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BAB II 
Perencanaan Kinerja 

 

2.1 RENCANA STRATEGIK 

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab 

tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada 

hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor - faktor 

internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor- faktor ekternal yang berupa peluang dan 

tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat visi , misi, tujuan, sasaran, 

kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota 

organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan. 

Dokumen perencanaan stratejik tingkat PD berupa dokumen Renstra Dinas Kebakaran Kota 

Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan stratejik tingkat 

kota berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 

Tahun 2017-2022. 

2.1.1 VISI 

Berpedoman pada visi, misi dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 

tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota 

Yogyakarta dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana publik dan 

permukiman maka Dinas Kebakaran menetapkan Visi : 

 

“Menjadi Pelaksana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran 

yang antisipatif, responsif dan profesional” 

 

2.1.2 MISI 

Dalam rangka mewujudkan visi dinas maka ditetapkan misi Dinas Kebakaran sebagai 

berikut : 

a. Mengembangkan manajemen pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran; 

b. Mengembangkan Sistem Informasi Antisipasi Kebakaran yang aplikatif dan partisipatif dalam 

pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran. 

2.1.3 TUJUAN 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan 

hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada 

visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 
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lima tahun Dinas Kebakaran Tahun 2017-2022 yaitu memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan 

kebijakan pembangunan daerah. 

 

2.1.4 SASARAN 

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari 

tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka 

waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.  

Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran 

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana 

telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sasaran merupakan 

(target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 

kegiatan.  

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 

2017–2022 dalam upaya menuju tercapainya visi Dinas Kebakaran, maka ditetapkan Sasaran 

Rencana Strategis Kebakaran Tahun 2017 - 2022 yaitu Ketahanan dan keselamatan kebakaran 

meningkat. 

Guna mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka masing-masing sasaran memiliki 

indikator kinerja sasaran sebagai mana termuat dalam matriks berikut. 

 
Tabel 9 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD 

Tahun 2017-2022 

 

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN 
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

Mewujudkan 

ketahanan daerah 

dalam pencegahan, 

penanggulangan 

kebakaran dan 

penyelamatan 

Ketahanan dan 

keselamatan 

kebakaran 

meningkat 

Indeks ketahanan dan 

keselamatan 

kebakaran 
97 97,60 97,90 98,50 98,80 99,40 

 

2.1.5 STRATEGI 

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kebakaran diperlukan 

strategi sebagai berikut: 

a. Peningkatan pencegahan kebakaran 

b. Peningkatan penanggulangan kebakaran 
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2.1.6 KEBIJAKAN 

a. Meningkatkan edukasi proteksi kebakaran; 

b. Meningkatkan pengelolaan hidran kering; 

c. Meningkatkan pelayanan rekomendasi kebakaran; 

d. Meningkatkan ketrampilan petugas kebakaran; 

e. Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan kebakaran; 

f. Meningkatkan ketepatan waktu penyelamatan kebakaran. 

2.2 RENCANA KINERJA 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran 

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana 

Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, 

Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 

Dalam perjalanan waktu pelaksanaan Rencana Kinerja, terbit Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 62 

Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 

Kabupaten/ Kota yang harus segera diimplementasikan.  

 

Tabel 10 
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 

 

NO. SASARAN STRATEGIS 
 

INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET 

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

1 

 

Ketahanan dan keselamatan kebakaran 

meningkat 
Indeks ketahanan dan 
keselamatan kebakaran 

97,60 

 
Selanjutnya sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai 

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka rencana kinerja tahunan ditetapkan 

sebagai penetapan PD dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Penetapan 

Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN 

Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. 
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Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi 

dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 

Adapun penetapan kinerja Dinas Kebakaran adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 11 
Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2018 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

 

INDIKATOR SASARAN TARGET PROGRAM /KEGIATAN 
ANGGARAN 

(Rp) 

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

1 

Ketahanan dan 

keselamatan 

kebakaran 

meningkat 

1. Persentase 
rekomendasi 
proteksi kebakaran 
yang diproses tepat 
waktu 

2. Persentase edukasi 
proteksi kebakaran 

96% 

 

 

 

 

96% 

Program Pencegahan Kebakaran 

1. Kegiatan Pencegahan Bahaya 
Kebakaran 
 

2. Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi 
Bahaya Kebakaran 

 1.310.086.000 

871.900.701 

 

 

438.184.000 

1. Persentase 
tercapainya respon 
time pemadam 
kebakaran 
maksimum 11 menit 

 

100% Program Penanggulangan Kebakaran 

1. Kegiatan Penanganan Kebakaran 
 

2. Kegiatan Pengelolaan  Sarana 
Prasarana  Kebakaran 

823.013.000 

583.268.000 

 

239.745.000 

Sumber : Bidang-bidang pada Dinas Kebakaran  


