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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

MOTTO : 

Orang tua tidak memiliki kewajiban untuk membuat anda sukses. Sukses ada di tangan anda 

sendiri (HitamPutih) 

 

 

 

 

 

 

 PERSEMBAHAN : 

 Kedua Orang Tua kami  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan pada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya 

sehingga laporan observasi struktur organisasi Dinas Kebakaran Kota Semarang dapat 

penyusun selesaikan.Laporan ini dibuat untuk memenuhi Tugas Administrasi Perkantoran. 

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih pada: 

1. Dra. Siti Fadhillah, M.Pd. sebagai Kepala SMK N 9 Semarang. 

2. Dra. Dwi Harti, M.Pd. sebagai guru mata diklat. 

3. Dra. Tri Sutji Astuti sebagai wali kelas X Akuntansi 1. 

4. Bp Agus Kabul Sumatriyadi. 

5. Semua guru kelas. 

6. Rekan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya.  

Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. 

 

 

 

    Semarang, 20 Januari 2015 

      

 

 

     Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki visi untuk memajukan 

perdagangan dan jasa oleh karena itu Kota Semarang berkembang dan kemajuan 

pembangunannya semakin pesat tiap tahunnya.Dengan pesatnya perkembangan Kota 

Semarang ,maka resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat . Penduduk Kota 

Semarang semakin padat , bangunan – bangunan tinggi semakin pesat pembangunannya , 

industry semakin berkembang sehingga menimbulkan bahaya kebakaran dan jika terjadi 

kebakaran maka memerlukan penanganan yang khusus. 

Dilihat dari data kejadian kebakaran ,kota Semarang merupakan kota dengan rawan 

kebakaran . Frekuensi kebakaran di Semarang pada tahun 2013 mencapai 211 kejadian , 

frekuensi paling banyak terjadi pada tahun 2011 dengan 255 kejadian (Sumber : Dinas 

Kebakaran Semarang ).Kebakaran yang terjadi di Semarang diiringi dengan jumlah 

kerugian yang tidak sedikir , pada tahun 2013 angka kerugian akibat kebakaran berjumlah 

16.791.800.000 rupiah , kerugian terbanyak terjadi pada tahun 2011 yaitu sejumlah 

45.469.475.000 rupiah.  

B. Rumusan Masalah 

Dalam membuat laporan ini ada beberapa masalah yang harus segera di pecahkan antara 

lain: 

 Apa itu Struktur Organisai ? 

 Apa elemen-elemen struktur organisasi? 

 Bagaimana struktur organisasi Dinas Kebakaran? 

 

C. Maksut danTujuan Penyusun 

 Sebagai syarat untuk memenuhi tugas Pengantar Administrasi Perkantoran 

 Menunjang nilai tinggi Pengantar Administrasi Perkantoran 

 Memperluas pengetahuan tentang struktur organisasi Dinas Kebakaran Kota 

Semarang 

1 
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D. Manfaat 

Untuk mengetahui bagaimana struktur organisasi Dinas Kebakaran Kota Semarang dan 

untuk menambah wawasan bagaimana Dinas Kebakaran Kota Semarang itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

1. Pengertian Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi 

yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional 

untuk mencapai tujuan.Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan  

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas 

dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi  yang baik harus menjelaskan hubungan 

wewenang siapa melapor kepada siapa. 

2. Elemen Struktur Organisasi 

Ada enam elemen kunci yang perlu diperhatikan olehpara manajer ketika hendak 

mendesain struktur, antara lain:  

 Spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi 

kedalam beberapa pekerjaan tersendiri. 

 Departementalisasi. Dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara 

bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan 

pelanggan. 

 Rantai komando. Garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari 

puncak organisasi keeselon paling bawah dan menjelaskan  siapa bertanggung 

jawab kepada siapa. 

 Rentang kendali. Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer 

secara efisien dan efektif. 

 Sentralisasi dan Desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat 

pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik didalam organisasi. 

Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. 

 Formalisasi. Sejauh mana pekerjaan-pekerjaan didalam organisasi dibakukan 
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3. DESAIN STRUKTUR ORGANISASI  

 Struktur Sederhana (simple structure) 

Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar 

departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat 

pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi.Struktur sederhana paling banyak 

digunakan oleh usaha-usaha kecil di mana manajer dan pemilik adalah 

sama.Kekuatan utama dari struktur sederhana ini terletak pada 

kesederhanaanya.Cepat, fleksibel, tidak mahal untuk dikelola, dana kuntabilitasnya 

jelas.Sedangkan  kelemahannya adalah tidak bias diterapkan pada organisasi yang 

besar. Hal ini karena ketika diterapkan pada organisasi yang besar dimana 

formalisasi-nya yang rendah dan sentralisasinya yang tinggi akan menyebabkan 

kelebihan beban (overload) informasi di puncak. Pengambilan keputusan akan 

berjalan lambat karena tergantung kepada satu orang yaitu pemilik sekaligus 

pimpinan organisasi. 

 Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat 

rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, 

tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam berbagai departemen fungsional, 

wewenang terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti 

rantai komando.Kekuatan utama birokrasi adalah terletak pada kemampuannya 

menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara efisien.Menyatukan beberapa 

kekhususan dalam departemen-departemen fungsional menghasilkan skala ekonomi, 

duplikasi yang minim pada personel dan perlatan, dan karyawan memiliki kesempatan 

untuk berbicara “dengan bahasa yang sama” di antara rekan-rekan sejawat mereka. 

Sedangkan kelemahan struktur birokrasi adalah berlebihan dalam mengikuti aturan, 

tidak ada ruang untuk modifikasi, kurang inovatif dan birokrasi hanya efisien 

sepanjang karyawan menghadapi masalah-masalah yang sebelumnya sudah diatur 

dengan jelas cara penyelesaiannya. Artinya, ketika dihadapkanpadapermasalahanbaru,  
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struktur birokrasi menjadi tidak efisien lagi karena diperlukan aturan-aturan baru 

untuk menyelesaikan permasalah tersebut. 

 Struktur Matrik 

Struktur matrik adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan 

menggabungkan department talisasi fungsional dan produk.Struktur ini dapat 

ditemukan pada agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang, labolatorium 

penelitian, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, dll. 

4. Pencegahan Kebakaran 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam usaha-usaha 

pencegahan kebakaran melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

A. Pembinaan teknis pencegahan kebakaran 

 Melakukan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan bidang 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 

 Memberikan pelayanan teknis  upaya pencegahan kebakaran kepada masyarakat. 

 Menyiapkan bahan persetujuan terhadap perancangan keselamatan 

kebakaranbangunan gedung serta  pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya. 

 Memproses pemberian rekomendasi kegiatan usaha kepada perorangan dan atau 

badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan 

atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran. 

 Melaksanakan registrasi terhadap pengkaji teknis, instalatur, konsultan, kontraktor 

bangunan gedung bidang keselamatan kebakaran dan atau proteksi kebakaran. 

B. Melakukan tugas inspeksi 

 Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan 

kebakaran pada bangunan gedung dalam  masa konstruksi. 

 Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan pencegahan 

kebakaran pada bangunan gedung baru, penyimpanan dan penggunaan serta 

pengangkutan bahan berbahaya  sebelum digunakan 
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 Menyiapkan pemberian rekomendasi sebagai bahan penerbitan sertifikat laik fungsi 

untuk bangunan gedung baru atau sertifikat keselamatan kebakaran untuk bangunan 

gedung lama. 

 Menyiapkan pemberian persetujuan sebagai bahan penerbitan izin laik pakai 

kendaraan angkutan bahan berbahaya. 

 Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan 

berkala pengkaji teknis bangunan gedung; 

C.  Melakukan penindakan 

 Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap 

kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan, 

penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya. 

 melaksanakan, koordinasi dan kerjasama penegakan hokum terhadap pelanggaran 

peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

. 

5. Sistem dan Struktur organisasi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2009 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI 

Jakarta, susunan struktur organisasi Dinas , adalah sebagai berikut : 

A. Kepala Dinas. 

B. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Sub bagian Umum; 

2. Sub bagian Kepegawaian; 

3. Sub bagian Program dan Anggaran; dan 

4. Sub bagian Keuangan. 

C. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri dari: 

1. Seksi Bina Teknis Pencegahan; 

2.Bidang Operasi, terdiri dari 

D. Seksi Rencana Operasi; 

1. Seksi Bantuan Operasi Penanggulangan Bencana; dan 

2. Seksi Pengendalian Operasi. 

E. Bidang Sarana, terdiri dari: 
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1. Seksi Pengadaan; 

2. Seksi Pergudangan dan Distribusi; dan 

3. Seksi Pengendalian Sarana. 

F. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari: 

1. Seksi Penanggulangan Bencana transportasi dan bangunan runtuh; 

2. Seksi Penanggulangan Bencana air dan ketinggian,dan 

3. Seksi Penanggulangan Bencana darurat, medical responder, dan Bahan 

Berbahaya dan Beracun. 

G.  Bidang Partisipas iMasyarakat, terdirid ari: 

1. Seksi Informasi dan Publikasi; 

2. Seksi Ketahanan,dan 

3. Seksi Kerjasama dan Korps Musik. 

H. Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota 

Administrasi; 

I. Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten 

     Administrasi; 

J. Unit Pelaksana Teknis; 

K. Sektor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 
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BAGAN ORGANISASI DINAS KEBAKARAN KOTA  SEMARANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

BAB III 

PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Dari uraian pembahasan maka dapat di simpulkan : 

1. Dalam Struktur Organisasi Dinas Kebakaran mengajarkan kita tentang tanggung 

jawab terhadap masyarakat 

2. Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. 

3. Dalam laporan ini.struktur organisasi ditampilkan dengan lengkap agar mudah di 

mengerti oleh pembaca. 

B. Saran 

Setelah menyusun laporan ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan antara 

lain : 

1. Jangan pernah lelah menghadapi cobaan. 

2. Jangan mudah putus asa, kejarlah cita-cita mu sampai berhasil.  
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DAFTAR PUSTAKA 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Struktur_organisasi&veaction=edit&vesection=1 

http://eprints.undip.ac.id/44166/2/Sheila_Arsitasiwi__21020110130100__BAB_I.pdf 

https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=lambang+dinas+kebakaran+kota+semarang+ 

https://www.google.co.id/search?q=lambang+Dinas+kebakaran&biw=1366&bih=640&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=h-

zbVIOwJY29ugSS2YG4Ag&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=iM95kQcVfAiLQM

%253A%3BitTPheD8stAWfM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blogspot.com%252F-

ZBv_JeQ2fGE%252FU5vP2T2mQSI%252FAAAAAAAARu8%252F7ZuXTB4f-

2c%252Fs1600%252FLOGO%252BPEMADAM%252BKEBAKARAN.png%3Bhttp%253

A%252F%252Ftutorial-sorong.blogspot.com%252F2014%252F06%252Flogo-dinas-

pemadam-kebakaran.html%3B1107%3B1142 
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