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BAB IV 
Penutup 

 

 

 

LKIP merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan 

berbasis kinerja pada suatu organisasi serta menggambarkan upaya-upaya perbaikan pelayanan 

publik. Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi 

dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP 

menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara 

bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk 

menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. 

LKIP bagi Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta mempunyai makna strategis, sebagai bagian 

dari perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data 

pendukung yang menguraikan bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2017), namun juga 

melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas 

Kebakaran Kota Yogyakarta pada tahun 2017 adalah baik. 

Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien tercermin dari hasil Pengukuran 

Kinerja Kegiatan Belanja Langsung yang pada tahun 2017 anggaran terserap 85,01%. 

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, dilaksanakan dengan 

berbagai kegiatan, diantaranya dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

melalui berbagai pelatihan kebakaran. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebakaran juga terdapat 

permasalahan ataupun hambatan yang dihadapai. Permasalahan tersebut diantaranya adalah : 

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa 
keselamatan; 

2. Kurangnya SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang kebakaran; 
3. Belum adanya Sistem Informasi Kebakaran sehingga kebijakan keselamatan belum didukung 

dengan data dan informasi yang akurat; 
4. Penyusunan perencanaan penanggulangan kebakaran belum dapat memenuhi dengan 

kebutuhan masyarakat; 
5. Masih lemahnya peran masyarakat dalam pengetahuan pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran; 
6. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah yang tidak sebanding dengan tuntutan 

masyarakat untuk secepatnya meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan dan 
penanganan kebakaran. 
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan terlihat 

bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta untuk memastikan 

pencapaian kinerjaorganisasi. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja 

tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, 

khususnya dalam  Renstra, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan. Selain itu juga 

mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga 
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pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah-

masalah dalam pelayanan publik.  

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas 

Kebakaran Kota Yogyakarta ke depan karena walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang 

baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. 

Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan kurangnya 

kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada baik 

sektor pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan 

LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas 

Kebakaran Kota Yogyakarta untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di 

tahun yang akan datang. Dengan demikian LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem 

monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan 

publik yang semakin baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


