II 

GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

 

2.1 Profil Organisasi 

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dibentuk oleh Peraturan 

Presiden No. 14 tahun 2007. Sedangkan personil pimpinan BPLS (Badan 

Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dilakukan dengan Keppres No. 31/M tahun 2007. 

Menurut Perpres No. 14/2007, BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) 

terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Dewan pengarah terdiri dari, 

Menteri Pekerjaan Umum sebagai Ketua, Menteri Sosial sebagai Wakil Ketua dan 12 

anggota yaitu Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Mendagri, Menteri Kelautan dan 

Perikanan, Menhub, Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, 

Meneg LH, Kepala Badan Pertahanan Nasional, Gubernur Jatim, Pangdam V 

Brawijaya, Kapolda Jatim dan Bupati Sidoarjo. 

Berdasarkan Keppres No.31/2007, Presiden menunjuk Bapak Sunarso sebagai 

Kepala Badan Pelaksana BPLS, Hardi Prasetyo (Wakil Kepala), Adi Sarwoko 

(Sekretaris), Mochammad Soffian Hadi Djojopranoto (Deputi Bidang Operasi), 

Sutjahjono Soejitno (Deputi Bidang Sosial) dan Karyadi (Deputi Bidang 

Infrastruktur). Badan penanggulangan menangani upaya penanggulangan semburan 

lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah social dan infrastruktur akibat 

luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan resiko lingkungan yang terkecil. 

 

2.2 Lokasi Kerja 

Jalan Gayung Kebonsari No.50 Surabaya 60235 

Telp. 031-8285746 Fax. 031-8290997 
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2.3 Visi Misi dan Tujuan 

2.3.1 Visi Organisasi BPLS 

Rumusan visi tersebut berisikan 4 (empat) bagian kumpulan kata, yang 

pertama adalah kata “pulihnya”, bagian kedua adalah “sendi kehidupan yang 

dinamis”, yang ketiga adalah “dari dampak fenomena gunung lumpur”, dan 

yang keempat adalah “pada tahun 2014”.  

 

Untuk memahami makna dari masing-masing bagian tersebut, penggambarannya 

adalah sebagai berikut: 

1.       Kata “pulihnya” ini menunjukan adanya perbedaan antara kondisi saat ini dan 

kondisi yang diinginkan. “Pulihnya” juga mengandung motivasi untuk memulihkan 

sendi kehidupan dalam waktu yang lebih pendek jika dibandingkan dengan jangka 

waktu aktifnya semburan yang diperkirakan akan berlangsung hingga 20 tahun. 

Diharapkan pula bahwa meskipun semburan lumpur masih tetap berlangsung tetapi 

sendi kehidupan yang dinamis sudah harus dapat pulih kembali lebih dini. 

       Untuk mencapai pulihnya membutuhkan niat yang tulus, sikap yang jujur, dan 

perilaku kerja keras, disertai dengan kecermatan dalam perencanaan, ketepatan dalam 

pelaksanaan, ketekunan dan ketelitian dalam pemantauan, serta kecerdasan dalam 

melakukan evaluasi sehingga kegiatan dan program yang dilaksanakan dapat 

mencapai sasaran yang ditetapkan.  

2.       Sendi kehidupan yang dinamis adalah peri kehidupan yang maju, 

berkembang, dan mengikuti perkembangan zaman (tidak bersifat statis). Gambaran 

sendi kehidupan yang dinamis dapat dilihat dari peran Porong – Sidoarjo yang 

merupakan urat nadi ekonomi Jawa Timur, simpul mengalirnya arus barang dan jasa 

dari dan ke bandara dan pelabuhan di Surabaya dengan wilayah Malang, Lumajang, 

Pasuruan, Banyuwangi dan sekitarnya. Tersedia pula dalam wilayah tersebut 

infrastruktur transportasi berupa jalan tol, jalan arteri, dan jalan kereta api, termasuk 

pula infrastruktur energi berupa pipa gas dari Kangean/Madura untuk Gresik, Saluran 
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Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PLN, serta pipa PDAM dari Pandaan dan Umbulan 

untuk Metropolitan Surabaya.  

       Kegiatan sosial-ekonomi Porong-Sidoarjo cukup maju dan sebagai sentra industri 

berorientasi ekspor, serta adanya iklim investasi yang kondusif dan kompetitif pada 

daerah tersebut. Dengan kondisi tersebut tersedia lapangan usaha dan lapangan kerja 

sehingga pengangguran dapat ditekan. Aktivitas pendidikan, kesehatan, dan 

keagamaan menjadi terjamin sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan 

semakin dirasakan. Di samping itu, dengan pembangunan relokasi infrastruktur 

lengkap dengan simpang susun Kesambi akan menjadikan wilayah Sidoarjo Barat 

sebagai pusat pengembangan baru. 

3.       Dari dampak fenomena gunung lumpur dimaksudkan bahwa lumpur yang 

ke luar dari perut bumi merupakan fenomena bencana geologi sebagai erupsi gunung 

lumpur, yaitu ke luarnya lumpur disertai fluida ke permukaan sebagai diduga akibat 

formasi batuan yang tertekan sangat kuat, membentuk struktur diapir (cembung ke 

atas) di bawah permukaan. Karena kondisi yang tidak stabil ini selanjutnya 

menyebabkan erupsi gunung lumpur melalui saluran yang belum dapat dipastikan 

jenisnya. dapat dipastikan secara jelas, yang akhirnya muncul ke permukaan dan 

nampak sebagai semburan lumpur. Mengingat kemungkinan semburan akan 

berlangsung lebih dari 20 tahun, serta munculnya dampak yang nyata dan begitu luas 

mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat terdampak dan masyarakat di 

sekitarnya, maka harus ada solusi permanen agar lumpur dapat dikendalikan sehingga 

masyarakat merasa aman untuk menjalankan aktivitasnya tanpa harus memikirkan 

adanya gangguan/bahaya dari luapan lumpur, dan berfungsinya kembali semua 

prasarana dan sarana publik terdampak. 

4.      Pada tahun 2014 dimaksudkan sebagai batasan waktu pencapaian visi melalui 

berbagai upaya yang akan dituangkan dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan dan 

strategi, yang akan  dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan BAPEL – 

BPLS. 
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2.3.2 Misi Organisasi BPLS 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit kerja 

untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan unit kerja dapat terlaksana dan 

berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi ini, diharapkan seluruh pimpinan dan 

pegawai di setiap unit kerja dan pihak yang berkepentingan (stake-holders) dapat 

mengenal peran BAPEL-BPLS dengan lebih baik, dan dapat berpartisipasi dalam 

mendorong keberhasilannya. Dengan memperhatikan tugas pokok yang ditetapkan 

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, BAPEL-BPLS 

menetapkan misinya sebagai berikut:  

 
“Menanggulangi semburan dan luapan lumpur serta menangani masalah sosial 

kemasyarakatan dan infrastruktur dengan memperhatikan risiko lingkungan 

yang terkecil” 

 
Dalam misi tersebut di atas, terkandung suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh segenap pimpinan dan pegawai BAPEL-BPLS untuk menangani 

penanggulangan semburan dan luapan lumpur, masalah sosial kemasyarakatan, serta 

pengamanan dan relokasi infrastruktur, sehingga kegiatan sosial-ekonomi masyarakat 

bisa kembali pulih seperti sediakala.  

 

2.3.3 Tujuan Organisasi BPLS 

BAPEL-BPLS memahami apa yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh 

organisasi dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. 

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta 

dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada, BAPEL-BPLS 

merumuskan tujuan strategis yang harus dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun mendatang. Rumusan tujuan strategis tersebut adalah:  

1. Pulihnya kehidupan sosial masyarakat. 

2. Terlindunginya warga dari bencana geologi. 
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3. Pulihnya infrastruktur jalan dan terbangunnya infrastruktur luapan lumpur 

melalui Kali Porong. 

4. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang handal. 

 

2.4 Struktur Organisasi 

 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

Dewan Pengarah 

Ketua    : Menteri Pekerjaan Umum 

Wakil Ketua   : Menteri Sosial 

Anggota   : 

      Menteri Keuangan 

      Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

      Menteri Dalam Negeri 

      Menteri Kelautan dan Perikanan 

      Menteri Perhubungan 

      Menteri Negara Perencanaan PembangunaNasional 

      Kepala Badan Pertahanan Nasional 
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      Gubernur Provinsi Jawa Timur 

      Panglima Daerah Militer V/Brawijaya 

      Bupati Sidoarjo 

 

Keterangan : 

Badan Pelaksana bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah 

Biaya administrasi dan remunerasi Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan 

Pelaksana setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 

 


