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KEPUTUSAN BUPATI PASER NO. 367.1/KEP-298/2022 
TENTANG ZONASI DAN PETUNJUK TEKNIS 
HUBUNGAN TATA KERJA RELAWAN PEMADAM 
KEBAKARAN

Sinergi Relawan Pemadam Kebakaran merupakan
suatu usaha memaksimalkan potensi yang ada di
masyarakat sebagai sebuah bentuk dan proses
interaksi yang menghasilkan keseimbangan harmonis
dan saling dukung sehingga bisa menghasilkan
layanan optimum dalam rangka meminimalkan
kerugian akibat bahaya kebakaran yang terjadi.
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Abstrak

Permasalahan utama dari adanya proyek

perubahan ini adalah Keberadaan

Relawan Pemadam Kebakaran yang

sudah ada di desa/kelurahan dan

kecamatan belum maksimal serta belum

sinergi dalam upaya percepatan layanan

(respon time)

Akar penyebab utama dari permasalahan

utama yaitu :

a. Belum adanya tata kelola hubungan

kerja dan komunikasi bersama relawan
pemadam kebakaran.

b. Belum adanya pembagian wilayah atau
zonasi relawan pemadam kebakaran

Bahwa gambaran kondisi permasalahan

organisasi yang telah ditentukan apabila

tidak segera dilakukan penangananan

akan berdampak terhadap beberapa hal

antara lain :

a. Tidak maksimalnya pengawasan

rawan kebakaran pada wilayah yang

jauh dari mako

b. Tidak terwujudnya kesiapsiagaan

masyarakat, dalam mencegah dan

menanggulangi bahaya kebakaran

secara dini.

c. Tidak tercapainya tingkat waktu

tanggap (response time) 15 menit

Gagasan perubahan pada area

Pencapaian respon time dengan

menggunakan zonasi Relawan Pemadam

Kebakaran serta petunjuk teknis

hubungan tata kerja relawan pemadam

kebakaran, sehingga terbitlah Surat

Keputusan Bupati Paser tentang zonasi

dan petunjuk teknis hubungan tata kerja

relawan pemadam kebakaran, yang

secara garis besar membagi

tanggungjawab wilayah dan hubungan

tata kerja relawan.

Kriteria keberhasilan dari Proyek

perubahan yang dilaksanakan oleh

project leader yang dicapai dalam waktu

jangka pendek yaitu kondisi sebelum

adanya proyek perubahan

belum adanya aturan tentang Zonasi

Relawan Pemadam Kebakaran dan Belum

adanya petunjuk teknis hubungan tata kerja

relawan pemadam kebakaran, maka setelah

adanya proyek perubahan ini sudah adanya

aturan tentang Zonasi Relawan Pemadam

Kebakaran dan sudah adanya Surat

Keputusan Bupati Paser tentang zonasi dan

hubungan tata kerja relawan pemadam

kebakaran.

Untuk learning experience yang didapatkan

dari kegiatan proyek perubahan ini antara

lain berpikir kreatif dan inovatif, komunikasi

efektif, pelibatan massa/tim dan

kepemimpinan. Sementara untuk marketing

proyek perubahan, project leader berhasil

mempengaruhi stakeholder yang berada di

kuadran defenders, latens dan aphatetics

untuk Bersama-sama melaksanakan proyek

perubahan baik secara langsung maupun

tidak langsung sehingga pada akhirnya

berada di kuadra promoters.

Manfaat bagi masyarakat yang dapat

diterima yaitu mendapatkan layanan optimal

yang diperlukan apabila terjadi kejadian

kebakaran dan dapat secara langsung

berpartisipasi dalam pelaksanaan dan

kegiatannya

Out put pentahapan jangka pendek dengan

adanya Surat Keputusan Bupati Paser

tentang zonasi dan hubungan tata kerja

relawan pemadam kebakaran, sedangkan

untuk jangka menengah akan dilaksanakan

peningkatan efektivitas penerapan zonasi

dan petunjuk teknis hubungan tata kerja

Relawan Pemadam Kebakaran, Peningkatan

monitoring dan evaluasi zonasi dan petunjuk

teknis hubungan tata kerja Relawan

Pemadam Kebakaran untuk tercapainya

Tercapainya Respon Time. Sedangkan

rencana tindak lanjut jangka Panjang, yaitu

Pengembangan dan pembinaan Relawan

Pemadam Kebakaran di Kabupaten Paser

sehingga tercapai Mutu Pelayanan Dasar,

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15

Menit Sejak Diterimanya Informasi/Laporan

Sampai Tiba Dilokasi Dan Siap Memberikan

Layanan di Kabupaten Paser.



Sinergi Relawan Pemadam Kebakaran

merupakan suatu usaha memaksimalkan

potensi yang ada di masyarakat sebagai

sebuah bentuk dan proses interaksi yang

menghasilkan keseimbangan harmonis

dan saling dukung sehingga bisa

menghasilkan layanan optimum dalam

rangka meminimalkan kerugian akibat

bahaya kebakaran yang terjadi.

Keberadaan Relawan Pemadam

Kebakaran dari kecamatan sampai

desa/kelurahan merupakan bentuk

kesadaran masyarakat untuk bersama-

sama menjaga diri dan lingkungannya

dari bahaya kebakaran. Oleh karena itu

kesadaran Relawan Pemadam

Kebakaran dalam keterlibatannya

membantu Pemerintah mencegah dan

menanggulangi bahaya kebakaran

sebagai salah satu upaya pemberdayaan

masyarakat yang dapat terus

dikembangkan dan dibina. Sehingga

dengan adanya pengaturan zonasi

Relawan Pemadam Kebakaran maka

upaya pencegahan dan penanggulangan

kebakaran dapat lebih fokus pada wilayah

yang menjadi tanggungjawabnya, dengan

terus melakukan komunikasi dan

koordinasi antara sesama Relawan

Pemadam Kebakaran , Pemerintah,

Petugas dan masyarakat sekitarnya.

Dengan adanya Petunjuk teknis tentang

hubungan tata kerja Relawan Pemadam

Kebakaran ini akan lebih memberikan

panduan, arah dan rambu-rambu dalam

pelaksanaan tugas apabila terjadi

kebakaran. Adanya Proyek Perubahan ini

juga sebagai implementasi Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun

2018 tentang Standar Teknis Pelayanan

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal

Sub Urusan Kebakaran Daerah

Kabupaten/Kota, untuk mewujudkan jenis

pelayanan dasar yang diwajibkan oleh

pemadam kebakaran dalam waktu

tanggap (respon time) 15 (limabelas)

menit.

Hal-hal yang dapat direkomendasikan

diantaranya Peningkatan koordinasi dan

komunikasi antara Relawan Pemadam

Kebakaran, Pemerintah dan Masyarakat

perlu dilakukan secara berkesinambungan

agar keberadaan Relawan Pemadam

Kebakaran tetap bisa eksis membantu

pencegahan dan penanggulangan

kebakaran, diperlukan dukungan dari pihak

swasta dan pihak diluar stakeholder yang

ada terkait ketersediaan sarana prasarana

Relawan Pemadam Kebakaran melalui CSR

perusahaan maupun bantuan lainnya yang

tidak mengikat, diperlukan penguatan

kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran

melalui pembinaan, penguatan kapasitas

dan pelatihan untuk dapat melakukan

kegiatan pencegahan dan penanggulangan

kebakaran, serta proteksi para Relawan

Pemadam Kebakaran melalui pemberian

BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan

yang berlaku.

Kemudian perlu adanya pendampingan

program yang berkomitmen untuk

keberlangsungan pembinaan terhadap

Relawan Pemadam Kebakaran dalam

jangka Panjang, misalnya analis pemadam

kebakaran yang khusus menangani Relawan

Pemadam Kebakaran, keberadaan Relawan

Pemadam Kebakaran yang sudah ada

sampai tingkat desa/kelurahan perlu

diwadahi dalam suatu Forum (misalnya

Forum Masyarakat Peduli Proteksi

Kebakaran, Forum Masyarakat Peduli Api,

dan lain-lain) sebagai wadah bagi

masyarakat untuk lebih banyak

berpartisipasi dalam hal konsep dan

pemikiran sebagai upaya preventif dan

edukasi. Selain itu regulasi mengenai

Relawan Pemadam Kebakaran untuk terus

dikembangkan dalam upaya menjaga dan

melindungi serta mengatur agar tercipta

system yang baik sehingga Pemerintah dan

masyarakat menjadi terbantu dalam

pencegahan dan penanggulangan

kebakaran.

Kata kunci : Sinergi, Relawan, Pemadam

Kebakaran, Percepatan Layanan, Respon

Time, Zonasi, Petunjuk Teknis, Hubungan
Tata Kerja



Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Pelayanan Dasar Dalam Standar

Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran

Daerah Kabupaten/Kota menyatakan

bahwa Pelayanan Dasar adalah Pelayanan

Publik yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar warga negara yang

menjadi korban kebakaran dan yang

terdampak kebakaran. Sedangkan Mutu

pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas

dan kualitas jasa kebutuhan dasar dan

pemenuhannya secara minimal dalam

pelayanan dasar sesuai standar teknis

agar dapat hidup layak. Salah satu mutu

pelayanan dasar sub urusan kebakaran

adalah waktu tanggap (respon time) yaitu

waktu 15 menit sejak diterimanya

laporan/informasi kejadian kebakaran

hingga tiba dilokasi kejadian dan siap

melakukan tindakan penyelamatan dan

evakuasi korban kebakaran.

Selain itu telah ditetapkan juga

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:

364.1-306 tahun 2020 tentang pedoman

pembinaan relawan pemadam kebakaran

(ditetapkan tanggal 28 maret 2020)

sebagai panduan untuk melibatkan peran

serta masyarakat dalam bentuk

dukungan relawan pemadam kebakaran

(Redkar).

Ditulis oleh :
Muhammad Lukman Darma

NDH : B - 37

Pintu Gerbang memasuki Tana Paser
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Dalam pelaksanaan tugas

kewenangan dinas pemadam kebakaran

Kabupaten Paser didukung sebanyak 32

personil pemadam kebakaran terlatih, 2

unit branwir, 2 unit truck penyuplai air, 2

unit mesin pompa penyedot air, serta

alat perlindungan diri (APD) bagi

petugas pemadam.

Kabupaten Paser dengan

Ibukotanya Paser memiliki luas wilayah

administrasi 11.603,94 Km2, terbagi atas

10 kecamatan dan 139 desa serta 5

kelurahan dengan jumlah penduduk

pada tahun 2020 sebanyak 274.206 jiwa

serta laju pertumbuhan penduduk 2,2

persen. Jarak antara Ibukota kabupaten

dengan Ibukota Kecamatan yang

terdekat adalah 5 Km, sedangkan

dengan ibukota kecamatan yang lainnya

bervariasi antara 28 Km sampai dengan

yang paling jauh 86 Km.

Seluruh kecamatan dapat ditempuh

dengan mempergunakan sarana

transportasi darat, kecuali kecamatan

Tanjung harapan yang dapat pula ditempuh

dengan mempergunakan sarana

transportasi air. Jumlah PMK Kecamatan

yang sudah terbentuk sebanyak 5 PMK

Kecamatan dari 10 Kecamatan yang ada,

dengan jumlah personil masing-masing

PMK Kecamatan sebanyak 5 – 6 orang.

Jarak antar wilayah yang saling berjauhan

ini merupakan salah satu kendala bagi dinas

pemadam kebakaran untuk memenuhi

waktu tanggap (respon time) 15 menit

dalam memberikan pelayanan

penyelamatan dan evakuasi korban

manakala terjadi peristiwa kebakaran

Pengecekan Sapras Oleh Wakil 
Bupati Paser di Disdamkar
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Penangananan kebakaran menjadi

tugas seluruh lapisan,baik dinas terkait

maupun masyarakat,

Permasalahan utama dari

beberapa permasalahan yang ada

adalah Mutu pelayanan dasar tingkat

waktu tanggap (response time) 15

menit belum tercapai secara optimal,

tidak tercapainya permasalahan utama
disebabkan oleh :

a. Kurangnya sektor dan pos sektor

pemadam terutama di kecamatan
dan desa.

b. Masih terbatasnya jumlah dan

kualitas petugas pemadam

kebakaran yang bersertifikasi

sesuai standart pemadam

kebakaran dalam mendukung
pelaksanaan tugas

c. Belum maksimalnya

pemberdayaan masyarakat /

relawan pemadam kebakaran
yang sudah terbentuk

d. Rentang jarak atau luasan wilayah

yang harus diberikan layanan dan

karakteristik kondisi lapangan
wilayah kerja

e. Belum maksimalnya kepedulian

masyarakat dalam
penanggulangan kebakaran

Foto : 
Kegiatan
Pemadaman
oleh Petugas
dan 
Masyarakat 

Foto : 
Kegiatan
Pemadaman

Rumah Sakit Panglima Sebaya, Tana Paser
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Penyebab utama dari

permasalahan utama yaitu

belum maksimalnya

pemberdayaan masyarakat /

relawan Pemadam

Kebakaran yang sudah

terbentuk, dijadikan

permasalahan dalam upaya

pencapaian respon time

adalah :

a. Belum adanya tata kelola hubungan kerja dan komunikasi

bersama relawan pemadam kebakaran.

b. Belum adanya pembagian wilayah atau zonasi relawan

pemadam kebakaran

Dari permasalahan diatas, harus ditetapkan solusi pemecahan

masalah secara komprehensif dengan memanfaatkan potensi

yang ada, melalui Langkah-Langkah strategis, yaitu :

a. Menetapkan regulasi tentang Zonasi Relawan Pemadam

Kebakaran

b. Menetapkan regulasi hubungan tata kerja Relawan Pemadam

Kebakaran

Kegiatan Pemadaman dibantu Relawan Pemadam
Kebakaran (MPA/ Masyarakat Peduli Api) 

Kegiatan Pemadaman dibantu Relawan Pemadam
Kebakaran (MPA)/Masyarakat Peduli Api) 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2014-2019, terdapat

delapan area perubahan reformasi birokrasi

yang menjadi fokus pembangunan yaitu:

1) Manajemen Perubahan ( Mindset )

2) Penataan Peraturan Perundang-undangan

( Regulasi )

3) Penataan dan Penguatan Organisasi

4) Penataan Tata Laksana

5) Penataan SDM

6) Penguatan Pengawasan

7) Penguatan Akuntabilitas

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area Perubahan dalam proyek perubahan ini

adalah pengaturan zonasi relawan pemadam

kebakaran dan hubungan tata kerja relawan

pemadam kebakaran dalam upaya

memudahkan koordinasi pada saat kejadian

kebakaran untuk percepatan layanan (respon

time). Sebagaimana dimaksud Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015

tentang Road Map Reformasi birokrasi 2015 –

2019, maka Tata Laksana (business process)

dalam hal ini adalah sekumpulan aktivitas kerja

terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan

keluaran yang sesuai dengan harapan

masyarakat.

Kolaborasi dan Sinergi Bersama Stakeholder

Penataan tata laksana dilaksanakan melalui

serangkaian proses kajian strategis dan

analisis serta perbaikan tata laksana

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas system, proses, dan prosedur

kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur,

sehingga akan tercapai adanya penurunan

biaya, peningkatan kualitas output,

peningkatan kualitas pelayanan dan

kecepatan delivery sehingga melahirkan

kepuasan penerima layanan dalam hal ini

adalah seluruh warga masyarakat

khususnya yang mengalami kejadian

kebakaran

Penataan tata laksana yang dilakukan

terletak pada adanya pengaturan Zonasi

Relawan Pemadam Kebakaran dan adanya

petunjuk teknis hubungan tata kerja

Relawan Pemadam Kebakaran sehingga

dapat terjadi sinergi yang baik dalam upaya

percepatan layanan (respon time).
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Focus perubahan dalam Proyek Perubahan

yang akan dilaksanakan melalui pendekatan

Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) adalah

sebagai berikut :

1) Inovasi Proses. Ruang lingkup dari inovasi

proses antara lain Standar Operasional

Prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan

prosedur.

2) Inovasi Metode. Dapat dipahami sebagai

strategi, cara, dan teknik baru untuk

mencapai hasil yang lebih baik.

3) Inovasi Produk. Dapat didefinisikan

sebagai penciptaan atau modifikasi

barang atau jasa untuk meningkatkan

kualitas, citra, fungsi, dan sebagainya dari

barang atau jasa tersebut.

4) Inovasi Konseptual. Hasil dari inovasi

konseptual adalah kemumculan

paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan

terobosan baru di mana sifat, dan hakikat

dari suatu masalah dapat dilihat melalui

sisi-sisi lain yang sebelumnya tidak

terbayangkan.

5) Inovasi Teknologi. Dalam konteks sektor

publik, inovasi teknologi biasanya

dilakukan melalui introduksi e-government

sehingga dapat meningkatkan solusi yang

telah ada atas suatu masalah, mencapai

tujuan, menangani hubungan input-output.

6) Inovasi Struktur Organisasi. Inovasi

struktur organisasi dapat berupa

pengadopsian model organisasi baru yang

menggantikan model lama yang tidak

sesuai dengan perkembangan organisasi.

7) Inovasi Hubungan. Bentuk dan

mekanisme baru dalam berhubungan

dengan pihak lain demi tercapainya tujuan

bersama.

8) Inovasi Pengembangan Sumber Daya

Manusia. Kebijakan ini menyasar

pembaruan dan peningkatan kualitas atas

salah satu atau lebih dari berbagai aspek

SDM, mulai tata nilai (budaya, mindset,

etika), kepemimpinan, kompetensi,

profesionalisme, dan pemberdayaan.

Dengan demikian, inovasi SDM dapat

diartikan sebagai perubahan kebijakan

untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan

kapasitas dari sumber daya manusia

(SDM).

Berdasarkan kriteria-kriteria yang ada pada

INAGARA (inovasi administrasi negara) fokus

proyek perubahan adalah Sinergi Relawan

Pemadam Kebakaran untuk Percepatan

Layanan (Respon Time) yang akan dilakukan

melalui pendekatan Inovasi Hubungan, dimana

bentuk dan mekanisme baru dalam

berhubungan antara relawan pemadam

kebakaran demi terwujudnya tujuan bersama

mencapai respon time, yaitu dengan membuat

pemetaan zonasi dan petunjuk teknis

hubungan tata kerja Relawan Pemadam

Kebakaran berupa Surat Keputusan Bupati

Paser.
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Tujuan Jangka Pendek

a. Membuat pemetaan Zonasi

Relawan Pemadam

Kebakaran

b. Membuat petunjuk teknis

hubungan tata kerja

Relawan Pemadam

Kebakaran

c. Membuat Surat Keputusan 

Bupati Paser tentang

pemetaan zonasi dan 

petunjuk teknis hubungan

tata kerja Relawan

Pemadam Kebakaran.

d. Sosialisasi dan 

implementasi zonasi dan 

petunjuk teknis hubungan

tata kerja Relawan

Pemadam Kebakaran

e. Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan zonasi dan 

petunjuk teknis hubungan

tata kerja Relawan

Pemadam Kebakaran.

Tujuan Jangka Menengah

a. Peningkatan efektivitas 

penerapan zonasi dan 

petunjuk teknis

hubungan tata kerja

Relawan Pemadam

Kebakaran.

b. Peningkatan monitoring 

dan evaluasi zonasi dan 

petunjuk teknis

hubungan tata kerja

Relawan Pemadam

Kebakaran.

c. Tercapainya respon time

Tujuan Jangka Panjang

a. Pengembangan dan 

pembinaan Relawan

Pemadam Kebakaran di 

Kabupaten Paser.

b. Tercapainya Tercapainya

Mutu Pelayanan Dasar, 

Tingkat Waktu Tanggap

(Response Time) 15 Menit

Sejak Diterimanya

Informasi/Laporan Sampai

Tiba Dilokasi Dan Siap

Memberikan Layanan di 

Kabupaten Paser

Tugu Usuk Bulau, Tana Paser

Tugu Jam, Gentung Temiang, 
Tana Paser
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Manfaat

Manfaat Internal

a. Peningkatan pengendalian dan

penanggulangan kebakaran

b. Efektivitas penanganan kebakaran dan

efisien biaya

c. Mengatasi keterbatasan SDM Petugas

serta sarana dan prasrana penunjang

operasional

d. Mengatasi masalah rentang kendali

terhadap jarak atau luasan wilayah

e. Meningkatkan kejelasan tindakan pada

tataran pelaksana hingga pengambil

kebijakan pada Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Paser.

f. Meningkatkan kinerja Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Paser dalam sub

urusan kebakaran terhadap unsur

pelayanan.

g. Meningkatkan focus kinerja pencapaian

respon time

Menara Jam Telaga Gentung Temiang, Tana Paser

Taman Anggrek Sirana, Tana Paser

Manfaat eksternal 

a. Meningkatnya kemampuan masyarakat

dalam pengendalian dan pencegahan

kebakaran

b. Meningkatnya kualitas penanganan dan

penanggulangan kebakaran secara dini

oleh masyarakat

c. Meminimalisir kerugian yang ditimbulkan

akibat dampak kebakaran.

d. Meningkatkan cakupan layanan kepada

masyarakat.

e. Meningkatkan indeks kepuasan

masyarakat

f. Meningkatkan hubungan koordinasi dan

komunikasi antar masyarakat , relawan

pemadam kebakaran, instansi dan OPD

terkait.

g. Kemudahan akses bagi masyarakat

dalam memperoleh informasi kejadian

kebakaran
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1. Konsultasi dan koordinasi dengan Mentor

2. Penyusunan tim efektif proyek perubahan

3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan

Tim Efektif

4. Rapat Koordinasi Tim Efektif Proyek Perubahan

5. Melakukan identifikasi indicator dan sub indicator untuk 8

area perubahan

6. Melakukan pengumpulan data dan informasi untuk analisa

zonasi dan tata hubungan kerja relawan pemadam

kebakaran.

7. Membuat pengaturan Zonasi Relawan Pemadam

Kebakaran

8. Membuat petunjuk teknis hubungan tata kerja Relawan

Pemadam Kebakaran

9. Rapat tim efektif tentang zonasi dan teknis tata hubungan

kerja dalam pencapaian respon time

10. Pengesahan Keputusan Bupati Paser tentang zonasi dan

petunjuk teknis hubungan tata kerja Relawan Pemadam

Kebakaran.

11. Sosialisasi Keputusan Bupati Paser tentang zonasi dan

petunjuk teknis hubungan tata kerja Relawan Pemadam

Kebakaran.

12. Implementasi hasil penetapan Bupati Paser tentang zonasi

dan petunjuk teknis hubungan tata kerja Relawan

Pemadam Kebakaran.

13. Launching kegiatan

Goa Tengkorak, Kasungai, 
Batu Sopang-Paser

Goa Tengkorak, Kasungai, 
Batu Sopang-Paser
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Hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional 
di Kab. Badung

1. Inovasi

Pemerintah Kabupaten Badung telah

melaksanakan pemanfaatan IT dalam

rangka mewujudkan smart governance

melalui “Badung Smart City”,

perencanaan berbasis IT (SIPD) dan

Digitalisasi KUMKM. Dalam proyek

perubahan, pemanfaatan IT akan

diwujudkan untuk mempercepat respon

time dalam penanganan kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Badung juga

telah menyadari bahwa jika hanya

mengandalkan pendapatan masyarakat

dari sektor pariwisata dimasa pandemi

akan sangat mempengaruhi

pendapatan masyarakat, oleh karena itu

Pemerintah Kabupaten Badung mulai

berbenah dengan tidak hanya

memprioritaskan pada satu sektor,

tetapi juga melakukan pembenahan

pada sektor lainnya seperti pertanian

dan usaha kecil menengah lainnya

seperti usaha toko, warung maupun

pengrajin.

2. Upaya Penanganan SDM

Pemerintah Kabupaten Badung telah

melaksanakan pembinaan dan

pendampingan SDM kepada para

pelaku UMKM, salah satunya melalui

Klinik UMKM dan aplikasi “INDAHNYA

TERANG BULAN” (Identifikasi Wilayah

Pelayanan Tera/Tera Ulang

Berkelanjutan). Dalam proyek

perubahan, pelaksanaan pembinaan

dan pendampingan difokukan kepada

Relawan Pemadam Kebakaran agar

mereka dapat memahami pelaksanaan

kegiatan jika terjadi kejadian kebakaran

baik di perumahan maupun di lahan

agar mereka dapat meningkatkan

kesiapsiagaan melalui sinergi bersama.

3. Tata Laksana Operasional

Berbagai strategi kebijakan (regulasi) telah

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Badung dalam meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat, utamanya

dalam rangka peningkatan ekonomi. Dalam

proyek perubahan, dukungan regulasi

diwujudkan melalui pembuatan Surat

Keputusan Bupati dalam melaksanakan

proyek perubahan untuk percepatan

Layanan (Respon Time).

4. Kelembagaan

Hal terpenting dari Pemerintah Kabupaten

Badung adalah bahwa semua Organisasi

Perangkat Daerah mendukung penuh apa

yang menjadi keinginan Pemerintah dan

masyarakat agar dapat bersama-sama

menghadapi masa pandemi. Masyarakat

yang sudah terbentuk dalam masyarakat

adat dan budaya merupakan potensi

kekuatan utama Pemerintah Kabupaten

Badung ini. Motivasi menjadi salah satu hal

yang dapat memacu adanya inovasi. dalam

pelaksanana proyek perubahan ini, Project

Leader senantiasa memberikan motivasi

kepada pegawai / bawahan untuk

senantiasa memberikan kinerja terbaik

sehingga proyek perubahan dapat tercapai

secara keseluruhan pada jangka pendek,

menengah dan panjang.

Kantor Bupati Badung

Peserta Visitasi Kelompok 2
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1. Tersusunnya dokumen

indicator dan sub indicator 

untuk 8 area perubahan

2. Dokumen pendukung untuk

penyusunan zonasi dan 

hubungan tata kerja relawan

pemadam kebakaran

diperlukan dari beberapa OPD 

terkait lainnya

3. Penyusunan zonasi relawan

pemadam kebakaran

4. petunjuk teknis hubungan tata 

kerja relawan pemadam

kebakaran

5. Terbitnya Keputusan Bupati

Paser tentang zonasi dan 

petunjuk teknis hubungan tata 

kerja Relawan Pemadam

Kebakaran

6. Sosialisasi Keputusan Bupati

Paser tentang zonasi dan 

petunjuk teknis hubungan tata 

kerja Relawan Pemadam

Kebakaran

7. Implementasi hasil penetapan

Keputusan Bupati Paser

tentang zonasi dan petunjuk

teknis hubungan tata kerja

Relawan Pemadam

Kebakaran
8. Launching Kegiatan

1. Diharapkan terjadinya peningkatan

Kerjasama relawan pemadam

kebakaran dalam pelaksanaan

kejadian di lapangan sekaligus

melihat apabila terdapat

kekurangan dalam

pelaksanaannya

2. Menjadi dasar untuk

pengembangan pelayanan

dengan sistem yang lebih

komprehensif sehingga seluruh

relawan pemadam kebakaran

dapat bersinergi dalam

penanggulangan bahaya

kebakaran di Kabupaten Paser

sehingga indeks kepuasan

masyarakat dapat tercapai

3. Terus melakukan inovasi

tambahan dalam penyempurnaan

aturan pelaksanaan di lapangan

serta Pengembangan koordinasi

dan komunikasi melalui sarana

tekhnologi yang ada

4. Dukungan dari berbagai pihak

agar sarana dan prasarana

relawan dapat dipenuhi disertai

dengan peningkatan kapasitas

relawan pemadam kebakaran

5. Meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat untuk meminimalkan
kerugian yang terjadi

Out Put Yang dihasilkan sebagai berikut : Out Come Proyek Perubahan :

Mesjid Agung Nurul Falah, Tana Paser
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1. Konsultasi dan koordinasi dengan Mentor
2. Penyusunan tim efektif proyek perubahan
3. Pengesahan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Efektif
4. Rapat Koordinasi Tim Efektif Proper
5. Melakukan identifikasi indikator dan sub indikator untuk 8 area perubahan

6.
Melakukan pengumpulan data dan informasi untuk Analisa zonasi dan tata 

hubungan kerja relawan pemadam kebakaran
7. Membuat pengaturan Zonasi Relawan Pemadam Kebakaran

8.
Membuat petunjuk teknis hubungan tata kerja Relawan Pemadam

Kebakaran

9.
Rapat tim efektif tentang zonasi dan teknis tata hubungan kerja dalam 

pencapaian respon time

10.
Pengesahan Keputusan Bupati Paser tentang zonasi dan petunjuk teknis

hubungan tata kerja Relawan Pemadam Kebakaran

11.
Sosialisasi Keputusan Bupati Paser tentang zonasi dan petunjuk teknis

hubungan tata kerja Relawan Pemadam Kebakaran

12.
Implementasi hasil penetapan Keputusan Bupati Paser tentang zonasi dan 

petunjuk teknis hubungan tata kerja Relawan Pemadam Kebakaran
13. Launching kegiatan

14.
Peningkatan efektivitas penerapan zonasi dan petunjuk teknis

hubungan tata kerja Relawan Pemadam Kebakaran.

15.
Peningkatan monitoring dan evaluasi zonasi dan petunjuk teknis

hubungan tata kerja Relawan Pemadam Kebakaran

16. Tercapainya respon time

17.
Pengembangan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di

Kabupaten Paser

18.

Tercapainya Mutu Pelayanan Dasar, Tingkat Waktu Tanggap (Response

Time) 15 Menit Sejak Diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba Dilokasi

Dan Siap Memberikan Layanan di Kabupaten Paser

Jangka Pendek

Jangka Panjang

Jangka Menengah

Gua Mangkulangit, Muara Komam
Telaga air panas, Danum Layong, 
Long Kali

Goa Losan, Batu Botuk, 
Muara Komam
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1

MENTOR
Drs. KATSUL WIJAYA, M.Si

Sekda. Kab. Paser

TATA LAKSANA
Proyek Perubahan

SPONSOR
dr. FAHMI FADLI

Bupati Paser

COACH
DR. DJONY HARIJANTO, MDM

WI Ahli Utama

PROJECT LEADER
MUHAMMAD LUKMAN DARMA,S.STP M.Si

Kepala Dinas Damkar Kab. Paser

Team Milestone 1

Team Milestone 2Team Milestone 3

Team Milestone 4
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Dalam menjalankan proyek

perubahan ini memerlukan

dukungan publik dan dukungan

para stakeholder baik stakeholder

internal maupun eksternal. Untuk

mendapatkan dukungan publik,

diperlukan marketing yang baik,

baik marketing private maupun
marketing publik terutama terhadap

para stakeholder. Marketing tersebut dapat dilakukan dengan pemberitahuan

terhadap stakeholder internal maupun eksternal melalui surat menyurat,

advokasi, rapat, kampanye, komunikasi personal, media cetak, media

elektoronik, media sosial atau bentuk-bentuk media promosi lainnya yang

meliputi produk yang akan kita hasilkan meliputi bentuk dan kegunaannya, biaya

yang diperlukan, cara pengemasan dan lain. Strategi marketing public akan
menyesuaikan dengan posisi stakeholder pada masing-masing kwadran.

Sasaran Marketing Sektor Publik

No. Bentuk Kegiatan Marketing Sektor 
Publik

Sasaran Marketing 
Sektor Publik

Sarana /Media

Promosi

1.

2.

Sosialisasi Keputusan Bupati Paser
tentang petunjuk teknis hubungan
tata kerja Relawan Pemadam
Kebakaran dan zonasi relawan
pemadam kebakaran

Implementasi hasil penetapan
Keputusan Bupati Paser tentang
petunjuk teknis hubungan tata 
kerja Relawan Pemadam
Kebakaran

1) OPD

2) Masyarakat 

3) Sekretaris
Disdamkar

4) Kabid-kabid

5) Para Kasi dan 
kasubag

6) Instansi terkait

1.Banner/Spanduk/
Poster

2.Online/You Tube

3.Media
Massa/Majalah

4.Surat Edaran

“Pantang Pulang Sebelum Padam”

Diskusi Bersama Bupati Paser, 
dr. Fahmi Fadli
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Diskusi bersama Wakil Bupati Paser, 
Hj. Syarifah Masitah Assegaf

Gubernur Kaltim, DR. Isran Noor di Gunung
Embun, Luan-Tana Paser

Maping Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

Promotor
Bupati Paser

Wakil Bupati Paser

Polres

Kodim

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kadis Damkar

Defender
Sekretaris Disdamkar

Kabid P. Ops dan Saparas

Kabid PP

Kasi P. Ops PP

Kasi WasBinMasy

Kasubag Perenc & Keu

Manggala Agni

Relawan

Kabag. Hukum

Apathetics
1. Diskominfostaper
2. DPMD

Latents :
1. Kasi Sapras

2. Kasi Ning SDM & Lat

3. Kasubag Um & Kepeg.

4. BPBD

5. Satpol PP

6. Camat

7. Kades/Lurah

8. Dishub

9. PLN

10. PDAM

11. PUTR

“Pantang Pulang Sebelum Padam” 15



SEBELUM SESUDAH

1. Belum adanya aturan tentang Zonasi
Relawan Pemadam Kebakaran

1. Adanya aturan tentang Zonasi Relawan
Pemadam Kebakaran

2. Belum adanya petunjuk teknis
hubungan tata kerja relawan pemadam
kebakaran

2. Adanya Surat Keputusan Bupati Paser
tentang zonasi dan hubungan tata 
kerja relawan pemadam kebakaran

16



SIMPULAN - REKOMENDASI

❑Sinergi Relawan Pemadam Kebakaran merupakan

suatu usaha memaksimalkan potensi yang ada di

masyarakat sebagai sebuah bentuk dan proses

interaksi yang menghasilkan keseimbangan

harmonis dan saling dukung sehingga bisa

menghasilkan layanan optimum dalam rangka

meminimalkan kerugian akibat bahaya kebakaran

yang terjadi.

❑Keberadaan Relawan Pemadam Kebakaran dari

kecamatan sampai desa/kelurahan merupakan

bentuk kesadaran masyarakat untuk bersama-sama

menjaga diri dan lingkungannya dari bahaya

kebakaran.

❑Kesadaran Relawan Pemadam Kebakaran dalam

keterlibatannya membantu Pemerintah mencegah

dan menanggulangi bahaya kebakaran sebagai salah

satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat

terus dikembangkan dan dibina

❑Dengan adanya pengaturan zonasi Relawan

Pemadam Kebakaran maka upaya pencegahan dan

penanggulangan kebakaran dapat lebih fokus pada

wilayah yang menjadi tanggungjawabnya, dengan

terus melakukan komunikasi dan koordinasi antara

sesama Relawan Pemadam Kebakaran ,

Pemerintah, Petugas dan masyarakat sekitarnya

❑Petunjuk teknis tentang hubungan tata kerja

Relawan Pemadam Kebakaran memberikan

panduan, arah dan rambu-rambu dalam

pelaksanaan tugas apabila terjadi kebakaran

❑Proper ini juga sebagai implementasi Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran

Daerah Kabupaten/Kota, untuk mewujudkan jenis

pelayanan dasar yang diwajibkan oleh pemadam

kebakaran dalam waktu tanggap (respon time) 15

(limabelas) menit.

SIMPULAN

❑ Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara

Relawan Pemadam Kebakaran, Pemerintah dan

Masyarakat perlu dilakukan secara

berkesinambungan agar keberadaan Relawan

Pemadam Kebakaran tetap bisa eksis membantu

pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

❑ Keberadaan Relawan Pemadam Kebakaran yang

sudah ada sampai tingkat desa/kelurahan perlu

diwadahi

❑ Diperlukan dukungan dari pihak swasta dan pihak

diluar stakeholder yang ada terkait ketersediaan

sarana prasarana Relawan Pemadam Kebakaran

❑ Diperlukan penguatan kapasitas Relawan

Pemadam Kebakaran melalui pembinaan,

penguatan kapasitas dan pelatihan untuk dapat

melakukan kegiatan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran, serta proteksi para

Relawan Pemadam Kebakaran melalui pemberian

BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang

berlaku

❑ Perlu adanya pendamping program yang

berkomitmen untuk keberlangsungan pembinaan

terhadap Relawan Pemadam Kebakaran dalam

jangka Panjang, misalnya analis pemadam

kebakaran yang khusus menangani Relawan

Pemadam Kebakaran

❑ Regulasi mengenai Relawan Pemadam Kebakaran

untuk terus dikembangkan dalam upaya menjaga

dan melindungi serta mengatur agar tercipta

system yang baik sehingga Pemerintah dan

masyarakat menjadi terbantu dalam pencegahan

dan penanggulangan kebakaran.

REKOMENDASI
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Surabaya Surabaya

Tana Paser Tana Paser
18



Dalam rangka mewujudkan
Proyek Perubahan yang sudah
disusun diperlukan Tim
pendukung yang akan
membantu Project Leader
dalam kegiatannya. Untuk itu
dibentuk Tim Efektif yang
berasal dariInternal Dinas
untuk memudahkan
komunikasi dan koordinasi,
kemudian membagi tugasnya
masing-masing sesuai
keperluan dari Proyek
Perubahan ini
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Pengesahan Keputusan 

Sekretaris Daerah tentang
Pembentukan Tim Efektif

Hasil rapat penyusunan
Tim Efektif disampaikan ke
Bagian Hukum Setda. Kab.
Paser untuk dapat
dibuatkan Surat
Keputusan Sekretaris
Daerah Kab. Paser sebagai
dasar bagi Tim Efektif
utnuk segera
melaksanakan tugasnya
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Sebagai sebuah Tim, masing-masing 
anggota harus faham dengan
tugasnya agar tujuan Proyek
Perubahan dapat dicapai.  Kemudian
dijelaskan mengenai tahapan / 
milestone dari proyek perubahan
serta out put yang akan dihasilkan
agar memiliki kesamaan misi.

Rapat Koordinasi
Tim Efektif Proper
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Melakukan identifikasi

indikator dan sub 

indikator untuk 8 area 
perubahan

Bagian Organisasi Setda. Kab. Paser

Bagian Organisasi Setda. Kab. Paser
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Melakukan pengumpulan data 

dan informasi untuk Analisa 

zonasi dan tata hubungan kerja

relawan pemadam kebakaran

Bertemu Kepala Dinas PUTR Kab. Paser Ir. Hasanudin untuk
pengumpulan data/informasi peta dan pemetaan wilayah kabupaten
paser. sekaligus sebagai bentuk dukungan dari Proyek Perubahan
Instansional

Bertemu Kepala Dinas PMD Kab. Paser Drs. Chandra Irwanadhi, M.Si
untuk pengumpulan data/informasi sebaran Embung di Kabupaten
Paser sekaligus sebagai bentuk dukungan dari Proyek Perubahan
Instansional
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Tentang Zonasi dan Teknis

Hubungan Tata Kerja

Rapat Tim Efektif

Rapat Tim Efektif dilakukan untuk
melakukan finalisasi terhadap
data, informasi dan bahan-bahan
yang sudah dibuat sebelumnya,
agar terjadi sinkronisasi data dan
informasi yang diperlukan.
Selanjutnya disepakati untuk
dibuatkan draft Surat Keputusan
Bupati Paser tentang Zonasi dan
Petunjuk Teknis Hubungan tata
Kerja Relawan Pemadam
Kebakaran
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Pengesahan Keputusan Bupati

Paser Nomor 367.1/KEP-

298/2022 tentang Zonasi dan

Petunjuk Teknis Hubungan

Tata Kerja Relawan Pemadam

Kebakaran disahkan dan

ditetapkan pada hari Senin

tanggal 25 April 2022

Surat Keputusan Bupati Paser

ini terdapat lampiran 1 yang

mengatur petunjuk teknis

hubungan tata kerja relawan

pemadam kebakaran, terdiri

dari 11 halaman. Kemudian

pada lampiran 2 mengenai

zonasi relawan pemadam

kebakaran, terdiri dari 12

halaman.
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DISDAMKAR PASER 27

Sosialisasi Keputusan Bupati Paser

Nomor 367.1/KEP-298/2022 tentang

Zonasi dan Petunjuk Teknis Hubungan

Tata Kerja Relawan Pemadam

Kebakaran, pertama Sesuai Surat

Undangan Sekretaris Derah Kab. Paser

Nomor 005/826/DPK/IV/2022, tertanggal

26 April 2022, perihal Undangan,

dilakukan pada hari Kamis, tanggal 28

April 2022, bertempat di Ruang Rapat

Sadurengas Kantor Bupati Paser, dan

kedua Surat Undangan Sekretaris Derah

Kab. Paser Nomor 005/101/Tapem.1,

tertanggal 18 Mei 2022, perihal

Undangan pada hari Jum’at, tanggal 20

Mei 2022, bertempat di Ruang Rapat
Telake Kantor Bupati Paser



Pada tahap Implementasi dari adanya Keputusan

Bupati Paser Nomor 367.1/KEP-298/2022 tentang

Zonasi dan Petunjuk Teknis Hubungan Tata Kerja

Relawan Pemadam Kebakaran, dilakukan melalui

pembuatan Surat Pemberitahuan yang

ditandatangani Sekretaris Daerah Kab. Paser

mengenai terbitnya Keputusan Bupati Paser

tentang Zonasi dan Petunjuk Teknis Hubungan Tata

Kerja Relawan Pemadam Kebakaran melalui Surat

Sekretaris Daerah Kab. Paser Nomor

360/827/DPK/IV/2022, perihal Pemberitahuan SK

Bupati Paser No. 367.1/KEP-298/2022 yang

ditujukan kepada Camat, Kades/Lurah dan Para
Relawan Pemadam Kebakaran

Selain pembuatan surat Pemberitahuan, Dinas

Pemadam Kebakaran Kab. Paser juga melakukan

simulasi dengan mendapatkan permohonan dari

Desa Atang Pait Kecamatan Long Ikis, melalui

Surat Kepala Desa Atang Pait Nomor

367.1/021/2026/Kapem/2022, perihal Permohonan
Sosialisasi & Pelatihan/Simulasi Relawan Pemadam
Kebakaran (Masyarakat Peduli Api/MPA) tertanggal
19 Mei 2022, yang dilaksanakan di Desa Atang Pait
Kecamatan Long Ikis pada Hari Selasa tanggal 24
Mei 2022.
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LAUNCHING KEBIJAKAN

Sinergi Relawan Pemadam Kebakaran
Untuk Percepatan Layanan (Respon Time)

29

Pada hari Selasa tanggal 31

Mei 2022 bertempat di Pendopo

Bupati Paser dilaksanakan

kegiatan berupa Launching

Kebijakan 3 (tiga) kegiatan

peserta Pelatihan

Kepemimpinan Nasional Tk. II

Angkatan IV secara bersama-

sama, yaitu Sinergi Relawan

Pemadam Kebakaran Untuk

Percepatan Layanan (Respon

Time), Percepatan Penanganan

Bantuan Hibah Dengan Media

Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (SIPD) dan Akselerasi

Penerbitan STD-B Kelapa Sawit

Secara Collaborative
Leadership



“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,

Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”

Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang 
Mampu menjadi Penggerak Utama dalam 

mewujudkan World Class Government Untuk 
Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, 

Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong 
royong”

"Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 
yang Kompeten dan Profesional"

"Kabupaten Paser MAS 
(Maju, Adil dan Sejahtera)"

“PANTANG PULANG SEBELUM PADAM”

"Sebaik-baik manusia diantaramu adalah 

yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain." 
(H.R. Bukhari).


