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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas 

segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Laporan  Kinerja 

Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dapat terlaksana 

sesuai dengan pedoman pembuatan yang telah ditentukan.  

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2020 

ini dibuat sebagai bentuk komitmen nyata dari Dinas Perhubungan 

Kabupaten Way Kanan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .  

 

Selain itu penyusunan LKjIP ini merupakan wujud 

pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja 

lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran yang ada pada Dinas 

Perhubungan yang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan 

dalam bentuk laporan kinerja ini.  

 

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk menggambarkan 

penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam mengimplementasikan 

tugas pokok dan fungsi dalam usaha mencapai keberhasilan dalam 

meningkatkan kualitas kinerja yang diharapkan serta untuk mewujudkan 

good governance yang transparan dan akuntabel.  
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Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan 

Tahun Anggaran 2020 ini masih jauh dari kesempurnaan, maka karena 

itu kritik, saran, dan masukan sangat kami harapkan demi 

kesempurnaan laporan kinerja yang kami susun ini. 

 

 
                                                     Blambangan Umpu, 22 Januari 2021 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya yang 

dilakukan Dinas Perhubungan dalam mendorong tata kelola 

pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi 

bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi untuk terus 

meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus 

ditingkatkan. LKjIP Dinas Perhubungan merupakan amanat Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas kinerja Dinas Perhubungan yang transparan dan akuntabel.  

Dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 (empat) Indikator 

Kinerja Utama Penunjang Dinas Perhubungan Tahun 2020, capaian 

kinerja rata-rata Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut : 

I. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi  Capaian 
Ket. 

1 2 3 4 5 6  

Meningkatnya 
pelayanan 
trasnportasi 
yang 
memenuhi 
standar 
keselamatan 

Proporsi 
angkutan 
jalan yang 
memenuhi 
standar 
keselamatan 

% 50 42,72% 85,445  

 

 

 

 

 
iv 



 
 

 

II. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama Penunjang 

Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Satuan Target Realisasi Capaian Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pelaporan 
Kinerja dan 
Keuangan 
 

Nilai SAKIP 
SKPD 

 B   
Dalam 
proses 

penilaian 

Pelaporan 
LHKPN 
 

LHKPN 2019 
% 100 100 100%  

Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 
 

Nilai 
Pelayanan 
Publik  

75/ 
Hijau 

  

Dalam 
proses 

persiapan 
dan 

penilaian 

Meningkatnya 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Sektor 
Perhubungan 
 

Persentase 
penerimaan 
PAD 
Retribusi 
Parkir  

% 100 77,60 77,60%  

 

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan 2016-

2021 menetapkan bahwa tujuan Dinas Perhubungan adalah 

meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikatornya adalah 

indeks konektivitas untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran 

strategis Dinas Perhubungan adalah meningkatnya pelayanan 

transportasi yang memenuhi standar keselamatan dengan indikator yang 

akan capai adalah:  

1) Persentase jaringan trayek kabupaten yang dilayani angkutan umum;  

2) Tersedianya Terminal tipe C diwilayah yang telah dilayani angkutan  

    umum;  

3) Persentase fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan terpasang;  

4)Proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan 

Evaluasi atau capaian kinerja dan permasalahan pada setiap 

sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian 

Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan. Dimana masih terdapat 
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permasalahan-permasalahan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan 

dengan baik. Terutama kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran utama tetapi tidak dapat terlaksana 

dikarenakan refocusing anggaran, yang dalam hal ini adalah kegiatan 

untuk mencapai sasaran 1 s/d 3 diatas. Kegiatan tersebut terkait dengan 

pemenuhan sarana transportasi untuk meningkatkan pemenuhan 

angkutan umum dan prasarananya pada trayek yang ada serta 

pemenuhan perlengkapan jalannya. 

 Dari sisi anggaran realisasi penyerapan anggaran dari belanja 

langsung sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp. 648.118.811,00 

(Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Belas Ribu 

Delapan Ratus Sebelas Rupiah) atau 97,85% dari total anggaran sebesar 

Rp.662.359.485,00 (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima 

Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), 

sehingga diperoleh efesiensi 2,15 %.  

 Pentingnya koordinasi dan sinergitas perangkat daerah dalam 

pencapaian visi dan misi dinas terutama dalam pengalokasian anggaran 

yang tepat sasaran agar terwujudnya efektivitas dan efisiensi anggaran. 

Hasil evaluasi capaian kinerja ini penting digunakan sebagai pijakan 

dalam perbaikan pelayanan transportasi di tahun yang akan datang. 

  

 

                                                    Blambangan Umpu, 22 Januari 2021                                                                
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan 

ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang 

capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang 

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja Dinas 

Perhubungan Kabupaten Way Kanan tahun 2020 berisi tentang 

ikhtisar realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Dokumen Rencana 

Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021. 

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten 

Way Kanan ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundang-

undangan sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Yang Mengisyaratkan Pentingnya Akuntabilitas Dalam 

Perencanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata 

Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor4689); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator 

Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator 

Kinerja Utama; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyusunan laporan kinerja Dinas Pehubungan Kabupaten 

Way Kanan Tahun 2019 berdasarkan pada Review Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 – 

2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. 

 

1.2   Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Perhubungan Kabupaten 

Way Kanan Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat 

dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban 
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keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam tahun 2020 

serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan  dari hasil 

pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. 

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas 

Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, 

pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten 

Way Kanan selama Tahun Anggaran 2020; 

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan 

Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2020; 

c. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi 

bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas 

Perhubungan Kabupaten Way Kanan di tahun selanjutnya 

serta masa yang akan datang; 

d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Way Kanan dengan menerapkan azas 

transparansi, sistematik dan accountable (dapat 

dipertanggungjawabkan). 

 

1.3   Gambaran Umum SKPD 

1.3.1 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peragkat Daerah 

Kabupaten Way Kanan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Way 

Kanan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang perhubungan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas 

Perhubungan Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perhubungan;dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberkan oleh Bupati; 

 

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : 

a.  Kepala Dinas; 

b.  Sekretariat, membawahi : 

1.  Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2.  Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

c.   Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi : 

1.  Seksi Lalu Lintas; 

2.  Seksi Angkutan; dan 

3.  Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian 

Sarana.  

d.  Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi : 

1.  Seksi Prasarana Angkutan; 

2.  Seksi Keselamatan; dan 

3.  SeksiPengembangan.  

e.   Unit Pelaksana Teknis; dan 

f.   Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

1. Kepala Dinas 

Kepala  Dinas  Perhubungan  mempunyai  tugas  membantu  Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang 
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menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan 

kepada daerah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

1. Perumusan  kebijakan  di  bidang  lalu  lintas dan  angkutan 

jalan, perkeretaapian,pelayaran, dan penerbangan yang 

menjadi kewenangan  daerah  dan  tugas  pembantuan  yang  

ditugaskan kepada daerah kabupaten; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan 

jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah kabupaten; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan 

angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan 

yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

yang ditugaskan kepada daerah kabupaten; 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.  

2. Sekretaris 

 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 

tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh 

unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan yang meliputi 

pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi 

umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan; 
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2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan 

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu; 

3. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas; 

4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan 

kerumahtanggaan; 

5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 

 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Sekretariat membawahi: 

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. 

 

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris. 

 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, 

kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta 

administrasi kepegawaian di lingkungan Badan. 

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

1. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta 

administrasi kepegawaian; 
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2. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman 

surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan 

kearsipan; 

3. melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas di 

Lingkungan Dinas Perhubungan; 

4. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan 

dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di 

Lingkungan Dinas Perhubungan; 

5. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan penunjang pelaksanaan tugas; 

6. melaksanakan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian 

administrasi perjalanan dinas; 

 

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran 

kinerja dan pelaporan dinas serta penyiapan bahan penyusunan 

anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan 

pertanggungjawaban keuangan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagai Subbagian Perencanaan dan 

Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

1. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan 

program kerja dinas serta pengelolaan administrasi dan 

pertanggung jawaban pengelolaan keuangan di Dinas 

Perhubungan; 

2. menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan 

program kerja di Dinas perhubungan; 

3. menyusun rencana strategis di Dinas Perhubungan; 
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4. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, 

program di Dinas Perhubungan; 

5. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di 

Dinas Perhubungan; 

6. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan 

kegiatan tahunan di Dinas Perhubungan; 

7. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian 

pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan 

revisi anggaran; 

8. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, 

belanja dan pembiayaan di Dinas Perhubungan; 

9. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran 

pendapatan dan belanja; 

10. melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan 

daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri 

sipil; 

11. merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana 

dan program adminstrasi pengelolaan keuangan; 

12. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja di Dinas Perhubungan; 

13. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan 

penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran 

pendapatan, belanja dan pembiayaan di Dinas Perhubungan; 

14. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan 

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di Dinas 

Perhubungan; 
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15. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan 

program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala 

Bidang di Dinas Perhubungan; 

16. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas 

pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan; 

17. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan 

rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas di Dinas 

Perhubungan; 

18. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

dan statistik di Dinas Perhubungan; 

19. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

dan kegiatan di Dinas Perhubungan; 

20. menyusun laporan kinerja di Dinas Perhubungan; 

21. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

22. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program 

kerja dengan sub unit kerja lain di Dinas Perhubungan, dan 

23. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

a. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan. 

b. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, 

angkutan, dan pengujian sarana; 
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2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, 

angkutan, dan pengujian sarana; 

3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, 

angkutan, dan pengujian sarana; 

4. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan. 

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi : 

a. Seksi Lalu Lintas; 

b. Seksi Angkutan; dan 

c. Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian 

Sarana. 

Masing-masing Seksi sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. 

 

 Seksi Lalu Lintas 

a. Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk 

teknis dan pelaksanaan pembinaan dan manajemen lalu lintas. 

b. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Lalu Lintas mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

1.  melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Lalu 

Lintas; 

2.  melaksanakan pengolahan dan penganalisaan data sebagai 

bahan penyusunan kebijakan manajemen lalu lintas; 

3.  melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis manajemen lalu lintas; 
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4.  melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, 

pengendalian dan operasi terhadap penggunaan jalan selain 

untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten; 

5.  melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan 

penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan 

sekunder Kabupaten; 

6.  melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan 

penetapan kelas jalan di Lingkungan Kabupaten; 

7.  melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan 

penetapan rencana umum pembangunan jaringan 

tranportasi jalan sekunder; 

8.  melaksanakan penyiapan bahan kegiatan evaluasi kinerja 

dan dampak pembangunan bidang transportasi darat; 

9.  melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi kelas jalan di 

Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

10. melaksanakan penyiapan bahan kajian analisis dampak 

lalu lintas jalan yang berada dalam wilayah Kabupaten; 

11. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan 

parkir dan penentuan lokasi parkir; 

12. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan 

pengendalian parkir, lokasi parkir dan pola pengaturan 

parkir; 

13. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar 

operasional manajemen lalu lintas; 

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

tugas; dan 

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 Seksi Angkutan 

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk 
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teknis dan pelaksanaan bina usaha angkutan. 

 

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Angkutan mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 

1. menyiapkan penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan 

perumusan kebijakan teknis bina usaha angkutan; 

2. menyiapkan penyelenggaraan pemberian rekomendasi ijin 

trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan; 

3. menyiapkan penyelenggaraan penyusunan jaringan trayek 

angkutan kota dan angkutan pedesaan; 

4. menyiapkan penyelenggaraan pemberian rekomendasi ijin 

usaha angkutan penumpang dan ijin usaha angkutan 

barang; 

5. menyiapkan penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan 

tarif angkutan penumpang; 

6. menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi dan penyusunan 

standarisasi dan pembinaan teknis manajemen usaha 

angkutan orang, angkutan barang, serta angkutan khusus; 

7. menyiapkan penyelenggaraan pembinaan teknis operasional 

angkutan; 

8. menyiapkan penyelenggaraan pemberian fasilitasi 

pengkajian kebutuhan dan pengembangan jaringan 

transportasi; 

9. menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi dan penyusunan 

standarisasi dan pembinaan teknis usaha angkutan; 

10. menyiapkan penyelenggaraan penyusunan bahan 

penetapan rencana lokasi pembangunan dan 

pengoperasian prasarana angkutan; 

11. menyiapkan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan 
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12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian 

Sarana 

a.  Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian 

Sarana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di 

bidang pembinaan, pengendalian, operasi dan pengujian 

sarana. 

b. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan, 

Pengendalian, Operasi dan Pengujian Sarana mempunyai 

rincian tugas sebagai berikut : 

1. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja 

Seksi Pembinaan, Pengendalian, Operasi dan Pengujian 

Sarana; 

2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis pembinaan, pengendalian, operasi dan pengujian 

sarana; 

3. melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan 

kelengkapan kendaraan bermotor di jalan sesuai 

kewenangannya; 

4. melaksanakan penyiapan bahan analisis dampak lalu 

lintas di jalan Kabupaten; 

5. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan dan 

penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan 

Kabupaten sesuai kewenangannya; 

6. melaksanakan penyiapan bahan penentuan lokasi 

fasilitas parkir untuk umum; 

7. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan terhadap 

lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi; 
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8. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan lembaga 

pendidikan dan latihan mengemudi; 

9. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan 

pembinaan lalu lintas sesuai dengan kewenangannya; 

10. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan, 

pengawasan dan pengendalian lalu lintas; 

11. melaksanakan pengolahan data dan analisis 

kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten; 

12. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyidikan 

pelanggaran peraturan daerah Kabupaten bidang lalu 

lintas angkutan jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan 

laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala, dan 

perijinan angkutan umum; 

13. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

 

4. Bidang Prasarana dan Keselamatan 

a. Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas 

menyelenggarakan penyiapan bahan teknis penetapan, 

pengawasan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

lalu lintas, angkutan dan keselamatan. 

b. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan 

Keselamatan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1.  Penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan kebijakan 

teknis penetapan dan pengembangan sarana, prasarana 

dan keselamatan; 

2.  Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan fasilitasi 

penyediaan tempat menaikan dan menurunkan penumpang 
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yang berlokasi pada ruas jalan kabupaten, awal/akhir 

trayek angkutan perkotaan dan perdesaan, tempat istirahat 

kendaraan penumpang dan barang; 

3.  Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan pembinaan 

teknis kelaikan jalan kendaraan bermotor; 

4.  Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis 

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan persyaratan 

teknis dan kelaikan kendaraan bermotor di jalan; 

5.  Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan lokasi 

pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan alat 

pengendalian dan pengawasan; 

6.  Penyelenggaraan penentuan lokasi pengaman pemakai 

jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten; 

7.  Penyelenggaraan penyiapan bahan pengadaan dan 

pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi 

isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai 

jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten; 

8.  Penyelenggaraan penetapan lokasi  dan pengelolaan 

terminal penumpang Tipe C; 

9.  Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

hasil pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan 

Keselamatan; dan 

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bidang Prasarana dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahi : 

a. Seksi Prasarana Angkutan; 

b. Seksi Keselamatan; dan 

c. Seksi Pengembangan. 
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 Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Prasarana dan Keselamatan. 

 

 Seksi Prasarana Angkutan 

1. Seksi Prasarana Angkutan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi 

dan pelaporan di bidang prasarana angkutan. 

2. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Prasarana Angkutan 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.  melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Prasarana Angkutan; 

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis prasarana angkutan; 

c.  melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis 

operasional pengembangan prasarana angkutan; 

d. melaksanakan penyiapan bahan pemberian fasilitasi 

pengkajian kebutuhan dan pengembangan prasarana 

angkutan; 

e.  melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan 

penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis 

prasarana angkutan; 

f.  melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan 

rencana lokasi pembangunan dan pengoperasian 

prasarana angkutan; 

g. melaksanakan penyusunan konsep rencana penunjukan, 

pengembangan, pengelolaan dan penataan terminal 

penumpang tipe C, halte dan tempat peristirahatan 

kendaraan; 
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h. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan desain 

terminal penumpang tipe C dan pelabuhan; 

i. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis 

pemeliharaan prasarana angkutan; 

j.  melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan 

kerjasama pemeliharaan prasarana angkutan; 

k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan 

kerjasama dengan bandar udara; 

l.  melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

tugas; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

  Seksi Keselamatan 

1.  Seksi Keselamatan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan 

pelaporan di keselamatan. 

2.  Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Keselamatan 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a.  melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Keselamatan; 

b.  melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan 

kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan 

kecelakaan lalu lintas di jalan; 

c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penelitian 

dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang 

mengakibatkan korban meninggal dunia; 

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengolahan 

data dan analisa kecelakaan lalu lintas; 
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e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan 

pembinaan operasional pengemudi angkutan umum; 

f. melaksanakan penyiapan bahan penentuan lokasi, 

pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan 

penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat 

pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan 

pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di 

jalan Kabupaten; 

g. melaksanakan penyiapan bahan pengadaan dan 

pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat 

pemberi isyarat  lalu lintas, alat pengendali dan 

pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di 

jalan Kabupaten; 

h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman 

dan kebijakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor 

disesuaikan dengan pengesahan rancang bangun dan 

rekayasa kendaraan bermotor yang telah diterbitkan; 

i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan 

teknis sarana lalu lintas; 

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

  Seksi Pengembangan 

2. Seksi Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, 

pengembangan teknologi perhubungan, dan 

pengembangan lingkungan perhubungan. 
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3. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pengembangan 

mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Pengembangan; 

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan 

angkutan; 

c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis penetapan rencana umum jaringan trayek 

perkotaan dan jaringan trayek perdesaan; 

d. melaksanakan penyiapan bahan kajian kebutuhan 

angkutan pada setiap jaringan trayek; 

e. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi 

ijin trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan; 

f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kajian 

kebutuhan pengembangan, pembangunan dan 

pengoperasian terminal; 

g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penetapan 

rencana lokasi pembangunan dan pengoperasian 

prasarana angkutan; 

h. melaksanakan pengaturan dan penetapan ruas-ruas 

jalan sebagai lintasan serta pendistribusian pergerakan 

angkutan pada ruas-ruas jalan; 

i. melaksanakan penyusunan bahan informasi jaringan 

trayek angkutan orang; 

j. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan 

pembangunan terminal dan pelabuhan; 

k. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi 

ijin tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; 
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l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

tugas; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

1. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah 

dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan 

kebutuhan. 

2. Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

  Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional 

sesuai dengan kebutuhan. 

1. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga 

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilan. 

3. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga 

fungsional yang ada di lingkungan Dinas. 
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4. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan 

beban kerja. 

5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.3.3 Sumber Daya Aparatur 

Sumber daya aparatur yang merupakan penggerak jalannya roda organisasi 

Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertuang dalam beberapa 

tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 
Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 
 

NO JABATAN NAMA / NIP. GOL. KET. 

1. Kepala Dinas Yusron Lutfi, S.H,M.M   
NIP. 19720916 200003 1 004 

IV/b  

2 Sekretaris  Hepi Haryanto,S.E 
NIP. 19760511 200902 1 002 

IV/a  

3 Kasubbag. Umum dan 
Kepegawaian 

Ahmad Joni,S.E 
NIP. 19840120 200902 1 001 

III/c  

4 Kasubag Perencanaan dan 
Keuangan  

Linggarsih Subandrio. S.T 
NIP. 19760123 201101 1 001 

III/c  

5 Kabid  Lalulintas dan Angkutan  Drs. Kasanudin 
NIP. 19641007 199003 1 005 

IV/a  

6 Kabid Prasarana dan 
Keselamatan 

Sunaryo,S.Pd,M.M 
NIP. 19750504 200212 1 005 

IV/a  

5. Kasi Prasarana Angkutan Firman,S.T 
NIP. 19751227 200604 1005 

III/d  

6. Kasi Lalu lintas Alex Fadli Ahmadi,S.E 
NIP. 19820202 200902 1 009 

III/b  

7. Kasi Pengembangan Yusmanadi. S. Sos 
NIP. 19720205 199203 1006 

III/d  

8. Kasi Pembinaan, pengendalian, 
operasi dan pengujian sarana 

Heryono S. Sos 
NIP.19630205 198703 1 010 

III/d  

9. Kasi Angkutan Levi Juwardi,S.E. 
NIP. 19870206 201101 1 003 

 
III/c 

 

10. Kasi Keselamatan Adhi Arya Utama,S.Kom 
NIP. 19760422 201101 1 022 

III/b  

11. Ka. UPTD PKB M.Daud HB,S.T 
NIP. 1976012 201101 1 001 

III/d  

12. Kasubag TU UPTD PKB Rezha Herawan,S.E 
NIP. 19801005 201001 1 004 

III/b  

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan 
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Tabel 1.2 
ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang 

 

NO 
Kepega

waian 
PTHLS 

Gol/ Ruang 

Jumlah I II III IV 

a b c d a b C d a b C d a b c d 

1. ASN       1 2 1 2 3 3 4 3 1 - - 20 

2. PTHLS 28                 28 

Jumlah 28      1 2 1 2 3 3 4 3 1 - - 48 

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan 

 
Tabel 1.3 ASN Dinas Perhubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

    

Sumber : Dinas Perhubungan Kanan 

Tabel 1.4 Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Kepegawaian 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. ASN 18 2 20 

2. PTHLS 20 8 28 

Jumlah 38 9 48 

Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Kepegawaian 
Jenjang Pendidikan 

Jumlah 
S2 S1/D4 D3 SLTA SLTP 

1. ASN 2 14 0 4 0 20 

2. Honor/PTHLS    27 1 28 

Jumlah 2 12 - 31 1 48 
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Tabel 1.5 
Susunan Kepegawaian Dinas Perhubungan  

Berdasarkan Jabatan Struktural dan Eselonering 
 

No Eselon Nama Jabatan 
Jumlah 

Formasi 

Formasi  

Ket 
Sudah 
Terisi 

Belum 
Terisi 

1. II.b Kepala Dinas 1 1 -  

2. III.a Sekretaris 1 1 -  

3. III.b Kepala Bidang 2 2 -  

4. IV.a Kasubbag/ Kasi 10 10 -  

Jumlah  14 14 0  

          Sumber : Dinas Perhubungan Way Kanan 

 

1.3.4 Sarana Prasarana Aparatur 

Sarana Prasarana  yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Way Kanan dalam menunjang aktifitas dan kinerja sampai saat ini belum 

pada kondisi yang ideal dikarenakan masih ada beberapa perlengkapan 

belum ada yaitu mobil/motor patroli serta perlengkapan yang perlu 

ditambah jumlahnya seperti laptop, komputer. Adapun perlengkapan yang 

dimiliki dan masih berfungsi dengan baik adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 8 

Data Perlengkapan Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan 

No Nama Barang Jumlah Kondisi 

1. Buffet 2 Unit Baik 

2. Lemari Arsip 4 Unit Baik 

3. Filling Kabinet 5 Unit Baik 

4. Meja Kerja 13 Buah Baik 

5. Kursi Kerja 15 Buah Baik 

6. Kursi Rapat 10 buah Baik 

7. Sofa 2 Set Baik 

8. AC 10 Unit Baik 

9. Personal Komputer 2 Unit Baik 

10. Laptop 4 Unit Baik 

11. Printer 2 Unit Baik 

12. Kendaraan Roda 4 3 Unit Baik 

13. Kendaraan Roda 2 3 Unit Baik 
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1.4 Isu Strategis 

Isu strategis sektor transportasi secara umum di Kabupaten Way 

Kanan adalah sebagai berikut : 

1. Ketersediaan sarana tranportasi umum masih kurang dan 

jaringan trayek masih belum tertata dengan baik. 

2. Belum tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimal 

dalam hal penyediaan sarana transportasi dan perlengkapan 

jalan, masih rendahnya tingkat  kesadaran masyarakat 

terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas, dan 

kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase. 

3. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan yang sudah 

ada. Masalah tersebut disebabkan oleh load factor (jumlah 

penumpang) angkutan umum yang rendah, keterpaduan 

jaringan pelayanan  dan jaringan prasarana transportasi jalan 

antar daerah masih rendah.  

4. Belum adanya terminal. 

5. Sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor yang masih 

sangat kurang, sehingga saat ini yang dilaksanakan unit 

pengujian berkala kendaraan bermotor Kabupaten Way Kanan 

hanya sebatas pemberian rekomendasi numpang uji.  

6. Pemanfaatan Lanudad Gatot Soebroto menjadi bandara 

sipil/komersil.  

 
1.5 Sistematika Penyusunan 

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan 

Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini disajikan secara ringkas latar belakang, maksud dan 
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tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Organisasi dan Personil Perangkat Daerah dengan penekanan 

kepada aspek strategis Dinas Perhubungan serta permasalahan 

utama yang sedang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Way 

Kanan. 

 
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja 

tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan. 

 
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk 

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan 

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Perhubungan 

Kabupaten Way Kanan. 

B. RealisasiAnggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan 

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja 

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

 
BAB IV. PENUTUP 

Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian 

kinerja Dinas Perhubungan serta langkah di masa mendatang 

yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Way 

Kanan untuk meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

2.1 Rencana Strategis 

 Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 

dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala 

yang ada atau mungkin timbul. Dinas Perhubungan Kabupaten Way 

Kanan sebagai instansi/dinas yang diserahi tanggung jawab dan 

kewenangan menyelenggarakan urusan wajib Pemerintah Daerah di 

bidang perhubungan diharuskan pula menyusun perencanaan strategis 

pembangunan di bidang perhubungan tahun 2016 – 2021. Perencanaan 

strategis ini merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari 

kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan 

merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada 

jajaran aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan dalam 

melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan selama kurun waktu 2016-2021. Penyusunan Rencana 

strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 (selanjutnya disebut 

Renstra) pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk 

menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya 

pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJM Daerah) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021. Untuk itu 

dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki 

Dinas Perhubungan, maka disusunlah Renstra Dinas Perhubungan 

sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Renstra Dinas Perhubungan memuat 

gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di 
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formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang 

akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2016-2021.  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Way Kanan 

Tahun 2016 - 2021, merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan tahun 2005 – 2025, 

yaitu tahap Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan 

peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, maka 

Visi Pembangunan tahun 2016 – 2021 yaitu : Way Kanan Maju dan 

Berdaya Saing.  

 Dinas Perhubungan sebagai SKPD pembantu bupati dalam 

melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas 

pembantuan di bidang perhubungan, dikaitkan dengan visi dan misi Kepala 

Daerah kabupaten Way Kanan dalam RPJMD 2016 – 2021 serta urusan 

pemerintahan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas Dinas 

Perhubungan terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu : Peningkatan 

kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi 

jalan dalam kondisi mantap, rasio eletrifikasi dan jaringan irigasi, dengan 

target capaian kinerja RPJMD yaitu Meningkatnya konektivitas antar 

wilayah. 

 

2.1.1 Tujuan dan Sasaran SKPD 

a. Tujuan 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya 

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada 

isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk 

kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin 
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dicapai dimasa mendatang. 

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan adalah 

Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator Indeks 

konektivitas. Konektivitas adalah keterkaitan atau hubungan antar wilayah, 

sedangkan indeks adalah sesuatu yang menunjukkan tempat (indicare) 

sehingga indeks konektivitas adalah cara dalam pengembangan wilayah 

dengan mempertimbangkan lokasi pembangunan yang akan berpengaruh 

pada pergerakan manusia dan barang.  

Untuk menentukan Indeks konektivitas jika dihubungkan dengan 

transportasi diperoleh dengan membandingkan  jumlah jaringan tranportasi 

yang menghubungkan antar wilayah/kota yang telah dilayani moda dibagi 

dengan jumlah total jaringan transportasi. Sehingga indeks konektivitas 

adalah jumlah jaringan transportasi terlayani moda dibagi jumlah total 

jaringan tranportasi, sebagai berikut : 

 

Indeks Konektivitas = 

 

Jumlah jaringan transportasi terlayani moda 
 

Jumlah jaringan transportasi  

Konektivitas merupakan kunci utama mendukung jalur distribusi dan 

logistik sehingga kelancaran akan hal itu dapat mendorong pertumbuhan 

pendapatan diberbagai wilayah yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi 

daerah. Konektivitas pasti terkait dengan transportasi, keterjangkauan 

daerah dipenjuru wilayah dengan moda transportasi serta terjaminnya 

sarana prasarana transportasi sudah pasti menumbuhkan perekonomian 

yang baik.  

Konektivitas menciptakan kelancaran dan kemudahan 

perhubungandan perdagangan. Berbagai potensi wilayah termasuk 

pariwisata akan semakin terangkat dengan kemudahan perpindahan indivdu 

dari satu wilayah kewilayah lain di suatu daerah. Kebutuhan logistik 

masyarakat diwilayah-wilayah akan semakin terpenuhi, sehingga berefek 

pada penekanan perbedaan harga produk pada masing-masing wilayah.  
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Indeks konektivitas transportasi Kabupaten Way Kanan jika dihitung 

dengan formula diatas adalah 0.3, nilai ini diperoleh dari 3 jaringan 

transportasi yang telah terlayani moda secara konstan dan teratur dibagi 10 

jaringan tranportasi, menurut tabel dibawah : 

 

 Tabel 2.1 Data Jaringan Tranportasi Kabupaten Way Kanan 

NO JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN WAY KANAN 
KODE 

TRAYEK 
 (Terlayani/ 

Tidak(N/A)) 
1. 

 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
 

Blambangan Umpu - Simpang Empat  Negeri Baru – Kasui - 
Rebang Tangkas 
Stasiun Bl. Umpu – Simpang Empat Negeri Baru – Way Tuba – 
Bandara Gatot Soebroto - Martapura 
Baradatu – Banjit – Kasui  
Baradatu – Simpang Empat Negeri Baru – Stasiun Bl. Umpu 
Baradatu - Gunung Labuhan - Bukit Kemuning 
Negeri Agung – Baradatu 
Negeri Agung - Kalipapan – Sumber Rejeki – Tulung Buyut 
Negeri Agung – Sopoyono – Pakuan Ratu 
Way Tuba – Bumi Agung -  Buay Bahuga – Bahuga  
Pakuan Ratu – Negara Batin - Negeri Besar-Panaragan 
 

A 
 

B 
 

C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

N/A  
 
N/A 
 
Terlayani 
N/A 
Terlayani 
N/A 
N/A 
N/A 
Terlayani 
N/A 
 

  

Dengan indeks konektivitas 0,3 ini bukan berarti konektivitas antar wilayah 

di Kabupaten Way Kanan rendah, karena realnya walaupun sebagian besar 

jaringan transportasi belum terlayani moda secara teratur dan konstan, 

tetapi kemudahan akses transportasi dilayani oleh kendaraan-kendaraan 

pribadi baik penumpang atau barang  yang sewaktu-waktu bisa diakses 

sesuai kebutuhan sehingga konektivitas antar wilayah di Kabupaten Way 

Kanan tidak terkendala. 

 Belum terlayaninya jaringan transportasi oleh moda di Kabupaten Way 

Kanan sehingga secara hitungan indeks konektivitas nilainya masih rendah, 

hal ini dipengaruhi oleh load faktor  atau jumlah penumpang yang relatif 

sedikit dan hanya pada waktu-waktu tertentu. Dengan kondisi ini menjadi 

kendala pengusaha angkutan berinvestasi diangkutan penumpang. Terkait 

dengan hal ini pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah pusat 
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dalam pemenuhan moda transportasi dimaksud pada tahun 2020 berupa 

pengadaan microbus 20 seat 3 unit, sehingga pada tahun 2021 indeks 

konektivitas ditargetkan menjadi 0,6. Dengan ini pula diharapkan bisa 

menjadi stimulus    bagi pengusaha angkutan untuk turut berkontribusi 

dalam penyediaan moda.  

   

b. Sasaran 

 Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan 

yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari 

tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

ditetapkan. Adapun sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan 

adalah meningkatnya pelayanan transportasi yang memenuhi  standar 

keselamatan dengan indikator sebagaimana tabel berikut : 

1. Persentase jaringan trayek kabupaten yang dilayani angkutan umum; 

2. Tersedianya Terminal tipe C di wilayah yang telah dilayani angkutan; 

3. Persentase fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan terpasang; 

4. Proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan. 

Yang secara detail pada tabel 2.1 dibawah.
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   Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan 2016 – 2021 
 

Tujuan 
Indikator 

Tujuan 

Kondisi  

Awal 

Target Kinerja Tahun Ke- Sasaran Indikator Kinerja Kondisi 

Awal 

Target Kinerja Tahun Ke- 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Meningkat 

nya 

konektivitas 

daerah 

 

Indeks 

Konektivi 

tas 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,5 

 

0,6 

 

Meningkat 

nya 

pelayanan 

transpor 

tasi yang 

memenuhi  

standar 

keselama 

tan 

Persentase jaringan 

trayek kabupaten 

yang dilayani 

angkutan umum 

 

30% 30% 30% 30% 30% 50% 60% 

Tersedianya 

Terminal tipe C di 

wilayah yang telah 

dilayani angkutan 

umum 

 

0 0 0 0 0 1 1 

Persentase fasilitas 

keselamatan dan 

perlengkapan jalan 

terpasang 

 

18,73% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 

Proporsi angkutan 

jalan yang 

memenuhi standar 

keselamatan 

 

50% 
52,5

0% 
55% 

57,5

% 
60% 

62,5

% 
65% 
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c. Strategi 

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan 

sasaran rencana strategis dengan efektif dan efisien.  Strategi harus 

dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembanugnan 

daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison 

waktunya dengan serangkaian arah kebijakan. 

Hasil akhir identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Dinas 

Perhubungan guna penentuan alternatif strategi berdasarkan pencermatan 

untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan 

menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah 

dicanangkan disajikan sebagai berikut : 

 

Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan 

2016 – 2021, sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 

strategi dan arah kebijaan sebagai berikut : 

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi 

yang memenuhi standar keselamatan; 

2. Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan dan perlengkapan 

jalan; 

3. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana kelaikan 

kendaraan; 

 

d. Kebijakan 

Arah kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu 

pelaksana dan pemangku kepentingan, agar strategi efektif dalam 

mewujudkan visi renstra. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan 
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adalah : 

1. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana transportasi; 

2.  Penyediaan dan pemeliharaan keselamatan dan perlengkapan jalan; 

3. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kelaikan 

kendaraan; 

4. Peningkatan koordinasi stakeholder dalam meningkatkan 

pertumbuhan dan keselamatan sektor transportasi; 

5. Peningkatan perencanaan transportasi; 

6. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas. 

 

2.2 Program dan Kegiatan 

Dari strategi dan kebijakan tersebut diatas selanjutnya dijabarkan ke 

dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Program 

merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu 

yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun 

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan 

partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu 

yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan 

program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang 

ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program kegiatan 

Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada tahun 2020 untuk mendukung 

pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :  

Sasaran: Meningkatnya sarana prasarana transportasi yang memenuhi 

standar keselamatan, dengan indikator :  

1. Persentase jaringan trayek kabupaten yang dilayani angkutan umum; 

Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

Kegiatan : Transportasi Perdesaan 
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2. Tersedianya Terminal tipe C di wilayah yang telah dilayani angkutan; 

Program  : Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 

Kegiatan : Pembangunan Terminal Tipe C 

3. Persentase fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan terpasang; 

Program : Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas; 

Kegiatan : Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 

4. Proporsi angkutan jalan yang memnuhi standar keselamatan 

Program  : Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan 

                         bermotor. 

Kegiatan : Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 

Karena terjadi wabah covid-19 dilakukan refocusing anggaran 

kegiatan pada pencapaian sasaran 1 s.d 3 sehingga kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan, tinggal tersisa anggaran untuk sasaran ke-4 yaitu 

proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan walaupun 

anggarannya sudah terpangkas sebesar 94%. 

Secara keseluruhan seluruh program dan kegiatan Dinas 

Perhubungan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai 

berikut :  

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 

a. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik; 

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 

d. Penyediaan alat tulis kantor; 

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 

g. Penyediaan makanan dan minuman; 

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 
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b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 

c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; 

d. Pemeliharaan rutin/berkala halte dan rambu; 

e. Pemeliharaan rutin/berkala Zona Selamat Sekolah. 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan; 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD; 

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran; 

c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; 

d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun; 

e. Penyusunan LAKIP SKPD; 

f. Penyusunan Renja SKPD; 

g. Penyusunan RKA dan DPA. 

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 

a. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 

darat; 

b. Pembianan Zona Selamat Sekolah; 

e. Transportasi Perdesaan; 

d. Pembangunan Terminal Tipe C; 

6. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas; 

a. Pengamanan hari raya; 

b. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas. 

e. Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan umum. 

7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Pengujian Kendaraan 

Bermotor; 

a. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; 
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b. Rehabilitasi balai pengujian kendaraan bermotor. 

2.3 Indikator Kinerja Utama 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi 

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja 

utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang 

bersangkutan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu 

dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan 

fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Indikator Kinerja 

Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi 

pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) 

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 

instansi pemerintah. Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi 

setiap instansi pemerintah adalah sebagai berikut :  

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan 

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.  

2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan 

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Way 

Kanan Tahun 2020 terjadi perubahan dari Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT) 2020 karena terjadinya refocusing anggaran sesuai pada 

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2020 

berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 

Sasaran 
Dishub 

Indikator Kinerja  
Capaian 

2019 

Target 
2020 

Formula 

Meningkatnya 
pelayanan 
transportasi 
yang 
memenuhi 
standar 
keselamatan 

Proporsi angkutan 
jalan yang 
memenuihi standar 
keselamatan       50%      50% 

 
 
Jumlah angkutan 
jalan lulus KIR  

Jumlah total 
kendaraan wajib uji 
 

 

 

2.4 Rencana Kinerja Tahunan 

Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam berbagai kegiatan tahunan. Di dalam 

rencana kinerja tahunan ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk 

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan 

rencana kinerja tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan 

kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk 

mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana kinerja yang dilaksanakan 

pada tahun 2020 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja sebelum 

refocusing anggaran adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten  

Way Kanan Tahun 2020  

No Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Target 

1. Meningkatnya 
pelayanan 
transportasi yang 
memenuhi standar 
keselamatan 

Persentase jaringan trayek 
kabupaten yang dilayani angkutan 
umum 

60% 

Tersedianya Terminal tipe C di 
wilayah yang telah dilayani 
angkutan 

1 Unit 

Persentase fasilitas keselamatan 
dan perlengkapan jalan terpasang 

27,5 

Proporsi angkutan jalan yang 
memenuhi standar keselamatan 

62,5% 
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2.5 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang 

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah 

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi 

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati 

tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya 

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian 

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan 

dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud 

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan ditetapkannya perjanjian 

kinerja ini adalah sebagai berikut : 

 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan 

kinerja Aparatur;  

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja 

aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

dan sasaran organisasi dan sebagai dasarpemberian penghargaan dan 

sanksi; 

 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima 

amanah;  

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian 
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kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima 

dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah 

dokumen anggaran disahkan dan ditandatangani oleh Bupati Way Kanan 

dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan. Perjanjian Kinerja 

menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil 

yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan 

indikator lain yang relevan. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau 

dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, 

dan menilai keberhasilan organisasi.  

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 disusun berdasarkan 

pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja 

Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Way 

Kanan Tahun 2020 sebelum refocusing 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
TARGET 

1. Meningkatnya pelayanan 

transportasi yang 

memenuni standar 
keselamatan 

Persentase jaringan 

trayek kabupaten 

terlayani angkutan 

50% 

Tersedianya Terminal 

tipe C di wilayah yang 

telah dilayani 
angkutan umum 

 

1 Unit 

Persentase fasilitas 

keselamatan dan 
perlengkapan jalan 

terpasang 

 

27,5% 

Proporsi angkutan 

jalan yang memenuhi 

standar keselamatan 

 

62,5% 

 

Tabel 2.4.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan    

                               Tahun 2020 Perubahan (setelah refocusing) 
 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA TARGET 

1 Meningkatnya 

pelayanan 

transportasi 

yang memenuni 

standar 

keselamatan 

Proporsi angkutan jalan yang 

memenuhi standar keselamatan 

50% 
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2.6 Rencana Anggaran 

 Pada tahun 2020 rencana anggaran sesuai dengan yang tercantum 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Perubahan 

adalah sebesar Rp. 2.583.383.685,- yang dialokasikan untuk belanja 

langsung sebesar Rp.662.359.485,- dan belanja tak langsung sebesar Rp. 

1.921.024.200,-  

 

Tabel 2.5 Komposisi Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2020 Menurut 

Jenis Belanja 

No Uraian 
Rencana 

Anggaran (Rp) 
Persentase 

1. Belanja Tak Langsung 1.921.024.200 74,36% 

2. Belanja Langsung 662.359.485 25,64% 

Jumlah 2.583.383.685 100% 

 

Belanja tak langsung digunakan untuk gaji dan tunjangan kinerja 

pegawai sedangkan belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan 

program utama dalam rangka mendukung pencapaian sasaran sebesar 

Rp. dan program kegiatan rutin sebesar Rp. 637.611.185,00 

 

Tabel 2.6 Komposisi Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2020 Menurut 

Program Kegiatan setelah refocusing. 

No Uraian Anggaran Persentase 

1. Program Kegiatan Utama 13.274.135,00 2,004% 

2. Program Kegiatan 

Pendukung 

649.085.350,00 97,966% 

Jumlah 662.359.485,00 100% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan adalah dinas yang 

bergerak di sektor perhubungan yang merupakan pelaksana pemerintah 

daerah Kabupaten Way Kanan yang mempunyai kewajiban dalam 

melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja melalui penyajian yang 

dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 10 

Tahun 2010, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan PermenPAN dan RB 

Nomor : 53 Tahun 2014. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk 

menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara 

transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan 

misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima laporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. 

 Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan merupakan bagian 

dari pelaksana pengelolaan pemerintahan yang sekaligus sebagai 

penyelenggara pelayanan masyarakat di bidang perhubungan telah 

melaksanakan kewajiban terkait akuntabilitas kinerja Laporan Kinerja 

Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan tahun 2020 memberikan 

gambaran penilaian tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).  

 Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggung jawaban  atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada 

pihak yang memiliki hak atau kewenangan meminta keterangan atau 

pertanggung jawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut maka 

semua instansi pemerintah, badan, dan lembag negara, dipusat dan 

daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing harus 

memahami lingkup akuntabilitas. Karena pertanggungjawaban yang 

diberikan harus meliputi baik keberhasilan maupun kegagalan dalam 
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pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. 

 

3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi 

 Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan 

misi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan. Pengukuran ini 

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan 

pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator 

masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi 

dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2020 ini adalah 

berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Way Kanan.  . 

 Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, 

program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai 

dengan Desember 2020. Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan 

Kabupaten Way Kanan dalam tahun 2020 merupakan kemampuan 

perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengukuran indikator 

kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan 

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja 

dengan rumus sebagai berikut :  

Capaian Indikator 

Kinerja 
= 

Realisasi 
X 100% 

Target 

 

 

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing 

indikator kinerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat 

kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010, yang juga dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
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Pemerintah (LKjIP) ini. 

 

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Capaian Kinerja 
 

Urutan  Rentang Capaian Kategori Capaian  

I > 100 % Sangat Baik 

II 76%  s.d 100% Baik 

III 55%  s.d  75% Cukup 

IV < 55% Kurang 

 

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama  

Penyusunan indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah sesuai 

dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : PER/ 09/ 

M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007, Tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi Pemerintah. 

IKU instansi pemerintah harus selaras dengan tingkat unit organisasi 

indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam 

penetapan IKU adalah untuk :  

1) Untuk memperoleh informasi yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.  

2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan  dari tujuan dam sasaran 

strategis organisasi yang di gunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja. 
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Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas 

Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 dilihat dari capaian 

terhadap sasaran. 

                  Tabel 3.2 Target Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Perubahan (setelah refocusnig) 

Sasaran Indikator Sasaran Satuan Formula Target Keterangan 

1 2 3 4 5 6 

Meningkatnya 
pelayanan 
transportasi 
yang 
memenuhi 

standar 
keselamatan 

1. Proporsi 
angkutan jalan 
yang 
memenuhi 
standar 

keselamatan 

% 

Jumlah 
angkutan 
jalan lulus 
uji KIR 

 50% 

-  

Jumlah 

angkutan 
jalan wajib 
uji KIR 

 

 

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran IKU Dinas Perhubungan Tahun  2020 

Sasaran Indikator Kinerja 
Capaian 

2019 
Target 
2020 

Realisasi 
2020 

Capaian 

1 2 3 4 5 6 
Meningkatnya 
pelayanan 
trasnportasi 
yang 
memenuhi 
standar 
keselamatan 

1. Proporsi angkutan 
jalan yang 
memenuhi standar 
keselamatan 

50% 50% 42,72% 85,445 

 

Tujuan ditetapkan sasaran ini adalah : 

1. Memberi jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna 

angkutan jalan; 

2. Melestarikan lingkungan dari kemungkinann pencemaran yang 

diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan; 

3.  Memberikan kepastian bahwa angkutan jalan yang dioperasikan dijalan 

telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 



Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 Page 46 
 

4. Menumbuhkan kepercayaan kepada pengguna/penumpang angkutan 

sehingga merasa aman, nyaman. 

 Saat ini unit pengujian berkala kendaraan bermotor Kabupaten 

Way Kanan belum lulus akreditasi sehingga pelayanan uji kir sebatas 

rekomendasi numpang uji ke kabupaten/kota terdekat. Belum 

terakreditasinya unit uji berkala kendaraan bermotor Kabupaten Way 

Kanan ini disebabkan oleh belum tersediannya alat uji dan prasarana 

yang memadai sehingga menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Way Kanan untuk mengadakan alat uji dan sarana prasarana 

pendukungnya sehingga pelayanan kepada masyarakat terkait pelayanan 

publik pengujian berkala kendaraan bermotor  menjadi lebih optimal .  

 Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.070 unit kendaraan wajib uji 

melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dari target 1.250 unit 

kendaraan terhadap cakupan kendaraan wajib uji aktif 2.500 unit. 

 

                               

0

500

1000

1500

Target 392 784 1176 1250

Realisasi 397 585 904 1070

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

 
                           Grafik 3.1 Proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar 

keselamatan tahun 2020 

 

  Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada 

triwulan I masih pada jalur yang benar (sesuai target), memasuki 

triwulan II realisasi jauh dari target dikarenakan adanya wabah covid-

Unit 
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19. Pada waktu tersebut aktivitas dan pergerakan masyarakat 

mengalami pembatasan sehingga kendaraan angkutan wajib uji yang 

melakukan/melaksanakan pengujian juga jauh berkurang. 

 

3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Penunjang IKU Dinas Perhubungan Tahun 

2020 

 

Sasaran 
Indikator 

Sasaran 
Satuan Target Realisasi Capaian Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pelaporan 
Kinerja dan 
Keuangan 
 

Nilai SAKIP SKPD 

 B   
Dalam proses 
penilaian 

Pelaporan 
LHKPN 
 

LHKPN 2019 

% 100 100 100% 

6 pegawai telah 
melaporkan 
LHKPN dari 6 
pegawai wajib 
lapor 

Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik 
 

Nilai Pelayanan 
Publik 

 
75/ 

Hijau 
  

Dalam proses 
persiapan dan 
penilaian 

Meningkatnya 
Pendapatan 
Asli Daerah 
Sektor 
Perhubungan 
 

Persentase 
penerimaan PAD 
Retribusi Parkir  

% 100 77,60 77,60%  

 

Khusus untuk capaian retribusi parkir dicapai dari pungutan retribusi 

dalam satu tahun yaitu Rp. 38.800.000,-  dibagi target Rp. 50.000.000,- 

diperoleh dari 4 (empat) lokasi retribusi tempat khusu parkir yaitu Pasar 

Blambangan Umpu, Pasar Way Tuba, Pasar Baradatu dan Pasar Banjit. 

Untuk retribusi parkir kita tidak dapat memungut untuk pasar rakyat 
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(kalangan) karena tidak ada fasilitas parkir yang dibangun pemerintah 

daerah. Tidak tercapainya target retribusi salah satu sebabnya adalah 

pembatasan aktivitas masyarakat karena covid-19. 

 

3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Program  

Tabel 3.6 Realisasi capaian kinerja program berdasar pada anggaran Dinas 

Perhubungan Tahun 2020 Perubahan. 

Program 
Indikator 
Kinerja 
Program 

Tahun 2020 
Capaian Keterangan Satuan Target Realisasi 

Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Terpenuhinya 
kebutuhan 
operasional 
SKPD 

% 100 100 100% 

 

Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Terpenuhinya 
sarana dan 
prasarana yang 
representatif 

% 100 100 100% 

 

Peningkatan 
Disiplin 
Aparatur 

Terlaksananya 
stimulan bagi 
peningkatan 
kinerja aparatur 

% 80 80 100% 

 

Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber Daya 
Aparatur 

Terpenuhinya 
sarana dan 
prasarana yang 
representatif 

% 0 0 0 Anggaran ditiadakan 
dampak refocusing 

Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 
 

Meningkatnya 
kualitas 
pelaporan kinerja 
dan keuangan % 100 100 100% Anggaran ditiadakan 

dampak refocusing 

Pembangunan 
Parasarana dan 
Fasilitas 
Perhubungan 

Terbangunnya 
terminal tipe C unit 0 0 0 

Anggaran pembangunan 
terminal dan pengadaan 
trandes ditiadakan 
dampak refocusing 

Peningkatan 
dan 
Pengamanan 
Lalu Lintas 

Proporsi Rambu 
Pengaman Lalu 
Lintas 

% 0 0 0 
Anggaran pengadaan 
rambu ditiadakan 
dampak refocusing 

Peningkatan 
Kelaikan 
Pengoperasian 
Pengujian 
Kendaraan 
Bermotor 

Proporsi sarana 
dan prasarana 
pengujian dalam 
kondisi baik 

% 0 0 0 Anggaran ditiadakan 
dampak refocusing 
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3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan 

Kabupaten Way Kanan didukung oleh bidang–bidang dalam melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan–kegiatan 

pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang 

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RENSTRA). 

Pada tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategik yang ditetapkan 

tersebut telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Pencapaian 

kinerja terlihat dari sejauh mana pelaksanaan program kegiatan dalam 

rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, 

dengan capaian kinerja sebagaimana tertera di atas. Adapun uraian dan 

analisis capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2020 adalah sebagai 

berikut : 

1. Indikator Sasaran 1 :Persentase jaringan trayek kabupaten yang 

dilayani angkutan umum; 

Indikator Sasaran ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik 

menyangkut kebutuhan sarana transportasi. Sasaran ini menjadi sangat 

penting dan kritikal karena menjadi standar pelayanan minimal bidang 

perhubungan terutama. Kalau bicara masalah trayek angkutan ada 

beberapa istilah sebagai berikut : 

- Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk 

pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum yang 

mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal 

tetap maupun tidak berjadwal.  

- Jaringan trayek adalah kumpulan dari berbagai macam trayek yang sudah 

menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan orang. Dalam menetapkan 

jaringan trayek ada faktor-faktor yang harus di pertimbangkan 

diantaranya sebagai berikut:  
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1. Pola tata guna lahan  

Pelayanan angkutan umum diusahakan mampu menyediakan 

aksesbilitas yang baik. Untuk memenuhi hal itu, lintasan trayek 

angkutan umum diusahakan melewati tata guna tanah dengan 

potensi permintaan yang tinggi. Demikian juga lokasi-lokasi yang 

potensial menjadi tujuan bepergian diusahakan menjadi prioritas 

pelayanan.  

2. Pola pergerakan penumpang angkutan umum  

Rute angkutan umum yang baik adalah arah yang mengikuti 

pola pergerakan penumpang angkutan sehingga tercipta pergerakan 

yang lebih effesien. Trayek angkutan umum harus dirancang sesuai 

dengan pola pergerakan penduduk yang terjadi, sehingga transfer 

moda yang terjadi pada saat penumpang mengadakan perjalanan 

dengan angkutan umum dapat diminimumkan.  

3. Kepadatan penduduk  

Salah satu faktor menjadi prioritas angkutan umum adalah 

wilayah kepadatan penduduk yang tinggi, yang pada umumnya 

merupakan wilayah yang mempunyai potensi permintaan yang 

tinggi. Trayek angkutan umum yang ada diusahakan sedekat 

mungkin menjangkau wilayah itu.  

4. Daerah pelayanan  

Pelayanan angkutan umum, selain memperhatikan wilayah-

wilayah potensial pelayanan, juga menjangkau semua wilayah 

perkotaan yang ada. Hal ini se suai dengan konsep pemerataan 

pelayanan terhadap penyediaan fasilitas angkutan umum.  

5. Karekteristik jaringan  

Kondisi jaringan jalan akan menetukan pola pelayanan trayek 

angkutan umum. Karakteristik jaringan jalan meliputi konfigurasi, 
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klasifikasi, fungsi, lebar jalan, dan tipe operasi jalur. Operasi 

angkutan umum sangat dipengaruhi oleh karakteristik jaringan 

jalan yang ada. 

Dalam pencapaian target sasaran diatas tahun 2020 telah di alokasikan 

anggaran sebesar Rp.1.336.200,00 untuk pengadaan sarana transportasi 

umum berupa mobil penumpang microbus 20 seat yang direncanakan 

untuk memenuhi 3 (tiga) jaringan trayek dengan angkutan umum melalui 

pola penugasan yang di danai oleh Dana Alokasi Khusus, yaitu : 

1. Stasiun Blambangan Umpu – Simpang Empat Negeri Baru – Bandara 

Gatot Soebroto; 

2. Baradatu – Simpang Empat Negeri Baru – Stasiun Blambangan Umpu; 

3. Stasiun Blambangan Umpu – Simpang Empat Negeri Baru – Kasui. 

 

Tabel 3.7 Data jaringan trayek kabupaten dan tingkat pemenuhan angkutan 

umum  

NO 
JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN 

WAY KANAN 
KODE 

TRAYEK 
 (Terlayani/ 

Tidak(N/A)) 
Keterangan 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
6. 
7. 
 

8. 
9. 

10. 
 

Blambangan Umpu - Simpang Empat  Negeri Baru – 
Kasui - Rebang Tangkas 
Stasiun Bl. Umpu – Simpang Empat Negeri Baru – 
Way Tuba – Bandara Gatot Soebroto - Martapura 
Baradatu – Banjit – Kasui  
Baradatu – Simpang Empat Negeri Baru – Stasiun 
Bl. Umpu 
Baradatu - Gunung Labuhan - Bukit Kemuning 
Negeri Agung – Baradatu 
Negeri Agung - Kalipapan – Sumber Rejeki – Tulung 
Buyut 
Negeri Agung – Sopoyono – Pakuan Ratu 
Way Tuba – Bumi Agung -  Buay Bahuga – Bahuga  
Pakuan Ratu – Negara Batin - Negeri Besar-
Panaragan 
 

A 
 

B 
 

C 
D 
 

E 
F 
G 
 

H 
I 
J 

N/A 
 

N/A 
 

Terlayani 
N/A 

 
Terlayani 

N/A 
N/A 

 
N/A 

Terlayani 
N/A 

 

 
 
 
 

Darma Duta, Puspa Jaya 
 
 
 

Angkot, AKAP 
 
 
 
 
 

Merta Sari, Minanga 
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2. Indikator Sasaran 2 : Tersedianya Terminal tipe C di wilayah yang 

telah dilayani angkutan umum; 

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai pemenuhan prasarana 

transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat 

pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan 

menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir 

suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, 

pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan 

barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan 

penumpang atau barang.  

Selain itu terminal dari segi perencanaan dan manajemen lalu 

lintas adalah sebagai simpul jaringan trayek, untuk menata lalu lintas 

dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi 

dan sebagai pengendali arus angkutan umum. Karena begitu 

pentingnya fungsi terminal maka hal tersebut menjadi hal mutlak 

yang harus diupayakan pembangunannya dan menjadi salah satu 

standandar pelayanan minimal bidang perhubungan, terkait hal 

tersebut pada tahun 2020 telah dianggarkan Rp.731.259.200,00 

untuk pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Baradatu. Dengan 

pembangunan terminal tersebut diharapkan penataan jaringan trayek 

dan pengoperasiannya bisa lebih dimantapkan, karena terminal 

sebagai simpul jaringan trayek, akan tetapi karena adanya wabah 

covid-19 hal tersebut belum terwujud disebabkan anggaran untuk itu 

mengalami refocusing 100% sehingga sampai tahun 2020 ini 

Kabupaten Way Kanan belum memilki terminal tipe C yang menjadi 

kewenangannya. 
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3. Indikator Sasaran 3 : Persentase fasilitas keselamatan dan 

perlengkapan jalan terpasang; 

 Indikator Sasaran ini dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan sarana 

keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta 

kemudahan pemakai jalan. Pada tahun 2020 telah dianggarkan Rp. 

61.199.785,00 untuk pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas jalan 

masuk Bandara Gatot Soebroto, tetapi dengan terjadinya wabah covid-19 

dana direfocusing 100% sehingga target tidak tercapai. 

 

4. Indikator Sasaran 4 : Proporsi angkutan jalan yang memenuhi 

standar keselamatan. 

Untuk proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan, 

diukur dari jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji dibagi jumlah 

kendaraan wajib uji diperoleh 1.070 unit kendaraan dari target 1.250 unit 

atau 85,44%. Dalam hal ini data yang akurat sulit didapat Karena UPT 

Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas tidak melaksanakan pengujian 

kendaraan sendiri hal ini disebabkan oleh tidak ketersediaan alat yang 

memadai. Untuk itu kedepan pengadaan alat uji serta sarana dan prasarana 

pendukung mutlak diupayakan sehingga kewajiban pemerintah daerah 

dalam menyelenggarakan pelayanan publik sektor pengujian kendaraan 

bermotor tertunaikan. 

 

3.2.1 Masalah-masalah yang dihadapi  

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, 

pada tahun 2020 terdapat masalah-masalah sebagai berikut : 

Dengan mewabahnya covid-19 mengakibatkan anggaran untuk 

melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat kritikal dalam mencapai 
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tujuan yaitu meningkatkan konektivitas antar wilayah menjadi tidak 

tercapai. Kegiatan tersebut adalah pengadaan angkiutan umum berupa 

microbus 20 seat dan pembangunan terminal tipe C di Baradatu. Microbus 

sebagai sarana transportasi dalam trayek sedangkan terminal adalah 

sebagai simpul trayek dan tempat naik dan turunnya penumpang. Kendala 

penyediaan angkutan umum dalam trayek yang ada di Kabupaten Way 

Kanan adalah load factor (jumlah penumpang) yang relatif sedikit dan belum 

terbentuk serta belum adanya terminal. Sehingga dengan kondisi ini harus 

ada trayek penugasan yaitu sarana transportasi yang ditunjang/diusahakan 

pemerintah daerah untuk beroperasi dalam trayek sehingga terbentuk pasar 

(penumpang), dengan terbentuknya pasar akan menjadi stimulan bagi 

pengusaha angkutan perorangan atau swasta. 

Sampai tahun 2020 ini tujuan Dinas Perhubungan yaitu 

meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator indeks 

konektivitas sesuai target adalah 0,5 tetapi tidak tercapai dengan kendala 

sebagaimana diatas. Indeks konektivitas saat ini adalah 0,3 dari hitungan 3 

(tiga) rute trayek terlayani angkutan dari total 10 (sepulh) rute trayek. 

  

3.2.2 Solusi yang dapat dilaksanakan  

 Untuk program dan kegiatan kedepan penyediaan angkutan umum 

dalam trayek harus menjadi perhatian lebih bagi Dinas Perhubungan 

Kabupaten Way Kanan, karena hal ini adalah salah satu item standar 

pelayanan minimal bidang perhubungan yang utama. Selain itu pegujian 

kendaraan bermotor juga harus diupayakan untuk bisa berfungsi dengan 

sebenarnya, karena ini juga menjadi salah satu kewajiban pemerintah 

daerah dalam menyediakan pelayanan umum pengujian kendaraan 

bermotor. Karena keterbatasan anggaran, selain menjadi prioritas dalam 

penyusunan anggaran dapat dilakukan langkah-langkah : 

1. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan stake holder terkait dalam 
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upaya penyediaan sarana prasarana transportasi dan pengujian 

kendaraan bermotor. 

2.  Karena sasaran-sasaran diatas adalah prioritas dalam perhubungan, 

untuk selanjutnya tetap menjadi perhatian lebih dalam penyusunan 

program, kegiatan dan penganggaran dan pengawasannya. 

 

3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran 

 Tabel 3.5 Tingkat capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2020 

terhadap target akhir periode RPJMD 

Sasaran Indikator Sasaran 

Target 
Akhir 

RPJMD 
(2021) 

Kondisi 
sampai 
dengan 
tahun 
2019 

Realisasi 
Tahun 2020 

Tingkat 
Kemajuan 

Meningkatnya 
pelayanan 
transportasi 
yang 
memenuhi 
standar 
keselamatan 

Persentase jaringan 
trayek kabupaten 
terlayani angkutan 

60% 30% 0 0 

Tersedianya Terminal 
tipe C di wilayah yang 
telah dilayani angkutan 
umum 
 

1 Terminal 0 0 0 

Persentase fasilitas 
keselamatan dan 
perlengkapan jalan 
terpasang 

30% 26,34 0 0 

Proporsi angkutan jalan 
yang memenuhi standar 
keselamatan 

65% 50% 42,72% (-7,28)% 
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 Grafik 3.2 Tingkat capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2020 terhadap 

target akhir periode RPJMD 

3.3 Realisasi Anggaran 

3.3.1 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama 

Alokasi Anggaran untuk mewujudkan sasaran diatas adalah 

sebesar Rp. 5.999.800,00 dan dana terserap sebesar RP. 5.998.300,00 

atau 99,975% dengan rincian dalam tabel dibawah: 

Tabel 3.7 Alokasi anggaran kegiatan untuk mewujudkan indikator sasaran   

 
Indikator 
Sasaran 

Kegiatan Pagu 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 
Anggaran 

(Rp) 

Serapan 
Anggaran  

Target 
Kinerja 

Realisasi 
Kinerja 

Capaian 
Kinerja 

Proporsi 
angkutan 
jalan yang 
memenuhi 
standar 
keselamatan 

Pengendalian 
Disiplin 
Pengoperasian 
Angkutan 
Umum 

3.000.000 3.000.000 100% 

50% 42,72% 85,44% 

Pelaksanaan 
Pengujian 
Kendaraan 
Bermotor 

2.999.800 2.998.300 99,95% 

 
Total 

 

13.274.135 13.274.135 100% 50% 42,72 85,44% 
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3.3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan 

Realialisasi anggaran program dan kegiatan secara rinci seperti pada 

tabel 3.5 dibawah ini: 
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Tabel 3.5 Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020 Perubahan 

No Program/Kegiatan 
Indikator 

(Outcome)/(Output) 

Target 2020 Realisasi 2020 Capaian 2020 

Kinerja 
Anggaran 

(Rp) 
Kinerja 

Anggaran 
(Rp) 

Kinerja (%) 
Anggaran 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4* 
100% 

9=7/5* 
100% 

I. 
Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Tersedianya SOP SKPD 100% 231.028.950 100% 217.190.176 100 94,01 

 1. Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik 

Tersedianya biaya 
komunikasi, air dan listrik 

12 Bulan 
46.200.000 

12 
Bulan 

32.882.476 100 71,17 

2. Penyediaan jasa administrasi 
keuangan 

Tersedianya honorarium 
pengelola keuangan kantor 

9 Orang 
62.800.000 

9 Orang 
62.800.000 100 100 

3. Penyediaan jasa kebersihan 

kantor 

Tersedianya biaya 

kebersihan kantor 

3 Orang 
40.700.000 

3 Orang 
40.200.000 100 100 

4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis 
kantor 

12 Bulan 
19.852.200 

12 
Bulan 

19.852.200 100 100 

5. Penyediaan barang cetakan 
dan penggandaan 

Tersedianya barang 
cetakan dan penggandaan 

12 Bulan 
34.844.950 

12 
Bulan 

34.844.950 100 99,99 

6. Penyediaan komponen 
instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

Tersedianya komponen 
instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

2 rol kabel, 
50 lampu 
LED, 11 
buah stop 
kontak 

4.994.000 

2 rol 
kabel, 
50 
lampu 
LED, 11 
buah 
stop 
kontak 

4.994.000 100 100 

7. Penyediaan makanan dan 
minuman 

Tersedianya makanan dan 
minuman 

300 porsi 
makan, 206 
porsi snack 

11.060.000 

300 
porsi 
makan, 
206 
porsi 
snack 

11.060.000 100 100 

8. Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi 

Terlaksananya rapat-rapat 
koordinas dan konsultasi 2 Kali PD 

Luar daerah 

10 kali PD 

Dalam 

Daerah 

 
10.577.800 

 
2 Kali PD 

Luar 

daerah 

10 kali 

PD 

Dalam 

Daerah 

 
10.556.550 

 
100 

 
99,80 
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II. 
Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 

Sarana dan Prasarana 

Aparatur dalam kondisi 
baik 

80% 99.506.400 80% 98.976.000 100 99,46 

 1. Pengadaan Perlengkapan 
Gedung Kantor 

Tersedianya perlengkapan 
gedung kantor 

14 Unit 
16.955.400 

14 Unit 
16.775.000 100 98,94 

2. Pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor 

Terpeliharanya gedung 
kantor 

3 unit WC, 
plapon, 
lantai dan 
atap 
gedung 

32.501.000 

3 unit 
WC, 
plafon, 
lantai 
dan 
atap 
gedung 

32.501.000 100 100 

3. Pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan dinas oprasional 

Terpeliharanya kendaraan 
dinas oprasional 

2 unit 
kendaraan 
roda 4 

18.000.000 

2 unit 
kendara
an roda 
4 

18.000.000 100 100 

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Perlengkapan Gedung Kantor 

Terpeliharanya 
Perlengkapan Gedung 
Kantor 

2 unit PC, 
5 unit 
laptop, 2 
unit 
printer, 11 
unit AC 

2.550.000 

2 unit 
PC, 5 
unit 
laptop, 
2 unit 
printer, 
11 unit 
AC 

2.200.000 100 86,27 

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Halte dan Rambu 

Terpeliharanya Halte dan 
Rambu 
 

13 Halte 19.500.000 13 Halte 19.500.000 100 100 

 6. Pemeliharaan rutin/berkala 
Zona Selamat Sekolah 

Terpeliharanya Zona 
Selamat Sekolah (ZoSS) 

5 tititk 10.000.000 5 titik 10.000.000 100 100 

III. 
Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Meningkatnnya Disiplin 
Aparatur 

 35.200.000     

1. 
Pengadaan Pakaian Dinas 
Berserta Perlengkapannya 

Jumlah pakaian dinas dan 
perlengkapannya 

60 stel 35.200.000 60 stel 35.200.000 100 100 

III. 
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Proporsi ASN yang 
mendapat diklat minimal 
80 jam/tahun 

 0,00     

 1. Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Aparatur yang 
mengikuti Diklat 
Pendidikan  
 

 0,00     
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IV. 

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 
Pelaporan Cap. Kin. dan Keu. 

Tersedianya Dokumen 

Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
 
 
 

10 Dok 0,00     

 1. Penyusunan laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

Laporan capaian kinerja 
dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

1 Dok 0,00     

2. Penyusunan Laporan 
Keuangan Semesteran 

Laporan Keuangan 
Semesteran 

2 Dok. 0,00     

3. Penyusunan Pelaporan 
Prognosis Realisasi Anggaran 

Laporan Prognosis Realisasi 
Anggaran 

1 Dok. 0,00     

4. Penyusunan Pelaporan 
Keuangan Akhir Tahun 

Laporan Keuangan Akhir 
Tahun 

2 Dok. 0,00     

5. Penyusunan LAKIP SKPD LAKIP SKPD 
1 Dok. 

0,00 
 

    

6. Penyusunan Renja SKPD Renja SKPD 
1 Dok. 

0,00 
 

    

7. Penyusunan RKA dan DPA  RKA dan DPA 2 Dok. 0,00     

V. 
Program Pembangunan 
Parasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 

Terminal Tipe C 1 Unit 11.024.335  10.749.335  97,50 

 1. Koordinasi Dalam 
Pembangunan Prasarana dan 
Fasilitas Perhubungan 

Jumlah koordinasi dalam 
pembangunan prasarana 
dan fasilitas perhubungan 

2 kali 
perjalanan 
koordinasi 
keluar 
daerah 

7.274.335 

2 kali 
perjalan

an 
koord. 
keluar 
daerah 

7.274.335 100 100 

2. Pembinaan Zona Selamat 
Seolah, Zebra Cross 

Tersedianya dana 
pembayaran retensi 
kegiatan tahun 2019 

1 paket 3.750.000 1 paket 3.475.000 100 92,67 

VI. 
Program Peningkatan dan 
Pengamanan Lalu Lintas 

Proporsi Rambu 
Pengaman Lalu Lintas 

30% 272.600.000  272.585.000  99,99 

 
1. Pengamanan hari raya Jumlah PAM Lalu Lintas 72 Kali 264.600.000 72 Kali 264.600.000 100 

100 
 

2. 
Pengadaan Rambu-Rambu 
Lalu Lintas 

Tersedianya dana 
pembayaran retensi 
kegiatan tahun 2019 
 

1 paket 5.000.000 1 paket 4.985.000,00 100 99,70 

 3. Pengendalian disiplin Jumlah razia pengendalian 1 kali 3.000.000 1 kali 1.000.000 100 100 
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pengoperasian kendaraan 

umum 
 
 
 

disiplin kendaraan umum 

VII. 

Program Peningkatan 
Kelaikan Pengoperasian 
Pengujian Kendaraan 
Bermotor 

Proporsi Sarana dan 
Prasarana Pengujian 
Kendaraan Bermotor 
dalam kondisi baik 

 12.999.800  12.979.800  99,84 

 1. Pelaksanaan Pengujian 
Kendaraan Bermotor 

Jumlah kendaraan wajib 
uji lulus uji 

1250 unit 
kend. 
Umum  

2.999.800 

1.070 
Unit 
Kend. 
Umum 

2.999.800 85,44 100 

2. Rehabilitasi Balai Pengujian 
Kendaraan Bermotor 

Tersedianya dana 
pembayaran retensi 
kegiatan tahun 2019 

1 paket 
10.000.000 1 paket 9.980.000,00 100 99,80 

TOTAL/RATA-RATA 100,59% 97,85 
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BAB IV 

  PENUTUP  

 

4.1 Kesimpulan  

Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas pokok 

menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan 

pemerintah dibidang perhubungan, yang mempunyai fungsi sebagai 

pelayanan dibidang perhubungan kepada masyarakat. Agar pelaksanaan 

tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan 

sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif 

dan seefisien mungkin.  

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 disusun sesuai 

dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 menggambarkan 

program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, tingkat 

capaian terhadap target Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 

2020 adalah secara ringkas pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan 

Tahun 2020 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 
pelayanan 
transportasi 
yang memenuhi 
standar 
keselamatan 

 

Proporsi angkutan jalan 
yang memenuhi standar 
keselamatan 
 

% 50 42,72% 85,44% 
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Tabel 4.2 Capaian Sasaran Indikator Kinerja Tambahan/Penunjang Tahun 2020 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Utama 

Satuan Target Realisasi Capaian 

1. Meningkatnya 
Kualitas 
Pelaporan Kinerja 
dan Keuangan 
 

Nilai SAKIP SKPD  B  

Dalam 

proses 

penilaian 

2. Pelaporan LHKPN 
 

LHKPN 2019 % 100 100 100% 

3. Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan Publik 

 
Nilai Pelayanan Publik  75/Hijau  

Dalam 

proses 

persiapan 

penialaian 

4. Meningkatnya 
Pendapatan Asli 
Daerah Sektor 
Perhubungan 
 

Persentase penerimaan 
PAD Retribusi Parkir 

% 100% 77,60 77,60 

 

Pada tahun 2020 kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapaianya 

tujuan yaitu meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator 

indeks konektivitas tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran 

untuk penanggulangan covid-19 sehingga target indeks konektivitas 0,5 

tidak tercapai, kondisi sekarang indeks konektivitas masih 0,3. 

4.2.  Saran-Saran 

 Untuk program dan kegiatan kedepan upaya penyediaan angkutan 

umum dalam trayek yang menjadi komponen utama tercapainya target 

peningkatan indeks konektivitas harus menjadi perhatian lebih bagi Dinas 

Perhubungan Kabupaten Way Kanan, karena hal ini adalah salah satu item 

standar pelayanan minimal bidang perhubungan yang utama. Selain itu 

pegujian kendaraan bermotor juga harus diupayakan untuk bisa berfungsi 

dengan sebenarnya, karena ini juga menjadi salah satu kewajiban 

pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan umum pengujian 

kendaraan bermotor. Karena keterbatasan anggaran, selain penyusunan 

anggaran dengan skala prioritas dapat dilakukan langkah-langkah : 

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan stake holder 

terkait dalam upaya penyediaan sarana prasarana transportasi serta 

pengujian kendaraan bermotor; 
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2.  Karena sasaran-sasaran diatas adalah prioritas dan kritikal  dalam 

bidang perhubungan, untuk selanjutnya tetap menjadi perhatian lebih 

dalam penyusunan program, kegiatan dan penganggaran dan 

pengawasannya. 

 

Blambangan Umpu, 22 Januari 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 Page 65 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  

 













PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN 

DINAS PERHUBUNGAN 
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda, Km. 2, Telp. 0723-461156 

BLAMBANGAN UMPU  

 

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 

DINAS PERHUBUNGAN 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

RUMUS/ 

PENJELASAN 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. Meningkatnya 
sarana prasarana 
transportasi yang 
memenuhi standar 
keselamatan 

Proporsi angkutan 
jala yang 
memenuhi standar 
keselamatan 

 
Jumlah angkutan jalan 
lulus uji KIR x100% 50% 42,72% 85,44% 
Jumlah total kendaraan 
wajib uji 

 

Penjelasan: 

- Jumlah Angkutan Jalan Lulus Uji = 1.070  

- Jumlah total Kendaraan Wajib Uji = 2.500 ----- (kendaraan wajib uji aktif), maka Proporsi 

angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan adalah = 1.070 : 2.500   

                                                                                                      = 42,72% 

 

No. Program/Kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Realisasi 
Rp. 

Keterangan 

1. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan 
Bermotor 
 

3.999.800,- 3.998.300,-  

 

                                                                             Blambangan Umpu, 7 Januari 2021 
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	Indikator Sasaran ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik menyangkut kebutuhan sarana transportasi. Sasaran ini menjadi sangat penting dan kritikal karena menjadi standar pelayanan minimal bidang perhubungan terutama. Kalau bicara masal...
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	Pelayanan angkutan umum diusahakan mampu menyediakan aksesbilitas yang baik. Untuk memenuhi hal itu, lintasan trayek angkutan umum diusahakan melewati tata guna tanah dengan potensi permintaan yang tinggi. Demikian juga lokasi-lokasi yang potensial me...
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	Pelayanan angkutan umum, selain memperhatikan wilayah-wilayah potensial pelayanan, juga menjangkau semua wilayah perkotaan yang ada. Hal ini se suai dengan konsep pemerataan pelayanan terhadap penyediaan fasilitas angkutan umum.
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	Kondisi jaringan jalan akan menetukan pola pelayanan trayek angkutan umum. Karakteristik jaringan jalan meliputi konfigurasi, klasifikasi, fungsi, lebar jalan, dan tipe operasi jalur. Operasi angkutan umum sangat dipengaruhi oleh karakteristik jaringa...
	Dalam pencapaian target sasaran diatas tahun 2020 telah di alokasikan anggaran sebesar Rp.1.336.200,00 untuk pengadaan sarana transportasi umum berupa mobil penumpang microbus 20 seat yang direncanakan untuk memenuhi 3 (tiga) jaringan trayek dengan an...
	1. Stasiun Blambangan Umpu – Simpang Empat Negeri Baru – Bandara Gatot Soebroto;
	2. Baradatu – Simpang Empat Negeri Baru – Stasiun Blambangan Umpu;
	3. Stasiun Blambangan Umpu – Simpang Empat Negeri Baru – Kasui.
	2. Indikator Sasaran 2 : Tersedianya Terminal tipe C di wilayah yang telah dilayani angkutan umum;
	Indikator sasaran ini bertujuan sebagai pemenuhan prasarana transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalan...
	Selain itu terminal dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas adalah sebagai simpul jaringan trayek, untuk menata lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus angkutan umum. Karena begitu...
	3. Indikator Sasaran 3 : Persentase fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan terpasang;
	Indikator Sasaran ini dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan sarana keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan. Pada tahun 2020 telah dianggarkan Rp. 61.199.785,00 untuk pengadaan dan pemasangan rambu lalu...
	4. Indikator Sasaran 4 : Proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan.
	Untuk proporsi angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan, diukur dari jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan wajib uji diperoleh 1.070 unit kendaraan dari target 1.250 unit atau 85,44%. Dalam hal ini data yang akurat ...
	3.2.1 Masalah-masalah yang dihadapi
	Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, pada tahun 2020 terdapat masalah-masalah sebagai berikut :
	Dengan mewabahnya covid-19 mengakibatkan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat kritikal dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan konektivitas antar wilayah menjadi tidak tercapai. Kegiatan tersebut adalah pengadaan angkiutan u...
	Sampai tahun 2020 ini tujuan Dinas Perhubungan yaitu meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator indeks konektivitas sesuai target adalah 0,5 tetapi tidak tercapai dengan kendala sebagaimana diatas. Indeks konektivitas saat ini adalah 0,3...
	3.2.2 Solusi yang dapat dilaksanakan
	Untuk program dan kegiatan kedepan penyediaan angkutan umum dalam trayek harus menjadi perhatian lebih bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan, karena hal ini adalah salah satu item standar pelayanan minimal bidang perhubungan yang utama. Selain i...
	1. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan stake holder terkait dalam upaya penyediaan sarana prasarana transportasi dan pengujian kendaraan bermotor.
	2.  Karena sasaran-sasaran diatas adalah prioritas dalam perhubungan, untuk selanjutnya tetap menjadi perhatian lebih dalam penyusunan program, kegiatan dan penganggaran dan pengawasannya.
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	Alokasi Anggaran untuk mewujudkan sasaran diatas adalah sebesar Rp. 5.999.800,00 dan dana terserap sebesar RP. 5.998.300,00 atau 99,975% dengan rincian dalam tabel dibawah:
	3.3.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
	Realialisasi anggaran program dan kegiatan secara rinci seperti pada tabel 3.5 dibawah ini:
	Untuk program dan kegiatan kedepan upaya penyediaan angkutan umum dalam trayek yang menjadi komponen utama tercapainya target peningkatan indeks konektivitas harus menjadi perhatian lebih bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan, karena hal ini ada...
	1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan stake holder terkait dalam upaya penyediaan sarana prasarana transportasi serta pengujian kendaraan bermotor;
	2.  Karena sasaran-sasaran diatas adalah prioritas dan kritikal  dalam bidang perhubungan, untuk selanjutnya tetap menjadi perhatian lebih dalam penyusunan program, kegiatan dan penganggaran dan pengawasannya.


