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Kantor Pemadam Kebakaran di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir merupakan salah satu instansi pemerintah dengan tugas pokok dan fungsi 

yaitu membantu Bupati Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan kewenangan 

daerah dalam bidang penanggulangan dan pencegahan kebakaran serta 

berfungsi melayani masyarakat dalam bidang perizinan/rekomendasi pengawasan 

bangunan dalam hal pencegahan kebakaran dan pemungutan retribusi daerah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Kinerja Kantor 

Pemadam kebakaran di Kecamatan bgan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. 

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka populasi penelitian ini terdiri dari 

Kepala Pelaksana BPBD Rohil dan Petugas Kantor Pemadam Kebakaran di 

kecamatan bagan Sinembah. Dengan menetapkan sampel 12 orang Kepala dan 

petugas dengan total responden 12 orang. Teknik penarikan sampel digunakan 

teknik sensus (Kepala BPBD Rohil, Komandan regu Kantor Pemadam 

Kebakaran, Wakil Komandan Regu Kantor Pemadam Kebakaran, Anggota 

Kantor Pemadam Kebakaran. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer 

data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh secara langsung dari 

responden tentang Kinerja organisasi yaitu data yang berhubungan dengan 

indikator penelitian  yang didapati dari hasil angket/ kuesioner dan wawancara 

pada waktu melakukan kegiatan penelitian, sedangkan data sekunder terdiri dari 

data yang mendukung dalam penelitian ini yang berkenaan dengan Kinerja 

Kantor Pemadam kebakaran di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir yang meliputi struktur organisasi, tugas dan fungsi, jumlah pegawai dan 

data lainnya yang sifatnya mendukung penelitian ini. Untuk menganalisis data 

digunakan metode deskriptif yaitu yaitu dengan mengkomperatifkan dari data 

hasil akumulasi responden yang berimbang dari kategori penilaian terbesar dari 

variabel kinerja. Hasil tanggapan responden  menyatakan bahwa Kinerja Kantor 

Pemadam kebakaran di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir 

telah dinilai Baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah dengan jumlah total skor 108 

dari keseluruhan indikator dan jumlah jumlah responden di kategori “Baik” 

dengan hasil 70,37%. Hasil tanggapan responden (atasan) dengan cara 

wawancara menyatakan bahwa Kinerj Kantor pemadam kebakaran di Kecamatan 

bagan Sinembah telah dinilai Baik yaitu dengan cara jika ada kejadian 

kebakaran petugas langsung menuju lokasi kejadian. 
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