
Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Tahun Anggaran                               : 2019

NO TARGET

(1) (4)

1 Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran di 48 lokasi, 

Pembuatan stiker da brosur 2 paket, penayangan iklan 

layanan masyarakat terkait penanggulangan bahaya 

kebakaran di TV lokal 1 paket

2 10 bulan

1 Pengembangan dan Pemberdayaan satlakar di 64 Kelurahan 

dengan jumlah satlakar sebanyak 480 personil

2 12 bulan

1 45 bangunan gedung

2 5 bulan

1 50 bangunan gedung

2 12 bulan

3 12 bulan

(2)

Meningkatnya kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada 

masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan 

bahaya kebakaran

(3)

Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam tingkat 

waktu tanggap (response time rate)

Mengeluarkan surat rekomendasi pemasangan sarana 

proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, sedang, vital 

dan industri sebagai persyaratan IMB, Ijin gangguan (HO), 

dokumen UKL UPL/AMDAL dll

Terlaksananya kegiatan kesekretariatan

Meningkatnya pengawasan dalam pemasangan instalasi 

Proteksi kebakaran pada bangunan baru, mulai dari 

gambar rencana pemasangan, proses pembangunan, 

sampai pada kelayakan operasional setelah instalasi 

proteksi kebakaran tersebut terpasang

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

1

2

3

Mengembangkan dan Memberdayakan Satuan Relawan 

Kebakaran (SATLAKAR) di tingkat Kelurahan
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui 

pengembangan dan pemberdayaan satlakar

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya kegiatan kesekretariatan

INDIKATOR KINERJA 

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui kegiatan 

penyuluhan

Terlaksananya kegiatan kesekretariatan

Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan 

bahaya kebakaran

4 Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan 

bahaya kebakaran

Terlaksananya kegiatan kesekretariatan



NO TARGET

(1) (4)(2) (3)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 

1 12 bulan

2 12 bulan

1 300 personil

2 12 bulan

3 12 bulan

Semarang,        Januari 2019

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KOTA SEMARANG

Ir. A RUDIANTO, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19630617 199203 1 008

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Jumlah mobil pemadam dalam kondisi baik dalam upaya 

penanggulangan bahaya kebakaran

Mempertahankan respon time pertolongan kebakaran 

pada masyarakat 15 menit

Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam tingkat 

waktu tanggap (response time rate)

Pengembangan aparatur pemadam kebakaran yang 

memenuhi standar kualifikasi

6

Terlaksananya kegiatan kesekretariatan

5

Meningkatkan Ketrampilan dan keahlian personil Dinas 

Pemadam Kebakaran Kota Semarang dengan 

mengikutsertakan dalam Diklat Kebakaran


