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BAB I 

PENDAHULUAN (LATAR BELAKANG) 

RENSTRA Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung untuk periode pentahapan program 

dan kegiatan Tahun 2016-2020, termasuk DISHUB, ditetapkan di masa transisi implementasi 

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di seluruh daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota di Indonesia. Pada saat itu tahapan perencanaan bagan struktur organisasi 

perangkat daerah dan rincian tugas fungsinya yang akan diberlakukan per Januari 2017 belum 

selesai dan belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penyusunan Dokumen RENSTRA 

Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung berpijak pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 

Tahun 2016 yang ditetapkan pada Tanggal 15 September 2016, tentang Kebijakan Transisi 

dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12                   

Tahun 2016. Kemudian di Tahun 2017, setelah struktur organisasi perangkat daerah berikut 

rincian tugas fungsinya sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bandung mulai 

mengintensifkan proses perbaikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 

di seluruh perangkat daerah-nya.  

Menindaklanjuti kedua hal tersebut, seluruh unsur dalam SAKIP di-review oleh tim dari 

Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga dari KEMENPAN-

RB. Adapun salah satu unsur yang di-review adalah sistem perencanaan jangka menengah 

perangkat daerah, yang tertuang dalam dokumen RENSTRA. Poin penting yang menjadi target 

pelaksanaan review dokumen RENSTRA adalah terkait perbaikan konteks dan penyajian narasi 

daripada tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, indikator-indikator sasaran 

(baik yang berupa IKU-Indikator Kinerja Utama, IKK-Indikator Kinerja Kunci, maupun 

indikator kinerja lainnya) beserta operasionalisasi pengukurannya serta pentahapan 

capaiannya di Tahun 0 s.d. Tahun ke-5. 

Review dokumen RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016-2021 merupakan tindak 

lanjut dari proses sebagai berikut: 

1. FGD Penajaman Indikator Program terkait kegiatan dalam RENJA Tahun 2018 dan 

RENSTRA 2016-2021 untuk DISHUB Kab. Bandung pada Hari selasa Tanggal 21             

Maret 2017, yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Kab. Bandung bersama Bagian 

Organisasi SETDA dan Inspektorat. 
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2. Pra Evaluasi AKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 oleh Tim KEMENPAN-RB         

Tanggal 11 April 2017 di Ruang Bale Sawala Setda Kab. Bandung, yang diintensifkan 

kembali di Hotel Lingga Kota Bandung pada Tanggal 27 April 2017. 

3. Audit Kinerja Perhubungan Tahun 2016-2017 oleh Inspektorat Kab. Bandung Tanggal 5 

s.d. 17 April 2017. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG 

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB KAB. BANDUNG 

Pada saat ditetapkannya RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016-2021, bagan struktur 

organisasi DISHUB Kab. Bandung dan rincian tugas fungsinya belum ditetapkan. Dokumen 

Review RENSTRA ini sudah merekam struktur organisasi DISHUB Kab. Bandung yang baru 

berdasarkan: 

1. PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. 

2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan 

Organisasi Dinas Daerah. 

3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 

Dinas Perhubungan. 

4. Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 

Adapun yang menjadi catatan adalah: 

1. Urusan perhubungan terkait alat penerangan jalan sebagai bagian dari perlengkapan jalan 

tidak menjadi tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung.  

2. Alokasi pagu yang diindikasikan sama sekali belum mengakomodir kebutuhan kegiatan dan 

anggaran di UPT. Kebutuhan belanja UPT untuk sementara diakomodir oleh Subag Umpeg 

dan ketiga seksi di Bidang Prasarana Perhubungan. 

3. Rincian tugas dan fungsi Kepala UPT di DISHUB Kab. Bandung yang ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati Bandung perlu dirubah, dengan pertimbangan: 

a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor: 

1) Rincian tugas fungsi Kepala UPT PKB masih menyalin rincian tugas fungsi Kepala 

Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (dalam struktur organisasi lama berdasar            

Perbup 5 Tahun 2008), yang mana rinciannya banyak beririsan dan tumpang tindih 

dengan tugas fungsi Kepala Seksi Prasarana PKB. 

2) Istilah ‘Pemeriksaan’ dengan ‘Pengujian’ memiliki makna yang berbeda dalam konteks 

perhubungan, dan tugas ‘pemeriksaan’ kendaraan bukanlah tugas UPT. 

3) Tidak menegaskan fungsi pemungutan retribusi oleh UPT. 

 



Review RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 II-2 

b. UPT Pengelolaan Terminal: 

1) Rincian tugas fungsi Kepala UPT Pengelolaan Terminal masih menyalin rincian tugas 

fungsi Kepala Seksi Terminal (dalam struktur organisasi lama berdasar Perbup 5 

Tahun 2008), yang mana rinciannya bertentangan dengan pembagian urusan dalam 

UU No. 23/2014  (masih merekam fungsi pengelolaan terminal tipe A dan tipe B), 

serta banyak beririsan dan tumpang tindih dengan tugas fungsi Kepala Seksi 

Prasarana Terminal. 

2) Tidak menegaskan fungsi pemungutan retribusi oleh UPT. 

c. UPT Pengelolaan Parkir: 

1) Rincian tugas fungsi Kepala UPT Pengelolaan Parkir masih menyalin rincian tugas 

fungsi Kepala Seksi Parkir (dalam struktur organisasi lama berdasar Perbup 5 Tahun 

2008), yang mana rinciannya banyak beririsan dan tumpang tindih dengan tugas 

fungsi Kepala Seksi Prasarana Parkir. 

2) Tidak menegaskan fungsi pemungutan retribusi oleh UPT. 
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Gambar II-1: 

BSO DISHUB Kab. Bandung Mulai Tahun 2017 
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Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 

Dinas Perhubungan dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung mengatur: 

1. Kepala Dinas 

Mempunyai sub tugas: 

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi kesekretariatan, 

bidang lalu lintas, bidang angkutan, bidang prasarana perhubungan, bidang pembinaan 

keselamatan, UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan visi dan misi serta 

tugas pokok dan fungsi Dinas; 

b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi 

kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan, bidang prasarana perhubungan, 

bidang pembinaan keselamatan, UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan 

kebijakan umum dinas dan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana 

Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja 

(TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP),Standar Pelayanan (SP) Dinas serta 

mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan 

Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya; 

d. menyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang lalu lintas, 

bidang angkutan, bidang prasarana perhubungan, bidang pembinaan keselamatan, dan 

UPT, berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas; 

e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 

f. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan bidang perhubungan 

di kabupaten berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria 

yang ditetapkan pemerintah; 

g. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah 

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 

h. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Dinas; 
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i. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan / pembangunan bidang lalu lintas, 

bidang angkutan, bidang prasarana perhubungan, bidang pembinaan keselamatan, dan 

UPT sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan; 

j. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup perhubungan serta 

UPT;  

k. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi 

teknis pelaksanaan program pembangunan bidang perhubungan di daerah; 

l. menyelenggarakan pembinaan tenaga fungsional bidang perhubungan; 

m. menyelenggarakan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan, sub urusan pelayaran 

terkait lalu lintas dan angkutan sungai dan danau, sub urusan penerbangan, dan sub 

urusan perkeretaapian di Kabupaten Bandung; 

n. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas 

masing-masing; 

o. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis 

maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Dinas; 

p. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf; 

q. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung 

untuk keterpaduan pelaksanaan tugas; 

r. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja 

Dinas; 

s. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier 

staf; 

t. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;  

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak 

lanjut; 

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas kepala UPT melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) berdasarkan rekomendasi camat; 

w. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun 

administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

x. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai 

kebutuhan kepada pimpinan; 
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y. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas 

Dinas;  

z. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya.  

Kepala Dishub  membawahkan: 

a. Sekretariat. 

b. Bidang Lalu Lintas. 

c. Bidang Angkutan. 

d. Bidang Prasarana Perhubungan. 

e. Bidang Pembinaan Keselamatan. 

f. Jabatan Fungsional. 

2. Sekretaris 

Membawahkan: 

a. Subbagian Penyusunan Program, dikepalai oleh Kepala Subbagian Penyusunan Program 

dengan sub tugas: 

1) menyusun rencana kerja Subbagian  Penyusunan Program sebagai pedoman kerja 

dalam hal perencanaan program dan kegiatan Dinas, penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas, dan 

penyusunan laporan kinerja Dinas; 

2) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait indikator kinerja program dan 

kegiatan dari seluruh Subbagian dan Seksi dalam rangka perencanaan program dan 

kegiatan Dinas, baik yang diusulkan untuk didanai oleh APBD Kabupaten, APBD 

Provinsi, maupun APBN; 

3) mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan 

kegiatan dari seluruh Subbagian dan Seksi sebagai bahan pimpinan dalam 

menetapkan prioritas program dan kegiatan; 

4) mengkaji dan memimpin perencanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi 

penyusunan data pokok perencanaan dan sistem informasi pembangunan daerah 

bidang perhubungan, perencanaan anggaran belanja dan pendapatan Dinas, 

perencanaan strategis (RENSTRA) lima tahunan, rencana kerja (RENJA) tahunan, 

indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen 

pelaksanaan anggaran (DPA), dan perjanjian kinerja (PK); 
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5) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait ruang lingkup kebutuhan 

penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dari seluruh Subbagian dan 

Seksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Dinas; 

6) mengkaji dan memimpin penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan 

penunjang pelaksanaan tugas Dinas; 

7) mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait laporan kinerja hasil pelaksanaan 

program dan kegiatan dari seluruh Subbagian dan Seksi dalam rangka penyusunan 

laporan kinerja Dinas; 

8) mengelola data kinerja dan melaksanakan pengukuran kinerja Dinas; 

9) mengkaji  dan memimpin penyusunan laporan kinerja Dinas yang meliputi evaluasi 

hasil rencana kerja dalam setiap triwulan, laporan tahunan, laporan kinerja instansi 

pemerintah (LKIP), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) bidang 

perhubungan, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 

untuk bidang perhubungan; 

10) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Penyusunan 

Program berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja 

Dinas; 

11) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Subag Penyusunan Program 

berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku; 

12) mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Subbagian Penyusunan Program 

sesuai bidang tugasnya; 

13) memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Subbagian Penyusunan 

Program agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

14) mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas 

Subbagian Penyusunan Program agar selesai tepat pada waktunya; 

15) mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Subbagian Penyusunan Program melalui 

rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 

16) mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya 

tindak lanjut; 

17) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan fungsional 

dan pelaksana di Subbagian Penyusunan Program; 
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18) menginventarisasi, mengidentifikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan 

masalah di bidang tugasnya; 

19) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 

20) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Penyusunan Program untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

21) melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Penyusunan Program terkait langkah atau 

tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada 

pimpinan;  

22) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Subbagian Penyusunan 

Program; 

23) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya;  

24) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugasnya. 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dikepalai oleh Kepala Subbagian Umum dan 

Kepegawaian dengan sub tugas: 

1) menyusun rencana kerja Subbagian  Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman 

kerja dalam hal pelayanan administrasi umum perkantoran dan kerumahtanggaan 

Dinas, serta administrasi kepegawaian Dinas; 

2) melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, 

kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja; 

3) melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kelembagaan;  

4) mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas; 

5) melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Dinas; 

6) mempersiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas Dinas. 

7) melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, 

perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik 

daerah/aset daerah yang digunakan oleh Dinas; 

8) melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan 

ruang kerja serta lingkungan Dinas; 

9) melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan 

informasi Dinas; 
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10) menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Dinas; 

11) melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan 

pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan; 

12) mempersiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), 

sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan 

pegawai; 

13) mempersiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam 

lingkup Dinas; 

14) memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan 

dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; 

15) memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas 

dan izin/tugas belajar; 

16) mempersiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 

17) mempersiapkan bahan dan melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja, 

evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional; 

18) melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian lingkup 

dinas; 

19) mempersiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media 

referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan 

Dinas; 

20) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program 

kerja Dinas; 

21) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Subag Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku; 

22) mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian 

sesuai bidang tugasnya; 

23) memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Subbagian Umum dan 

Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

24) mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas 

Subbagian Umum dan Kepegawaian agar selesai tepat pada waktunya; 

25) mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui 

rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 
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26) mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya 

tindak lanjut; 

27) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan fungsional 

dan pelaksana di Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

28) menginventarisasi, mengidentifikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan 

masalah di bidang tugasnya; 

29) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 

30) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian 

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

31) melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian terkait langkah 

atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan 

kepada pimpinan;  

32) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan 

Kepegawaian; 

33) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya;  

34) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugasnya. 

c. Subbagian Keuangan, dikepalai oleh Kepala Subbagian Keuangan dengan sub tugas: 

1) menyusun rencana kerja Subbagian  Keuangan sebagai pedoman kerja dalam hal 

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas; 

2) meneliti kelengkapan dan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP, 

SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang 

diajukan oleh Bendahara dan diketahui oleh PPTK; 

3) mempersiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); 

4) mempersiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan 

keuangan; 

5) melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran; 

6) melaksanakan akuntansi keuangan; 

7) melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 

8) melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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9) mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran; 

10) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan 

berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas; 

11) menyusun konsep naskah dinas dalam lingkup tugas Subbagian Keuangan 

berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku; 

12) mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Subbagian Keuangan sesuai bidang 

tugasnya; 

13) memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Subbagian Keuangan 

agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

14) mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas 

Subbagian Keuangan agar selesai tepat pada waktunya; 

15) mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Subbagian Keuangan melalui rapat atau 

langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 

16) mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya 

tindak lanjut; 

17) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan fungsional 

dan pelaksana di Subbagian Keuangan; 

18) menginventarisasi, mengidentifikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan 

masalah di bidang tugasnya; 

19) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi 

terkait dalam lingkup tugasnya; 

20) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Subbagian Keuangan untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana; 

21) melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan terkait langkah atau tindakan 

yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;  

22) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan; 

23) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang 

tugasnya;  

24) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugasnya. 
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3. Kepala Bidang Lalu Lintas 

Membawahkan: 

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas, dikepalai oleh Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 

dengan sub tugas: 

1) menyusun rencana kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pedoman kerja; 

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Manajemen 

Lalu Lintas; 

3) menyusun dan mempersiapkan bahan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten; 

4) menginventarisasi dan menganalisa kebutuhan angkutan orang dan barang 

berdasarkan bangkitan dan tarikan pergerakan lalu lintas; 

5) menginventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;  

6) mempersiapkan bahan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan 

jaringan jalan, kelas jalan, dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten, 

bersama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan serta 

dengan Kepolisian; 

7) mengidentifikasi masalah lalu lintas, inventarisasi dan analisis situasi arus lalu 

lintas bersama dengan Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan 

serta dengan Kepolisian; 

8) menginventarisasi dan melaksanakan analisis dampak lalu lintas bersama dengan 

Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan, serta dengan 

Kepolisian; 

9) memimpin tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas dan 

mempersiapkan bahan penerbitan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 

untuk jalan kabupaten; 

10) memimpin tim pengawas pelaksanaan persetujuan analisis dampak lalu lintas di 

jalan kabupaten; 

11) mempersiapkan bahan penetapan tingkat pelayanan jalan bersama dengan 

Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan. 

12) mempersiapkan bahan penetapan sirkulasi lalu lintas di wilayah Kabupaten 

Bandung; 

13) mempersiapkan bahan penetapan jaringan lintas angkutan barang, pengendalian 

jam operasional, serta penunjukan lokasi dan penetapan waktu bongkar muat 

angkutan barang di badan jalan dalam wilayah Kabupaten Bandung; 
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14) menyusun rencana manajemen lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten Bandung 

sebagai bahan rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 

15) menyusun rencana kebutuhan jaringan fasilitas pejalan kaki sebagai bahan 

masukan kepada Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan dalam 

membangun trotoar; 

16) memberikan rekomendasi teknis terkait kebutuhan alat penerangan jalan di jalan-

jalan tertentu kepada Perangkat Daerah yang berwenang dalam Sub Urusan Jalan; 

17) memberikan rekomendasi teknis pemasangan marka jalan pada jalan baru, pada 

jalan yang perkerasannya ditingkatkan, serta pada jalan dengan pelapisan baru, 

atas permintaan dan untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang 

dalam Sub Urusan Jalan; 

18) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas 

berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas. 

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas, dikepalai oleh Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas dengan 

sub tugas: 

1) menyusun rencana kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja; 

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Rekayasa 

Lalu Lintas; 

3) melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan 

jalan di jalan kabupaten, yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi 

isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan 

dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat 

di badan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang 

berada di jalan dan di luar badan jalan; 

4) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas 

berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas. 

c. Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas, dikepalai oleh Kepala Seksi Pengaturan 

dan Pengawasan Lalu Lintas dengan sub tugas: 

1) menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas sebagai 

pedoman kerja; 

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengaturan 

dan Pengawasan Lalu Lintas; 

3) mempersiapkan bahan penetapan kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan 

dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu; 
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4) melaksanakan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka 

meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum, bersama 

dengan Kepolisian; 

5) melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan, 

pelaksanaan tindakan korektif terhadap kebijakan lalu lintas dan angkutan, 

penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis 

dan kelaikan jalan kendaraan bermotor di jalan bersama dengan unit kerja lain 

yang terkait dan dengan Kepolisian; 

6) menyelenggarakan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan 

lepas landas helikopter; 

7) melaksanakan patroli pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan di jalan; 

8) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas 

berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas. 

4. Kepala Bidang Angkutan 

Membawahkan: 

a. Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan, dikepalai oleh Kepala Seksi Angkutan Orang 

Berbasis Jalan dengan sub tugas: 

1) menyusun rencana kerja Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan sebagai pedoman 

kerja; 

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Angkutan 

Orang Berbasis Jalan; 

3) mempersiapkan bahan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan 

perkotaan dan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan di Kabupaten 

Bandung; 

4) mempersiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan di 

Kabupaten Bandung; 

5) mempersiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan 

menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada di 

Kabupaten Bandung. 

6) mempersiapkan bahan penetapan wilayah operasi angkutan kawasan tertentu yang 

wilayah operasinya di Kabupaten Bandung; 

7) menginventarisasi kebutuhan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum 

sebagai bahan tindak lanjut Seksi Prasarana Terminal pada Bidang Prasarana 

Perhubungan dan Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas; 
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8) menyediakan kendaraan bermotor umum untuk jasa angkutan orang di Kabupaten 

Bandung; 

9) melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek 

perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bandung; 

10) melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan 

tertentu yang wilayah operasinya berada di Kabupaten Bandung; 

11) mempersiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang 

melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan 

perdesaan yang wilayah pelayanannya di Kabupaten Bandung; 

12) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal yang 

telah ditetapkan untuk angkutan orang di Kabupaten Bandung; 

13) menciptakan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan penumpang umum 

yang menggunakan moda transportasi konvensional; 

14) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di industri jasa angkutan 

penumpang umum yang menggunakan moda transportasi konvensional; 

15) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Angkutan Orang 

Berbasis Jalan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program 

kerja Dinas. 

b. Seksi Angkutan Barang dan ASD (Angkutan Sungai dan Danau), dikepalai oleh Kepala 

Seksi Angkutan Barang dan ASD dengan sub tugas: 

1) menyusun rencana kerja Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Sungai dan Danau 

sebagai pedoman kerja; 

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Angkutan 

Barang dan Angkutan Sungai dan Danau; 

3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan 

terminal barang di Kabupaten Bandung; 

4) menyediakan kendaraan bermotor umum untuk jasa angkutan barang di Kabupaten 

Bandung; 

5) menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau; 

6) melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau di 

Kabupaten Bandung; 

7) melaksanakan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau 

untuk kapal yang melayani trayek di Kabupaten Bandung; 
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8) melaksanakan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan 

kapal; 

9) melaksanakan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian 

pelabuhan sungai dan danau; 

10) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal yang 

telah ditetapkan untuk angkutan barang dan ASD di Kabupaten Bandung; 

11) menciptakan persaingan yang sehat pada industri jasa angkutan umum untuk 

barang dan ASD; 

12) melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di industri jasa angkutan umum 

untuk barang dan ASD; 

13) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Angkutan Barang dan 

Angkutan Sungai dan Danau berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan 

dalam program kerja Dinas. 

c. Seksi Pengembangan Sarana Transportasi, dikepalai oleh Kepala Seksi Pengembangan 

Sarana Transportasi dengan sub tugas: 

1) menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Sarana Transportasi sebagai 

pedoman kerja; 

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi 

Pengembangan Sarana Transportasi; 

3) mempersiapkan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup dampak sektor 

transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; 

4) mempersiapkan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan 

sarana dan prasarana transportasi; 

5) merencanakan dan mempersiapkan bahan penetapan kebijakan pengembangan, 

serta pengelolaan dan pembinaan angkutan masal di Kabupaten Bandung; 

6) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan 

perkeretaapian di Kabupaten Bandung; 

7) mempersiapkan bahan penetapan rencana induk perkeretaapian di Kabupaten 

Bandung; 

8) mempersiapkan bahan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya di 

Kabupaten Bandung; 

9) mempersiapkan bahan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan 

jalur perkeretaapian di Kabupaten Bandung; 
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10) mempersiapkan bahan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur 

kereta api di Kabupaten Bandung; 

11) memberikan arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada 

penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; 

12) melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian umum di 

Kabupaten Bandung; 

13) menyusun rencana integrasi layanan perekeretaapian dengan moda transportasi 

lainnya; 

14) melaksanakan penutupan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dari 

pemilik prasarana perkeretaapian, antara jalur kereta api dan jalur lalu lintas 

jalan, di jalan kabupaten sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten 

Bandung; 

15) menyelenggarakan tahapan penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api 

untuk pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

16) melaksanakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana 

perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya di Kabupaten Bandung; 

17) melaksanakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan 

jalurnya di Kabupaten Bandung; 

18) melaksanakan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, 

izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya di Kabupaten 

Bandung; 

19) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Pengembangan Sarana 

Transportasi berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program 

kerja Dinas. 

5. Kepala Bidang Prasarana Perhubungan 

Membawahkan: 

a. Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor, dikepalai oleh Kepala Seksi Prasarana 

PKB dengan sub tugas: 

1) menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai 

pedoman kerja; 

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Prasarana 

Pengujian Kendaraan Bermotor; 
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3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan 

Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bandung; 

4) melaksanakan pembinaan teknis terkait pengelolaan Pengujian Kendaraan 

Bermotor kepada unit pelayanan teknis; 

5) melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan prasarana Pengujian 

Kendaraan Bermotor; 

6) melaksanakan pembinaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di 

luar lingkup layanan unit pelayanan teknis, di antaranya pelayanan terpadu dengan 

Perangkat Daerah lainnya, pelayanan pengujian kendaraan bermotor insidentil atau 

uji petik kelaikan jalan kendaraan bermotor; 

7) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Prasarana Pengujian 

Kendaraan Bermotor berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam 

program kerja Dinas. 

b. Seksi Prasarana Terminal, dikepalai oleh Kepala Seksi Prasarana Terminal dengan sub 

tugas: 

1) menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Terminal sebagai pedoman kerja; 

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Prasarana 

Terminal; 

3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan 

terminal penumpang umum di Kabupaten Bandung; 

4) melaksanakan pembinaan teknis terkait pengelolaan terminal penumpang tipe C 

kepada unit pelayanan teknis; 

5) melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan prasarana terminal 

penumpang tipe C; 

6) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Prasarana Terminal 

berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas. 

c. Seksi Prasarana Parkir, dikepalai oleh Kepala Seksi Prasarana Parkir dengan sub tugas: 

1) menyusun rencana kerja Seksi Prasarana Parkir sebagai pedoman kerja; 

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Prasarana 

Parkir; 

3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan 

prasarana parkir di Kabupaten Bandung; 

4) melaksanakan pembinaan teknis terkait pengelolaan parkir kepada unit pelayanan 

teknis dan perorangan/badan usaha di bidang layanan parkir; 
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5) melaksanakan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan prasarana parkir di 

badan jalan, dan prasarana parkir di luar badan jalan yang berbentuk gedung parkir 

yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung; 

6) melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan parkir oleh perorangan/badan 

usaha; 

7) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Prasarana Parkir 

berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja Dinas. 

6. Kepala Bidang Pembinaan Keselamatan 

Membawahkan: 

a. Seksi Manajemen Keselamatan, dikepalai oleh Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 

dengan sub tugas: 

1) menyusun rencana kerja Seksi Manajemen Keselamatan sebagai pedoman kerja; 

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Manajemen 

Keselamatan; 

3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan 

manajemen keselamatan transportasi di Kabupaten Bandung; 

4) mempersiapkan bahan penetapan rencana umum manajemen keselamatan 

transportasi; 

5) melaksanakan pengkajian keselamatan transportasi; 

6) mengembangkan teknologi dan sistem informasi keselamatan transportasi, 

keselamatan pengusahaan angkutan umum, dan sistem manajemen keselamatan 

angkutan umum; 

7) mengembangkan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana 

lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sungai dan danau; 

8) melaksanakan harmonisasi dan standardisasi regulasi bidang keselamatan 

transportasi darat tingkat lokal, regional, nasional dan internasional serta 

keselamatan pengusahaan angkutan umum dan sistem manajemen keselamatan 

angkutan umum; 

9) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Manajemen 

Keselamatan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program 

kerja Dinas. 
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b. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan, dikepalai oleh Kepala Seksi ADIK dengan sub 

tugas: 

1) menyusun rencana kerja Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan sebagai pedoman 

kerja; 

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Audit dan 

Inspeksi Keselamatan; 

3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan audit 

dan inspeksi keselamatan transportasidi Kabupaten Bandung; 

4) melaksanakan audit keselamatan transportasi; 

5) melaksanakan identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, 

inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas; 

6) melaksanakan inspeksi, pengamatan, dan pemantauan keselamatan transportasi, 

diantaranya inspeksi keselamatan terhadap sarana dan prasarana transportasi 

serta pengemudi angkutan di hari-hari besar atau liburan panjang; 

7) melaksanakan inspeksi laik fungsi jalan kabupaten; 

8) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Audit dan Inspeksi 

Keselamatan  berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program 

kerja Dinas. 

c. Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan, dikepalai oleh Kepala Seksi PROMITRA 

dengan sub tugas: 

1) Menyusun rencana kerja Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan sebagai 

pedoman kerja; 

2) mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Promosi dan 

Kemitraan Keselamatan; 

3) mempersiapkan bahan penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan 

promosi dan kemitraan keselamatan transportasi di Kabupaten Bandung; 

4) melaksanakan promosi keselamatan transportasi; 

5) melaksanakan pengembangan kemitraan keselamatan antara lembaga dengan 

masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan danau serta awak 

kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau; 

6) memberikan arahan dan pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan 

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, sungai dan danau; 

7) memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan lalu lintas yang telah 

ditetapkan; 
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8) melaksanakan penyuluhan dan publikasi keselamatan transportasi; 

9) melaksanakan bimbingan teknis di bidang pembinaan keselamatan transportasi; 

10) melaksanakan promosi dan pengembangan kemitraan dalam rangka pembinaan 

keselamatan transportasi, di antaranya pada hari-hari besar atau selama periode 

liburan panjang; 

11) menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Seksi Promosi dan Kemitraan 

Keselamatan  berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan dalam program 

kerja Dinas. 

7. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor 

Memiliki sub tugas: 

a. membantu Kepala Dinas dalam kebijakan umum pelaksanaan program dan pengelolaan 

sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 

b. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian 

fungsi Dinas di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 

c. menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas serta 

kondisi dinamis masyarakat di lingkup kerjanya; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pendaftaran dan registrasi dan 

mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemungutan retribusi pengujian kendaraan 

bermotor, meliputi penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya 

retribusi yang terutang, penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan 

penyetoran retribusi. 

Kepala UPT PKB membawahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dengan sub tugas: 

a. membantu Kepala UPT dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan UPT di lingkup 

kerjanya; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup Subbagian Tata Usaha UPT; 

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
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d. melaksanakan pembinaan administrasi pembukuan, verifikasi, akuntansi, penyusunan 

laporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta pelayanan sistem 

informasi dan manajemen keuangan; 

e. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan 

dan protokol;  

f. melaksanakan administrasi berkenaan dengan  penggunaan,  penyimpanan, 

pendistribusian dan inventarisasi barang milik daerah/aset di lingkup UPT; 

g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPT; 

h. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang 

kerja serta lingkungan UPT; 

i. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), 

sumpah/janji pegawai, gaji berkala, tambahan penghasilan dan peningkatan 

kesejahteraan pegawai; 

j. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan 

izin/tugas belajar; 

k. melaksanakan penyiapan data dan bahan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan dan 

pembinaan kepegawaian serta disiplin pegawai. 

8. Kepala UPT Pengelolaan Terminal 

Memiliki sub tugas: 

a. membantu Kepala Dinas dalam kebijakan umum pelaksanaan program dan pengelolaan 

sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan terminal; 

b. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian 

fungsi Dinas di bidang pengelolaan terminal; 

c. menyusun rencana dan program kegiatan pengelolaan terminal; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pengelolaan terminal berdasarkan 

kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat 

di lingkup kerjanya; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pelayanan terminal; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas dan kegiatan 

pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan portable sebagai bagian dari manajemen 

dan rekayasa lalu lintas, di lingkungan kerja terminal yang meliputi wilayah dalam 

terminal serta ruas jalan dan persimpangan yang berada di lapisan pertama ruang lalu 

lintas, yang berbatasan langsung dengan terminal; 
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g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemungutan retribusi terminal, meliputi 

penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang 

terutang, penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran 

retribusi. 

Kepala UPT Pengelolaan Terminal membawahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dengan 

sub tugas yang sama dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT PKB. 

9. Kepala UPT Pengelolaan Parkir 

Memiliki sub tugas: 

a. membantu Kepala Dinas dalam kebijakan umum pelaksanaan program dan pengelolaan 

sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan parkir; 

b. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian 

fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan parkir; 

c. menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan dan pengelolaan parkir; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelayanan dan pengelolaan parkir 

berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis 

masyarakat di lingkup kerjanya; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di tepi 

jalan kabupaten dan di tempat khusus parkir; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas dan kegiatan 

pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan portable sebagai bagian dari manajemen 

dan rekayasa lalu lintas, di lokasi parkir untuk umum, baik di tepi jalan kabupaten 

maupun di tempat khusus parkir; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi 

jalan dan retribusi tempat khusus parkir, meliputi penghimpunan data objek dan subjek 

retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, penagihan retribusi kepada 

Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran retribusi. 

Kepala UPT Pengelolaan Parkir membawahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dengan sub 

tugas yang sama dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT PKB. 

10. Jabatan Fungsional Tertentu, yang ada di DISHUB: 

a. Penguji Kendaraan Bermotor; 

b. Arsiparis. 
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Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa  Dinas Perhubungan 

juga dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan dari sektor: 

1. Retrbusi Pelayanan Parkir untuk Umum; 

Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor air. 

3. Retribusi Terminal; 

Retribusi atas pelayananan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis 

umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. 

4. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum; 

Retribusi pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada 

suatu atau beberapa trayek tertentu. 

B. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Indikator kinerja yang ditampilkan dalam Dokumen Review RENSTRA ini adalah 

indikator kinerja hasil review KEMENPAN-RB. Realisasi dan capaian hanya dibuat untuk  

Tahun 2015, menimbang pengukuran tahun 2015 diperlukan sebagai Tahun 0 periode 

RENSTRA 2016-2020. 
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Tabel II-1: Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 

No. Indikator Kinerja 
IKU/IKK/ 

Indikator Kinerja Lainnya 

Realisasi Kinerja Tahun 2015 
Keterangan Kinerja 

Nilai % 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Tingkat ketersediaan layanan 

angkutan umum (seat per hari) 
IKU/IKK 358.158 seat per hari  

 seat per hari = jumlah seat per kendaraan x jumlah kendaraan x frekwensi 

layanan per hari 

2 
% tingkat ketersediaan ruang 

operasional terminal 
IKU 31.256,49 km2 53,79% 

 Total kebutuhan luas lahan dan gedung 9 terminal di Kab. Bandung 58.108 m2 

 Kolom nilai adalah luas lahan dan gedung yang efektif digunakan di 9 terminal 

eksisting 

3 

% ketersediaan perlengkapan 

jalan berdasar inspeksi 

keselamatan jalan (IKJ) 

IKU  12,04% 

Rata-rata untuk seluruh jenis perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, APILL, 

cermin tikungan, zebra cross, ZoSS, pelican crossing, halte dan shelter, satuan 

ruang parkir on dan off street, kamer apantau lalu lintas, traffic cone, water 

barrier, rambu portable) 

4 
% kendaraan wajib uji yang 

lulus uji berkala 
IKU  98,48%  

5 
% rasio jumlah kecelakaan lalu 

lintas 
IKU 

 341 kasus per tahun = 

0,0395 kasus per jam 

 rata-rata volume lalu 

lintas 35.805,86 smp/jam 

0,00011% 
Rasio diukur dengan membandingkan data pencatatan kecelakaan lalu lintas dengan 

data rata-rata volume lalu lintas dalam satuan waktu yang sama 

6 
% jumlah kendaraan bermotor 

yang lulus uji emisi 
IKU 271 dari 501.153 kendaraan 0,05% 

 Jumlah kendaraan lulus uji emisi = realisasi kendaraan yang melakukan uji emisi 

di Kab. Bandung dan lulus di Tahun 2015 

 Jumlah kendaraan se-Kab. Bandung Tahun 2015 = data Badan Pendapatan 

Daerah Prov. JABAR, Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah 

Kab. Bandung II (Soreang) 

7 Nilai AKIP IKU N/A N/A 

 PD baru mengetahui Nilai AKIP dari Inspektorat di Tahun 2016 

 Nilai AKIP yang terbit di pertengahan Tahun 2016 adalah nilai untuk              

Tahun 2015 

 Menimbang dua hal di atas, maka Nilai AKIP yang terbit menjadi target nilai 

untuk tahun penerbitan, bukan untuk tahun berkenaan penilaian (satu tahun 

sebelumnya). Jika Nilai AKIP yang diterbitkan menjadi target untuk tahun 

berkenaan penilaian, akan menyulitkan di saat pengukuran indikator kinerja 

sebagai bahan penyusunan LKIP di awal tahun, karena Nilai AKIP terbit di 

pertengahan tahun 

8 
% aset yang terkelola dengan 

baik 
Indikator Kinerja Lainnya  65%  
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No. Indikator Kinerja 
IKU/IKK/ 

Indikator Kinerja Lainnya 

Realisasi Kinerja Tahun 2015 
Keterangan Kinerja 

Nilai % 
(1) (2) (3) (4) (5) 

9 
% aparatur DISHUB yang lulus 

diklat teknis perhubungan 
Indikator Kinerja Lainnya 68 orang dari 903 pegawai 7,53% 

Merujuk kompetensi SDM LLAJ, ASD, dan Kereta Api berdasar Permenhub No. 

PM. 8 Tahun 2014 

10 % rata-rata kinerja pegawai Indikator Kinerja Lainnya  84,03% Berdasar data LPTJ/penilaian SKP 

11 

Indeks kepuasan masyarakat 

(IKM) terhadap pelayanan 

publik bidang perhubungan 

IKU N/A N/A Tahun 2015 belum dilaksanakan survey IKM 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Dalam Dokumen Review RENSTRA ini, isu-isu strategis yang diangkat adalah isu-isu 

terkait pemahaman umum tentang review, penetapan indikator kinerja, serta kendala 

penyelarasan konsep pohon kinerja (cascading) dengan indikator kinerja, rekening program 

dan kegiatan, kerangka logis dan teknis urusan perhubungan, serta struktur organisasi. 

A. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG 

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung adalah peningkatan kualitas pembangunan yang 

berwawasan lingkungan dan peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing. Visi ini 

menggarisbawahi bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung ditargetkan senantiasa 

responsive terhadap isu lingkungan. Selain itu tentu saja bahwa pada akhirnya seluruh 

program pembangunan ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga Visi Pemerintah Kab. 

Bandung dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 memantapkan visi sebelumnya, ‘Memantapkan 

Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan 

Berwawasan Lingkungan’. 

Misi yang dirumuskan dalam upaya pencapaian visi tersebut di Tahun 2020 adalah 

sebanyak 9 (sembilan) misi. Dalam Dokumen RENSTRA, misi yang diusung oleh DISHUB adalah 

sebanyak 5 misi, yaitu Misi ke-3, 5, 6, 8 dan 9. Atas rekomendasi KEMENPAN-RB terkait 

indikator kinerja untuk pelaksanaan urusan perhubungan di kabupaten/kota, dalam Dokumen 

Review RENSTRA ini DISHUB Kab. Bandung mengusung 3 misi, yaitu Misi ke-3, 6 dan 8. 

Program dan kegiatan yang semula diarahkan untuk mengusung Misi ke-5 dan 9, beralih arahan 

sebagai program dan kegiatan yang mengusung Misi ke-3. 

Untuk beberapa misi yang berkaitan langsung dengan Dinas Perhubungan, keterkaitan 

antara isu strategis dan misi pembangunan sebagaimana terekam dalam RPJMD Kab.              

Bandung 2016 – 2021, dipaparkan setelah misinya. 

Misi (1) meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.  

Misi (2)  mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.  
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Misi (3)  mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah 

serta memperhatikan aspek kebencanaan.  

 Isu: 

 Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan kurangnya sarana pelayanan publik 

yang aman dan nyaman bagi wanita, anak- anak, lansia, dan difabel. 

 Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan.  

 Perlunya peningkatan peran infrastruktur wilayah dalam mendorong daya saing 

perekonomian produk unggulan. 

 Mendorong peran pengelolaan PAD Bidang Perhubungan sebagai alat 

pengendalian dan pengawasan layanan transportasi, selain perannya sebagai 

alat pembiayaan. 

Misi (4)  meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.  

Misi (5)  menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. 

Misi (6)  meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.  

 Isu:  

 Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan (fokus pada sektor 

transportasi). 

Misi (7)  meningkatkan kemandirian desa.  

Misi (8)  meningkatkan reformasi birokrasi.  

 Isu: 

 Peningkatan kapasitas aparatur. 

 Penataan kelembagaan. 

 Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (pengelolaan belanja, pendapatan, 

aset). 

 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 

 Kesesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan program, kegiatan serta 

dokumen anggaran. 

Misi (9)  meningkatkan keamanan dan ketertiban umum wilayah. 
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B. ISU TENTANG ESENSI MATERI DAN TAHAPAN REVIEW RENSTRA DALAM 

RANGKA EVALUASI SAKIP KABUPATEN BANDUNG 

Dalam rangka evaluasi SAKIP Kabupaten Bandung, tim evaluator dari Pemerintah 

Kabupaten Bandung (digawangi oleh Bagian Organisasi SETDA, BAPPEDA dan Inspektorat) 

bersama KEMENPAN-RB mengarahkan pelaksanaan review perencanaan kinerja, 

penganggaran program-kegiatan yang menindaklanjuti kinerja yang direncanakan, serta pohon 

kinerja dari Bupati ke Eselon 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan pelaksana. 

Namun pun demikian, Tim Penyusun Dokumen Review AKIP DISHUB masih menangkap 

isu ketidaksepahaman terkait hal pada judul Sub Bab ini, di antara para evaluator. Untuk itu, 

Tim Penyusun Dokumen Review AKIP DISHUB mencoba memaparkannya dalam dokumen 

review RENSTRA ini: 

1. Hal yang sudah menjadi kesepahaman bersama adalah bahwa esensi materi evaluasi SAKIP 

adalah pembenahan perencanaan kinerja, yang meliputi level kinerja (minimal outcome 

bukan output), penganggaran program-kegiatan yang menindaklanjuti kinerja yang 

direncanakan, serta pohon kinerja dari Bupati kepada Eselon 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 

dengan pelaksana. 

2. Hal yang belum menjadi kesepahaman bersama atau masih dalam perdebatan adalah: 

a. Apakah pembenahan perencanaan kinerja, penganggaran program-kegiatan yang 

menindaklanjuti kinerja yang direncanakan, serta pohon kinerja yang dibuat dalam 

dokumen RENSTRA dan LKIP; hanya meliputi kinerja dan activity (program-kegiatan) 

terkait urusan wajib (belanja program/belanja urusan), atau juga meliputi kinerja dan 

activity (program-kegiatan) terkait ‘Manajemen Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Konkuren’ (belanja SKPD/belanja rutin)? 

Analisa Tim Penyusun Dokumen Review AKIP DISHUB: 

1) Dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait 

pembagian urusan pemerintahan konkuren, selain diuraikan matriks pembagian 

urusan (wajib dan pilihan), juga diuraikan tentang manajemen penyelenggaraan 

urusan pemerintahan konkuren.  

Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan 

Daerah kabupaten/kota dalam matriks, di dalamnya termasuk kewenangan dalam 

pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-

bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen 

(yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, 
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penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan 

pengelolaan informasi). Hal tersebut dikecualikan apabila dalam matriks pembagian 

suatu urusan konkuren terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang 

secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan 

pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi urusan 

pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, misalkan 

pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. 

Sementara dalam PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

rekening program-kegiatan yang terkait dengan manajemen penyelenggaraan urusan 

pemerintahan konkuren (yang meliputi sarana prasarana, personil, bahan-bahan, 

metode kerja, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, penganggaran, dll.) 

ditempatkan pada rekening Belanja SKPD atau Belanja Rutin. 

2) Atas dasar evaluasi Tim KEMENPAN-RB oleh Didid Noordiatmoko, Ak., MM. selaku 

Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan 

Pengawasan terhadap pemaparan AKIP Inspektorat dan BAPPEDA di Bale Winaya 

pada Tanggal 11 April 2017, bahwa seluruh perangkat daerah memunculkan 

perencanaan kinerja serta penganggaran program-kegiatan yang menindaklanjuti 

kinerja yang direncanakan, terkait kapasitas internalnya. Activity (program-

kegiatan) terkait kapasitas internal sebagian besar merupakan (namun tidak 

terbatas pada) rekening Belanja SKPD atau Belanja Rutin. 

Atas dasar evaluasi Tim KEMENPAN-RB oleh Galih Hadiwijaya, SST. terhadap 

pemaparan AKIP DISHUB di Bale Sawala pada Tanggal 11 April 2017, disepakati 

bahwa seluruh dokumen yag menunjang SAKIP Perangkat Daerah, merekam seluruh 

indikator kinerja yang direncanakan (baik IKU, IKK, indikator lainnya) – tidak 

terbatas pada IKU saja, dan sekaligus juga merekam seluruh penganggarannya.  

Atas dasar finalisasi evaluasi AKIP DISHUB di Hotel Lingga pada Tanggal 27                 

April 2017 oleh Didid Noordiatmoko, Ak., MM., bahwa konsep perencanaan kinerja, 

cascading, perencanaan activity (program-kegiatan) yang telah dibuat oleh DISHUB 

dengan Berita Acara Kesepakatan Hasil FGD Penajaman Indikator Program 

DISHUB Kab. Bandung Nomor 050/753/Sekr Tanggal 21 Maret 2017, dan 

disampaikan melalui Nota Dinas KADISHUB Nomor 050/752/Sekr, sudah dinilai 

tepat/benar dan baik. 
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3) Memperhatikan poin 1) dan 2), Tim Penyusun Dokumen Review AKIP DISHUB 

menyimpulkan bahwa pembenahan perencanaan kinerja, penganggaran program-

kegiatan yang menindaklanjuti kinerja yang direncanakan, serta pohon kinerja 

yang dibuat dalam dokumen RENSTRA dan LKIP; meliputi seluruh kinerja dan 

activity (program-kegiatan), baik yang terkait urusan wajib (belanja 

program/belanja urusan), ataupun juga yang terkait ‘Manajemen 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren’ (belanja SKPD/belanja rutin). 

Sehingga, bahwa seluruh dokumen yang menunjang SAKIP Perangkat Daerah, 

merekam seluruh indikator kinerja yang direncanakan (baik IKU, IKK, indikator 

lainnya) – tidak terbatas pada IKU saja, dan sekaligus juga merekam seluruh 

penganggarannya (tidak ada pemilahan anggaran yang direncanakan, pun tidak  

ada pemilahan anggaran yang dilaporkan dalam LKIP). 

b. Apakah untuk periode saat ini, dokumen penunjang SAKIP meliputi                              

RENSTRA 2016-2021, RENJA 2017, Perjanjian Kinerja 2017 dan LKIP 2016 perlu 

disusun dokumen perubahan atau dokumen review? Bagaimana bentuk dokumen dalam 

tahapan review ini? Hal ini menimbang bahwa: 

1) Konsep pembenahan perencanaan kinerja, yang meliputi level kinerja, penganggaran 

program-kegiatan yang menindaklanjuti kinerja yang direncanakan, serta pohon 

kinerja dari Bupati kepada Eselon 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan pelaksana, 

sudah terarahkan untuk seluruh Perangkat Daerah oleh tim dari KEMENPAN-RB, 

Bagian Organisasi dan BAPPEDA. 

2) BAPPEDA mengarahkan Perangkat Daerah membuat Berita Acara terkait hasil 

review tim sebagaimana konsep tersebut dalam poin 1). 

3) Bagian Organisasi mengarahkan untuk membuat dokumen review dalam bentuk 

formal, konsep sebagaimana poin 1) dan 2) dipertimbangkan belum memenuhi 

persyaratan. 

Analisa Tim Penyusun Dokumen Review AKIP DISHUB: 

1) Perubahan RPJMD dan Perubahan RENSTRA dilaksanakan seiring sejalan. 

Menimbang RPJMD pun belum memasuki tahapan/jadwal perubahan, BAPPEDA 

belum mengeluarkan pernyataan bahwa penyusunan perubahan RPJMD dimulai, 

dengan demikian konsep sebagaimana tersebut dalam poin 1) dan 2) di atas sudah 

memenuhi persyaratan dan kebutuhan review SAKIP untuk saat ini. Yang terpenting 

adalah Perangkat Daerah sudah memahami dan memiliki konsep yang jelas atas 
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‘arahan perubahan, esensi materi, rencana kinerja dan activity serta penganggaran’ 

yang akan dilaksanakan nanti, baik terkait perubahan RPJMD maupun RENSTRA. 

2) Periode penyusunan, penetapan dan penggunaan Dokumen LKIP 2016 sudah berlalu 

di Triwulan I Tahun 2017. Sehingga untuk tahap ini, konsep sebagaimana tersebut 

dalam poin 1) dan 2) di atas sudah memenuhi persyaratan dan kebutuhan review 

untuk saat ini. Yang terpenting adalah Perangkat Daerah sudah memahami dan 

memiliki konsep yang jelas atas ‘pengukuran dan pelaporan kinerja’ yang harus 

dibuat ke depan, juga atas pengukuran kinerja di Tahun 2016 dengan menggunakan 

indikator kinerja hasil revew/evaluasi, terutama terkait dengan penyusunan LKIP. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Merujuk pada Pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa 

RENSTRA Perangkat Daerah yang mempedomani RPJMD memuat tujuan, sasaran, program 

dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Dengan demikian, melalui RENSTRA 2016 – 2021 ini Perangkat Daerah di 

Kabupaten Bandung tidak perlu lagi menetapkan visi dan misi. Tujuan, sasaran jangka 

menengah, strategi dan kebijakan yang ditetapkan, diarahkan untuk dapat mendorong 

pencapaian visi dan misi Bupati Bandung, selaras dengan pencapaian sasaran, program dan 

kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan untuk 

tercapainya sasaran pembangunan nasional. 

A. VISI DAN MISI BUPATI BANDUNG 

Mengulas ulang yang telah dipaparkan dalam BAB III, bahwa Visi Bupati dan Wakil 

Bupati Bandung dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah ‘Memantapkan Kabupaten Bandung 

yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan 

Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan 

Lingkungan’. Misi yang dirumuskan dalam upaya pencapaian visi tersebut di Tahun 2020 adalah 

sebanyak 9 (sembilan) misi. 

Dalam Dokumen Review RENSTRA ini DISHUB Kab. Bandung mengusung 3 misi yaitu 

Misi ke-3, 6 dan 8; dalam artian bahwa pelaksanaan tugas fungsi DISHUB diarahkan untuk 

pencapaian misi dimaksud. 

Misi (3)  mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dengan tata ruang wilayah 

serta memperhatikan aspek kebencanaan.  

Misi (6)  meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.  

Misi (8)  meningkatkan reformasi birokrasi.  
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B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISHUB KAB. BANDUNG 

Dokumen RENSTRA DISHUB masih merekam tujuan dan sasaran jangka menengah terkait pelaksanaan tugas fungsi DISHUB atas sebagian urusan komunikasi 

dan informatika. Dokumen Review RENSTRA ini, selaras dengan restrukturisasi kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Bandung, hanya merekam tujuan dan sasaran 

jangka menengah terkait urusan pemerintahan bidang perhubungan (dikecualikan di dalamnya pengelolaan alat penerangan jalan). 

Untuk memudahkan perubahan konsep dari dokumen murni ke dokumen review, tabel berikut menyandingkan kedua konsep tujuan dan sasaran pelaksanaan 

tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung untuk jangka menengah Tahun 2016 s.d. 2020: 

Tabel IV-1: Sandingan Tujuan dan Sasaran Dokumen RENSTRA dan Dokumen Review RENSTRA 

RENSTRA Review RENSTRA Keterangan 

Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan  

Tujuan 1: 

Meningkatkan kapasitas layanan transportasi 

Tujuan 2: 

Meningkatkan keselamatan transportasi dan mencapai 

self explaining road 

Berubah urutan prioritas 

 Sasaran 1.1:  

Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di 

Tahun 2020 

 Sasaran 2.1:  

Tersedianya perlengkapan jalan yang komunikatif 

dengan pengguna jalan 

LoS diarahkan menjadi indikator kinerja Bupati, 

sehingga tidak direkam dalam tujuan/sasaran PD 

 Sasaran 1.2:   

Peningkatan kontribusi layanan transportasi terhadap 

perekonomian 

 Tim KEMENPAN-RB mengarahkan bahwa kontribusi 

DISHUB sebagai pengelola PAD tidak menjadi core 

business DISHUB 

Tujuan 3:   

Meningkatkan keselamatan dan pengawasan ketertiban 

transportasi 

 Tujuan 1 dan 3 dalam dokumen RENSTRA 

digabungkan menjadi Tujuan 2 dalam dokumen 

Review  
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RENSTRA Review RENSTRA Keterangan 

Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan  

Tujuan 3:   

Meningkatkan keselamatan dan pengawasan ketertiban 

transportasi 

  

 Sasaran 3.1: 

Peningkatan kelaikan jalan sarana transportasi 

 

 Sasaran 2.2:  

Peningkatan kelaikan jalan sarana transportasi 

Tetap 

 Sasaran 3.2:   

Penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi 

(hari biasa, hari raya, dan periode bencana) 

 Sasaran 2.3:  

Penurunan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu 

lintas 

 Peningkatan level indikator 

 Penggabungan 2 sasaran menjadi 1 terkait 

peningkatan level 

 Sasaran 3.3:  

Peningkatan promosi dan kemitraan keselamatan 

 

Tujuan 2: 

Meningkatkan penggunaan angkutan umum 

Tujuan 1: 

Meningkatkan penggunaan angkutan umum hingga 

670.940 orang per hari di Tahun 2020 

Membuat tujuan lebih jelas terukur 

 Sasaran 2.1:  

Pencapaian angka moda share 2,16% di Tahun 2020 

 Sasaran 1.1:  

Tersedianya layanan angkutan penumpang umum                      

sebanyak 958.486 seat per hari di Tahun 2020 

Moda share angkutan umum diarahkan menjadi 

indikator kinerja Bupati, sehingga tidak direkam 

dalam tujuan/sasaran PD 

Tujuan 4:   

Mengendalikan polusi udara dari sektor transportasi 

Tujuan 3:   

Mengendalikan polusi udara dari sektor transportasi 

 

 Sasaran 4.1: 

Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi 

 Sasaran 3.1: 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji 

emisi 

Penyesuaian sasaran pada level indikator setingkat 

eselon 2, dengan mempertimbangkan aspek 

keterukurannya (dapat diukur dan mampu 

mengukurnya) 
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RENSTRA Review RENSTRA Keterangan 

Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Konkuren 

Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Konkuren 

 

Tujuan 5:   

Meningkatkan pelayanan publik bidang perhubungan 

Tujuan 4:   

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal DISHUB 

Dalam BA Kesepakatan Hasil FGD Penajaman 

Indikator Program DISHUB Kab. Bandung                  

Nomor 050/753/Sekr Tanggal 21 Maret 2017, 

Tujuan 4 masih menggunakan kalimat ‘Mewujudkan 

Good Governance’. Namun menindaklanjuti arahan 

Tim Review Pemkab Bandung, kalimatnya dirubah 

menjadi ‘Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

internal DISHUB’ 

 Sasaran 5.1: 

Peningkatan kapasitas aparatur perhubungan 

 Sasaran 4.1: 

Peningkatan kapasitas aparatur perhubungan 

 

 Sasaran 5.2: 

Terwujudnya good governance 

 Saaran 4.2 

Terciptanya kepuasan masyarakat atas pelayanan 

publik bidang perhubungan 

Tim KEMENPAN-RB menyatakan bahwa kalimat 

‘Mewujudkan Good Governance’ jauh lebih luas dari 

Misi Bupati ‘Meningkatkan Reformasi Birokrasi’, jadi 

kalimatnya disarankan untuk dirubah menjadi 

‘Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal 

DISHUB’ 
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Di file excel 

Tabel IV-3: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2020  

 

 



Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai %

Tingkat ketersediaan layanan 

angkutan umum (seat per hari)
                         358,158                         358,158    520,458    666,467     812,476    958,486 

seat per hari = jumlah seat per kendaraan x jumlah 

kendaraan x frekwensi layanan per hari

% tingkat ketersediaan ruang 

operasional terminal
                           31,256 53.79                           31,256 53.79       31,256 53.79       31,256 53.79      32,044 55.15       33,417 57.51

   Total kebutuhan luas lahan dan gedung 9 terminal di 

Kab. Bandung 58.108 m2  


  Kolom nilai adalah luas lahan dan gedung yang efektif 

digunakan di 9 terminal eksisting

12.04% 15.97% 19.90% 23.29% 26.55% 29.81% Rata-rata

11.37% 15.54% 18.98% 21.84% 24.56% 27.29% Target 100%

                             1,393 8.61%                              1,701 10.52%         2,133 13.19%        2,579 15.95%        2,729 16.88%        2,894 17.90% Rambu lalu lintas (16.170 unit)

                           48,415 1.56%                           72,625 2.34%      78,246 2.52%      86,446 2.78%      94,646 3.04%     102,846 3.31% Marka Jalan (3.108.875 meter1)

                                  22 15.83%                                  42 30.22%             58 41.73%             68 48.92%             78 56.12%             88 63.31% Warning Light  (139 unit)

                                    3 9.68%                                    5 16.13%               5 16.13%               7 22.58%               9 29.03%               11 35.48% Traffic Light (31 unit)

                                146 12.64%                                 178 15.41%           229 19.83%           279 24.16%           329 28.48%           379 32.81% Guardrail (1.155 beam )

                                  18 2.17%                                  43 5.17%            112 13.48%            132 15.88%            152 18.29%            172 20.70% Cermin Tikungan (831 buah)

                               728 32.91%                                758 34.27%           788 35.62%           799 36.12%            814 36.80%           829 37.48%
Traffic cone , water barrier  dan rambu portable (2.212 

buah)

                                    6 19.35%                                    6 19.35%               6 19.35%               6 19.35%               6 19.35%               6 19.35% Kamera pantau lalu lintas (31 titik)

                               0.75 1.21%                               0.75 1.21%                1 1.21%               4 6.05%               7 10.89%              10 15.73% Lajur sepeda (62 km)

                                  83 29.96%                                  98 35.38%            133 48.01%            148 53.43%            163 58.84%            178 64.26% Zebra  cross dan ZoSS (277 titik)

                                    - 0.00%                                    2 13.33%               2 13.33%               2 13.33%               2 13.33%               2 13.33% Pelican Crossing (15 unit)

                                  70 2.57%                                  85 3.12%             93 3.41%             97 3.56%            101 3.70%            105 3.85% Halte dan shelter (2.728 unit)

                               620 20.06%                                656 21.22%           956 30.93%         1,256 40.63%         1,556 50.34%         1,856 60.05% Ruang parkir on  dan off  street (3.091 SRP)

Peningkatan laik jalan sarana 

transportasi

% kendaraan wajib uji yang lulus uji 

berkala
98.48% 95.11% 100% 100% 100% 100%

Penurunan angka kecelakaan 

dan pelanggaran lalu lintas
% rasio jumlah kecelakaan lalu lintas

• 341 kasus per tahun = 

0,0395 kasus per jam

• rata-rata volume lalu 

lintas 34.362,69 

smp/jam

0.00011%

• 310 kasus per tahun = 

0,0359 kasus per jam

• rata-rata volume lalu 

lintas 35.805,86 

smp/jam

0.00010% 0.00009% 0.00008% 0.00007% 0.00006%

Data Laka: Data IKJ Seksi ADIK Tahun 2017

Data Volume Lalin: Data pergerakan lalu lintas (Database 

LLAJ 2013, Masterplan Transportasi 2015, RENSTRA 

2016) dan data traffic counting Seksi ML Tahun 2017

Meningkatkan 

kelestarian 

lingkungan hidup

Mengendalikan polusi 

udara dari sektor 

transportasi

Peningkatan jumlah kendaraan 

bermotor yang lulus uji emisi

% jumlah kendaraan bermotor yang 

lulus uji emisi

271 dari 

501.153 

kend

0.05% 417 dari 546.213 kend 0.08%

547 dari 

607.622 

kend

0.09%

677 dari 

676.521 

kend

0.10%

830 dari 

753.862 

kend

0.11%

1.009 dari 

840.714 

kend

0.12%

Jumlah kendaraan lulus uji emisi Tahun 2015-2016 = 

realisasi.

Jumlah kendaraan se-Kab. Bandung Tahun 2015-2016 = 

data Badan Pendapatan Daerah Prov. JABAR, Cabang 

Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kab. 

Bandung II (Soreang).

Jumlah kendaraan se-Kab. Bandung Tahun 2017-2020 = 

penyesuaian data prediksi jumlah kendaraan dalam 

RENSTRA (Tabel III-3) dengan data BPD Jabar Tahun 

2016.

Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan

Mewujudkan 

pembangunan 

infrastruktur 

dasar yang terpadu 

dengan tata ruang 

wilayah serta 

memperhatikan 

aspek kebencanaan

Meningkatkan penggunaan 

angkutan umum hingga 

670.940 orang per hari di 

Tahun 2020

Tersedianya layanan angkutan 

penumpang umum sebanyak 

958.486 seat  per hari di 

Tahun 2020

Nilai dan % Tahun 2015-2016, 

berdasar realisasi kinerja atas 

target dalam DPPA 2015-2016.

Nilai dan % Tahun 2017 sebagai 

dasar target dalam DPPA 2017.

Nilai dan % Tahun 2018 

mereview target dalam RKPD 

Kab. Bandung/RENJA DISHUB 

Tahun 2018.

Nilai dan % Tahun 2019-2020 

mereview target dalam RPJMD 

Kab. Bandung/RENSTRA 

DISHUB 2016-2021.

Meningkatkan 

keselamatan transportasi 

dan mencapai self 

explaining road

Tersedianya perlengkapan jalan 

yang komunikatif dengan 

pengguna jalan

% ketersediaan perlengkapan jalan 

berdasar inspeksi keselamatan jalan 

(IKJ)

Tabel IV-2: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2020 

Visi Bupati Bandung: Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan

 Misi  Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

Keterangan2015 2016 (Tahun 1) 2017 (Tahun 2) 2018 (Tahun 3) 2019 (Tahun 4) 2020 (Tahun 5)



Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai %

 Misi  Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

Keterangan2015 2016 (Tahun 1) 2017 (Tahun 2) 2018 (Tahun 3) 2019 (Tahun 4) 2020 (Tahun 5)

Nilai AKIP 66.42 68 70 74 80

Range Nilai AKIP:

D   = 0 - 30

C   = 39 - 50

CC = >50 - 60

B   = >60 - 70

BB = >70 - 80

A   = >80 - 90

AA = >90 - 100

% aset yang terkelola dengan baik 65.00% 67.00% 80.00% 82.00% 85.00% 90.00%

% aparatur DISHUB yang lulus 

diklat teknis perhubungan
68 7.53% 87 12.27% 91 13.86% 96 100 104

Merujuk kompetensi SDM LLAJ, ASD, dan Kereta Api 

berdasar Permenhub No. PM. 8 Tahun 2014.

Jumlah pegawai 2015 = 903 orang

Jumlah pegawai 2016 = 709 orang

Jumlah pegawai 2017 (per Juli) = 659 orang

% rata-rata kinerja pegawai 84.03 83.525 91 92 93 95 Berdasar data LPTJ/penilaian SKP

Terciptanya kepuasan 

masyarakat atas pelayanan 

publik bidang perhubungan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 

terhadap pelayanan publik bidang 

perhubungan

3.36 67.28% 3.7 74% 3.8 76% 3.9 78% 4 80% Tahun 2015 belum dilaksanakan survey IKM

Nilai dan % Tahun 2015-2016, 

berdasar realisasi kinerja atas 

target dalam DPPA 2015-2016.

Nilai dan % Tahun 2017 sebagai 

dasar target dalam DPPA 2017.

Nilai dan % Tahun 2018 

mereview target dalam RKPD 

Kab. Bandung/RENJA DISHUB 

Tahun 2018.

Nilai dan % Tahun 2019-2020 

mereview target dalam RPJMD 

Kab. Bandung/RENSTRA 

DISHUB 2016-2021.

Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren

Meningkatkan 

reformasi 

birokrasi

Meningkatkan kapasitas 

dan kapabilitas internal 

DISHUB

Peningkatan kapasitas aparatur 

perhubungan

N/A

n/a
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  

SERTA UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB 

 

Dalam rangka efisiensi penyajian data, dokumen review ini hanya menyajikan esensi 

pohon kinerja dan activity (program-kegiatan) untuk mencapai kinerja dimaksud dalam                 

BAB V, dan tidak menyajikan pendanaan indikatif. Hal ini dikarenakan Dokumen Review masih 

merekam pendanaan indikatif yang sama dengan Dokumen RENSTRA. 

Hal yang menjadi catatan untuk BAB V ini adalah: 

1. Nomenklatur program untuk urusan perhubungan, dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta perubahannya, tidak disusun 

berdasar klasifikasi sub urusan pemerintahan sebagaimana direkam dalam struktur 

kelembagaan, tetapi disusun berdasar klasifikasi kelompok pekerjaan (misal, program 

rehabilitasi dan program perencanaan, sementara setiap bidang memiliki fungsi 

perencanaan atas suatu sub urusan pemerintahan bidang perhubungan, sesuai nomenklatur 

bidangnya). Hal ini tidak menjadi kendala, asalkan perjanjian kinerja di antara dua atau 

lebih Kepala Bidang yang mengerjakan program yang sama, memiliki indikator capaian yang 

berbeda. Demikian juga bahwa mereka memiliki kegiatan yang berbeda di antara para 

Kepala Seksinya, sehingga indikator program dan kegiatannya berbeda. 

2. Memperhatikan proses penyusunan dokumen penunjang SAKIP dan review-nya, diperlukan 

list kegiatan ‘dst’ dalam Program 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, pada Belanja SKPD/belanja rutin. Di mana 

nomenklatur kegiatan yang selama ini dipakai di Kabupaten Bandung hanya meliputi 

‘pelaporan’, tidak ada nomenklatur kegiatan yang mengakomodir fungsi Sub Bagian 

Penyusunan Program ‘perencanaan, monev, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-

undangan’. Walaupun untuk urusan perhubungan, terkait fungsi ‘penyusunan peraturan 

perundang-undangan’ terakomodir dalam Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan, Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang 

Perhubungan. 
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Tabel V-1 



1 2 3 4 6 7 8

Bidang Angkutan

17.18 Pembinaan Angkutan 

Sungai, Danau dan 

Penyeberangan

17.20 Pembinaan Angkutan 

Barang

Bidang Prasarana 

Perhubungan
15,11 Perencanaan, Pembangunan 

dan Operasionalisasi Terminal 

Angkutan Penumpang

Seksi Prasarana 

Terminal

Bidang Prasarana 

Perhubungan

Tabel V-1: Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Outcome ) Target 2017 Program
Indikator Capaian 

Program 2017
Kegiatan

Unit Kerja PD 

Penanggungjawab

5

URUSAN PEMERINTAHAN: BIDANG PERHUBUNGAN

Meningkatkan 

penggunaan 

angkutan umum 

hingga 670.940 

orang per hari di 

Tahun 2020

Tersedianya layanan 

angkutan penumpang umum                      

sebanyak 958.486 seat 

per hari di Tahun 2020

tingkat ketersediaan layanan 

angkutan umum (seat per hari)

         520,458 02.09.17

Seksi Angkutan 

Barang dan ASD

% tingkat ketersediaan ruang 

operasional terminal

53,79% 02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN 

PRASARANA DAN 

FASILITAS PERHUBUNGAN

% luas rencana induk 

terminal yang terbangun 

dan beroperasi = 53,79%

02.09.16 REHABILITASI DAN 

PEMELIHARAAN 

PRASARANA DAN 

FASILITAS LLAJ

% terminal terbangun 

dalam kondisi baik = 75%

PENINGKATAN 

PELAYANAN ANGKUTAN

tingkat ketersediaan 

layanan angkutan umum 

(520,458 seat per hari)

perencanaan, pembinaan, 

pengelolaan Izin Trayek beserta 

PAD-nya, serta penyelenggaraan 

dan penyediaan jasa layanan 

angkutan

17,12 Pengembangan sarana dan 

prasarana pelayanan jasa 

angkutan

16.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Terminal

Seksi Pengembangan 

Sarana Transportasi

17.15 Pemilihan dan pemberian 

penghargaan sopir/ juru mudi/ 

awak kendaraan angkutan umum 

teladan

Seksi Angkutan 

Orang Berbasis Jalan

17.21 Pembinaan Angkutan 

Penumpang Umum dalam Trayek

Seksi Prasarana 

Terminal



1 2 3 4 6 7 8

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Outcome ) Target 2017 Program
Indikator Capaian 

Program 2017
Kegiatan

Unit Kerja PD 

Penanggungjawab

5

Bidang Pembinaan 

Keselamatan

15,13 Audit dan Inspeksi 

Keselamatan Transportasi 

(pengumpulan data IKJ)

Seksi Audit dan 

Inspeksi Keselamatan

Bidang Prasarana 

Perhubungan

Bidang Lalu Lintas

Meningkatkan 

keselamatan 

transportasi dan 

mencapai self 

explaining road

Tersedianya perlengkapan 

jalan yang komunikatif 

dengan pengguna jalan

% ketersediaan perlengkapan 

jalan berdasar inspeksi 

keselamatan jalan (IKJ)

19.90% 02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN 

PRASARANA DAN 

FASILITAS PERHUBUNGAN

Seksi Prasarana 

Parkir 

02.09.19 PENGENDALIAN DAN 

PENGAMANAN LALU 

LINTAS

% ketersediaan 

perlengkapan jalan  (selain 

yang terkait dengan SRP-

Satuan Ruang Parkir) 

berdasar IKJ = 18,98%

19,04 Manajemen dan Rekayasa 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

di Kawasan (perencanaan 

kebutuhan dan pemasangan 

perlengkapan jalan, serta 

penyusunan konsep Manajemen 

Rekayasa Lalu Lintas)

Seksi Manajemen 

Lalin

19,11 Pengadaan dan Pemasangan 

Perlengkapan Jalan (selain yang 

terkait dengan SRP-Satuan 

Ruang Parkir) 

Seksi Rekayasa Lalin 

% ketersediaan data 

inspeksi keselamatan jalan 

(IKJ) = 50%

% ketersediaan 

perlengkapan jalan yang 

terkait dengan SRP-

Satuan Ruang Parkir 

berdasar (IKJ) = 30,93%

15.10 Perencanaan dan 

Pembangunan Fasilitas Parkir 

(perencanaan, pengadaan dan 

pemasangan rambu dan marka 

parkir)



1 2 3 4 6 7 8

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Outcome ) Target 2017 Program
Indikator Capaian 

Program 2017
Kegiatan

Unit Kerja PD 

Penanggungjawab

5

Bidang Prasarana 

Perhubungan

16.01 Rehabilitasi/Pemeliharaan 

Sarana Alat PKB

Seksi Prasarana PKB 

Bidang Prasarana 

Perhubungan

20,1 Pembangunan Balai PKB

Meningkatkan 

keselamatan 

transportasi dan 

mencapai self 

explaining road

Peningkatan laik jalan 

sarana transportasi

% kendaraan wajib uji yang lulus 

uji berkala

100% 02.09.16 REHABILITASI DAN 

PEMELIHARAAN 

PRASARANA DAN 

FASILITAS LLAJ

% alat PKB eksisting yang 

dapat digunakan dengan 

baik = 80%

02.09.20 PENINGKATAN KELAIKAN 

PENGOPERASIAN 

KENDARAAN BERMOTOR

% ketersediaan unit 

layanan PKB terhadap 

kendaraan wajib uji yang 

harus dilayani = 83,33%
Seksi Prasarana PKB 

20,02 Pengadaan Alat PKB 

20,03 Pelaksanaan Uji Petik 

Kendaraan Bermotor



1 2 3 4 6 7 8

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Outcome ) Target 2017 Program
Indikator Capaian 

Program 2017
Kegiatan

Unit Kerja PD 

Penanggungjawab

5

Bidang Pembinaan 

Keselamatan

15,... Penyusunan RUDK-Rencana 

Umum Daerah Keselamatan 

Jalan/Transportasi

15.04 Sosialisasi kebijakan di 

bidang perhubungan 

perhubungan

Seksi Promosi dan 

Kemitraan 

Keselamatan 

Bidang Lalu Lintas 

Bidang Pembinaan 

Keselamatan

Bidang Prasarana 

Perhubungan

% RUNK-Rencana Umum 

Nasional Keselamatan 

Jalan/Transportasi yang 

terimplementasi di daerah 

= 75%

15.03 Koordinasi dalam 

pembangunan prasarana dan 

fasilitas perhubungan

Seksi Pengaturan dan 

Pengawasan Lalin 

% peningkatan 

keterlibatan stakeholders 

dalam pembinaan 

keselamatan = 45%

19,16 Promosi dan Penyuluhan 

Ketertiban LLA (promosi dan 

penyuluhan keselamatan, 

pembinaan kemitraan dengan 

stakeholders , pembinaan 

pelopor keselamatan - pelajar, 

guru, individu, organisasi)

Seksi Promosi dan 

Kemitraan 

Keselamatan 

% rasio pelanggaran lalu 

lintas = 2%
19,14 Optimalisasi Operasional 

Rekayasa Lalin (bersama dengan 

Kepolisian, meliputi PAM lalin 

harian dan periode tertentu 

serta operasi pengawasan di 

jalan)

Seksi Manajemen 

Keselamatan 

Meningkatkan 

keselamatan 

transportasi dan 

mencapai self 

explaining road

Penurunan angka 

kecelakaan dan 

pelanggaran lalu lintas

% rasio kecelakaan lalu lintas 0.00009% 02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN 

PRASARANA DAN 

FASILITAS PERHUBUNGAN

02.09.20 PENINGKATAN KELAIKAN 

PENGOPERASIAN 

KENDARAAN BERMOTOR

% tingkat ketersediaan 

NSPK terkait peran uji 

emisi kendaraan bermotor 

bagi kelestarian 

lingkungan = 25%

02.09.19 PENGENDALIAN DAN 

PENGAMANAN LALU 

LINTAS

Mengendalikan 

polusi udara dari 

sektor 

transportasi
Seksi Prasarana 

Pengujian Kendaraan 

Bermotor 

Peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor yang 

lulus uji emisi

% jumlah kendaraan bermotor 

yang lulus uji emisi

0.09%

20,03 Pelaksanaan Uji Petik 

Kendaraan Bermotor (promosi 

dan perencanaan peran uji emisi 

kendaraan bermotor bagi 

kelestarian lingkungan)



1 2 3 4 6 7 8

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Outcome ) Target 2017 Program
Indikator Capaian 

Program 2017
Kegiatan

Unit Kerja PD 

Penanggungjawab

5

Sekretariat

06,01 Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

(penyusunan dokumen penunjang 

SAKIP)

Sub Bagian 

Penyusunan Program 

06,04 Penyusunan Pelaporan 

Keuangan Akhir Tahun

Sub Bagian 

Penyusunan Program 

Sekretariat

01.11 Penyediaan Barang 

Cetakan dan Pengandaan

Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

01,... Pengelolaan Aset Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

Sekretariat

05,04 Pembinaan Kompetensi 

Pegawai (pengiriman pegawai 

mengikuti diklat teknis 

perhubungan)

Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian

02.09.05 PENINGKATAN KAPASITAS 

SUMBER DAYA APARATUR

% aparatur DISHUB yang 

mengikuti diklat teknis 

perhubungan = 13,86%

PENGEMBANGAN SISTEM 

CAPAIAN KINERJA DAN 

KEUANGAN

% tingkat ketersediaan 

dokumen penunjang 

SAKIP yang sesuai aturan 

= 100%

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Meningkatkan 

kapasitas dan 

kapabilitas 

internal 

DISHUB

Peningkatan kapasitas 

aparatur perhubungan

Nilai AKIP 68 02.09.06

% aset yang terkelola dengan 

baik

80% 02.09.01 PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN

% tingkat ketersediaan 

dokumen pengelolaan aset 

dan pelaksanaan 

pengelolaan aset = 80%

% aparatur DISHUB yang lulus 

diklat teknis perhubungan

13.86%



1 2 3 4 6 7 8

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Outcome ) Target 2017 Program
Indikator Capaian 

Program 2017
Kegiatan

Unit Kerja PD 

Penanggungjawab

5

Sekretariat

01,02 Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber daya air, 

listrik

01,09 Penyediaan jasa perbaikan 

peralatan kerja

01,10 Penyediaan alat tulis 

kantor

01,15 Penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang-

undangan

01,17 Penyediaan makanan dan 

minuman

01,18 Rapat-rapat kooridnasi 

dan konsultasi keluar daerah

01,19 Penyediaan tenaga 

pendukung teknis dan 

administrasi perkantoran

Meningkatkan 

kapasitas dan 

kapabilitas 

internal 

DISHUB

Peningkatan kapasitas 

aparatur perhubungan

% rata-rata kinerja pegawai 91% 02.09.01 PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN

% pemenuhan kebutuhan 

barang dan jasa yang 

diperlukan untuk 

administrasi perkantoran 

DISHUB = 90%

Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

01,08 Penyediaan jasa 

kebersihan kantor

01,11 Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan

01,12 Penyediaan komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor

01,13 Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor



1 2 3 4 6 7 8

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Outcome ) Target 2017 Program
Indikator Capaian 

Program 2017
Kegiatan

Unit Kerja PD 

Penanggungjawab

5

01,20 Rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi kedalam daerah

Meningkatkan 

kapasitas dan 

kapabilitas 

internal 

DISHUB

Peningkatan kapasitas 

aparatur perhubungan

% rata-rata kinerja pegawai 91% 02.09.01 PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN

% pemenuhan kebutuhan 

barang dan jasa yang 

diperlukan untuk 

administrasi perkantoran 

DISHUB = 90%

Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 



1 2 3 4 6 7 8

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Outcome ) Target 2017 Program
Indikator Capaian 

Program 2017
Kegiatan

Unit Kerja PD 

Penanggungjawab

5

Sekretariat

02,07 Pengadaan perlengkapan 

gedung kantor

Sekretariat

Sekretariat

Meningkatkan 

kapasitas dan 

kapabilitas 

internal 

DISHUB

Peningkatan kapasitas 

aparatur perhubungan

PROGRAM PEMBANGUNAN 

PRASARANA DAN 

FASILITAS PERHUBUNGAN

% tingkat ketersediaan 

peraturan perundangan 

penunjang kerja DISHUB 

= 50%

15,02 Penyusunan Kebijakan, 

Norma, Standar dan Prosedur 

Bidang Perhubungan 

(penyusunan peraturan 

perundangan penunjang kerja 

DISHUB)

% rata-rata kinerja pegawai 91%

02.09.03 PENINGKATAN DISIPLIN 

APARATUR

% pegawai menggunakan 

pakaian dinas sesuai 

aturan = 90%

PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA 

APARATUR

% pemenuhan standar 

ruangan dan kendaraan 

pegawai dalam bekerja = 

90%

02.09.02

Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian 

02,24 Pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional

02,42 Rehabilitasi 

sedang/berat rumah gedung 

kantor

03.02 Pengadaan pakaian dinas 

beserta kelengkapannya

Sub Bagian 

Penyusunan Program

02.09.15



1 2 3 4 6 7 8

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Outcome ) Target 2017 Program
Indikator Capaian 

Program 2017
Kegiatan

Unit Kerja PD 

Penanggungjawab

5

Sekretariat

01,11 Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan

01,19 Penyediaan tenaga 

pendukung teknis dan 

administrasi perkantoran

Sekretariat

02,07 Pengadaan perlengkapan 

gedung kantor

02,24 Pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional

02,42 Rehabilitasi 

sedang/berat rumah gedung 

kantor

Sekretariat

06,01 Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Sub Bagian 

Penyusunan Program 

Meningkatkan 

kapasitas dan 

kapabilitas 

internal 

DISHUB

Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian

02.09.02 PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA 

APARATUR

% pemenuhan standar 

ruangan pelayanan publik = 

85%

Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian

Terciptanya kepuasan 

masyarakat atas pelayanan 

publik bidang perhubungan

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) terhadap pelayanan 

publik bidang perhubungan

74% 02.09.01 PELAYANAN 

ADMINISTRASI 

PERKANTORAN

% pemenuhan kebutuhan 

barang dan jasa yang 

diperlukan untuk 

pelayanan publik =90%

02.09.06 PENGEMBANGAN SISTEM 

CAPAIAN KINERJA DAN 

KEUANGAN

% tingkat ketersediaan 

dokumen penunjang SKM 

dan IKM yang sesuai 

aturan = 100%



1 2 3 4 6 7 8

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Outcome ) Target 2017 Program
Indikator Capaian 

Program 2017
Kegiatan

Unit Kerja PD 

Penanggungjawab

5

Jumlah KWU yang 

terlayani uji berkala dan 

memberi kontribusi pada 

PAD = 46,603 kend/tahun

jumlah kendaraan yang 

terlayani uji emisi dan 

memberi kontribusi pada 

PAD = 7,493 kend/tahun

Jumlah terminal eksisting 

yang dioperasikan dengan 

baik dalam pelayanan dan 

memberi kontribusi pada 

PAD = 8 terminal

Meningkatkan 

kapasitas dan 

kapabilitas 

internal 

DISHUB

Terciptanya kepuasan 

masyarakat atas pelayanan 

publik bidang perhubungan

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) terhadap pelayanan 

publik bidang perhubungan

74%

02.09.07 PROGRAM PENGELOLAAN 

UNIT PELAYANAN TEKNIS

Sekretariat

Jumlah layanan parkir 

eksisting yang 

dioperasikan sesuai 

aturan dan memberi 

kontribusi pada PAD = 

956 SRP
07,01 Pengadaan sarana dan 

prasarana untuk operasional 

layanan UPT PKB

UPT PKB

07,02 Pengadaan sarana dan 

prasarana untuk operasional 

layanan UPT Pengelolaan 

Terminal

UPT Pengelolaan 

Terminal

07,03 Pengadaan sarana dan 

prasarana untuk operasional 

layanan UPT Pengelolaan Parkir

UPT Pengelolaan 

Parkir



Review RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 VI-1 

BAB VI 

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH  

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RJMD 

Bab VI mengemukakan indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang secara langsung 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DISHUB Kab. Bandung dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 

sebagaimana indikator yang disajikan dalam BAB 5, BAB 7 dan BAB 9 RPJMD Kb. Bandung 

Tahun 2016 – 2021. Sejalan dengan BAB II pada sub Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati 

dan Wakil Bupati Bandung, indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang mengacu pada tujuan 

dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana Tabel berikut. 
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Tingkat ketersediaan layanan 

angkutan umum (seat per hari)

% tingkat ketersediaan ruang 

operasional terminal

Tersedianya perlengkapan jalan 

yang komunikatif dengan 

pengguna jalan

% ketersediaan perlengkapan jalan 

berdasar inspeksi keselamatan jalan 

(IKJ)

Peningkatan laik jalan sarana 

transportasi

% kendaraan wajib uji yang lulus uji 

berkala

Penurunan angka kecelakaan 

dan pelanggaran lalu lintas

% rasio jumlah kecelakaan lalu lintas

Misi Keenam:

Meningkatkan 

kelestarian 

lingkungan hidup

Menciptakan 

lingkungan yang 

serasi dan 

seimbang dengan 

memperhatikan 

daya dukung 

lingkungan, daya 

tampung lingkungan 

serta 

perubahan iklim 

Menurunnya 

tingkat 

pencemaran udara

Meningkatkan 

pengawasan dan 

pengendalian 

terhadap 

pencemaran dan 

kerusakan 

lingkungan 

Pengendalian 

pencemaran udara 

87% di 2015, 

91,44% di 2020)

Mengendalikan polusi 

udara dari sektor 

transportasi

Peningkatan jumlah kendaraan 

bermotor yang lulus uji emisi

% jumlah kendaraan bermotor yang 

lulus uji emisi

Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan

Misi Ketiga:

Mewujudkan 

pembangunan 

infrastruktur 

dasar yang terpadu 

dengan tata ruang 

wilayah serta 

memperhatikan 

aspek kebencanaan

Meningkatkan penggunaan 

angkutan umum hingga 

670.940 orang per hari di 

Tahun 2020

Tersedianya layanan angkutan 

penumpang umum sebanyak 

958.486 seat  per hari di 

Tahun 2020

Meningkatkan 

ketersediaan dan 

kualitas 

infrastruktur 

dasar yang tahan 

terhadap bencana 

serta mewujudkan 

keserasian 

pembangunan 

dengan tata ruang 

wilayah

LPE Meningkatnya 

aksesibilitas, 

kapasitas dan 

keselamatan 

terhadap pelayanan 

sarana dan 

prasarana 

transportasi (%) 

LoS

Saran:

LoS dan Moda 

Share  angkutan 

Umum Meningkatkan 

keselamatan transportasi 

dan mencapai self 

explaining road

Tabel VI-1: Indikator Kinerja DISHUB Kab. Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi Bupati Bandung: Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan

 Misi 
 Tujuan Perangkat 

Daerah 
Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Sasaran Perangkat 

daerah
 Tujuan RPJMD 

 Indikator Tujuan 

RPJMD 
 Sasaran RPJMD 

 Indikator 

Sasaran RPJMD 



 Misi 
 Tujuan Perangkat 

Daerah 
Sasaran Perangkat Daerah

Indikator Sasaran Perangkat 

daerah
 Tujuan RPJMD 

 Indikator Tujuan 

RPJMD 
 Sasaran RPJMD 

 Indikator 

Sasaran RPJMD 

% aparatur DISHUB yang lulus 

diklat teknis perhubungan

% rata-rata kinerja pegawai

% aset yang terkelola dengan baik

Nilai AKIP

2. Meningkatkan 

efisiensi pelayanan 

administrasi publik

Terciptanya kepuasan 

masyarakat atas pelayanan 

publik bidang perhubungan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 

terhadap pelayanan publik bidang 

perhubungan

Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren

Meningkatkan 

reformasi 

birokrasi

Meningkatkan kapasitas 

dan kapabilitas internal 

DISHUB

Meningkatkan 

kinerja aparatur 

dan kelembagaan 

penyelenggara 

pelayanan publik 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

(Tahun 2014 

74,23, Tahun 2020 

78,77)

Peningkatan kapasitas aparatur 

perhubungan

Presentase 

Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 

(Tahun 2015 20% 

Tahun 2020 

23,19%)

1. Meningkatnya 

kualitas kinerja 

aparatur 

pemerintah

6. Meningkatnya 

kapasitas dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan dan aset 

daerah

Opini BPK (WTP di 

2020)



Tabel VI-2: Matriks Review RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016-2021

Eksisting Review Eksisting Review
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per 

hari)

02.09.17 PENINGKATAN PELAYANAN 

ANGKUTAN

Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang 

per hari)

02.09.17 PENINGKATAN PELAYANAN 

ANGKUTAN

% pemilik kendaraan angkutan umum yang 

secara finansial mampu memenuhi persyaratan 

administrasi pengusahaan angkutan umum

02.09.17 PENINGKATAN PELAYANAN 

ANGKUTAN

02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN 

PRASARANA DAN FASILITAS 

PERHUBUNGAN

02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN 

PRASARANA DAN FASILITAS 

PERHUBUNGAN

02.09.16 REHABILITASI DAN 

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN 

FASILITAS LLAJ

02.09.16 REHABILITASI DAN 

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN 

FASILITAS LLAJ

02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN 

PRASARANA DAN FASILITAS 

PERHUBUNGAN

02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN 

PRASARANA DAN FASILITAS 

PERHUBUNGAN

02.09.19 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN 

LALU LINTAS

Ketersediaan alat pengendali dan pengaman 

jalan portable, terdiri dari traffic cone, water 

barrier, rambu portable (buah)

02.09.19 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN 

LALU LINTAS

Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera 

pantau lalu lintas (%)

02.09.19 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN 

LALU LINTAS

02.09.16 REHABILITASI DAN 

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN 

FASILITAS LLAJ

02.09.16 REHABILITASI DAN 

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN 

FASILITAS LLAJ

02.09.20 PENINGKATAN KELAIKAN 

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

02.09.20 PENINGKATAN KELAIKAN 

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN 

PRASARANA DAN FASILITAS 

PERHUBUNGAN

02.09.19 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN 

LALU LINTAS

02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN 

PRASARANA DAN FASILITAS 

PERHUBUNGAN

02.09.19 PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN 

LALU LINTAS

02.09.20 PENINGKATAN KELAIKAN 

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

Peningkatan peran serta stakeholders dalam 

pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun 0 

(%)

02.09.15 PROGRAM PEMBANGUNAN 

PRASARANA DAN FASILITAS 

PERHUBUNGAN

6 Menciptakan lingkungan 

yang serasi dan seimbang 

dengan memperhatikan 

daya dukung lingkungan, 

daya tampung lingkungan 

serta 

perubahan iklim 

Meningkatkan pengawasan 

dan pengendalian terhadap 

pencemaran dan kerusakan 

lingkungan 

Mengendalikan polusi 

udara dari sektor 

transportasi

Peningkatan jumlah kendaraan 

bermotor yang lulus uji emisi

Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji 

emisi dibanding Tahun 0 (%)

% jumlah kendaraan bermotor yang lulus 

uji emisi

02.09.20 PENINGKATAN KELAIKAN 

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

02.09.20 PENINGKATAN KELAIKAN 

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

 No.  Nama Urusan 
 Nama

Bidang Urusan 
 Tujuan RPJMD  Sasaran RPJMD 

 Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab 
 Tujuan RENSTRA  Sasaran RENSTRA 

Indikator Kinerja Sasaran Program

02.09.19 PENGENDALIAN DAN 

PENGAMANAN LALU LINTAS

1 Urusan Wajib

Bukan 

Pelayanan Dasar

Perhubungan Meningkatkan ketersediaan 

dan kualitas infrastruktur 

dasar yang tahan terhadap 

bencana serta mewujudkan 

keserasian pembangunan 

dengan tata ruang wilayah

Meningkatnya 

aksesibilitas, kapasitas 

dan keselamatan terhadap 

pelayanan sarana dan 

prasarana transportasi (%) 

DISHUB Meningkatkan penggunaan 

angkutan umum hingga 

670.940 orang per hari di 
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Tersedianya layanan angkutan 
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958.486 seat  per hari di 

Tahun 2020
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PERHUBUNGAN
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umum (seat per hari)

02.09.17 PENINGKATAN PELAYANAN 

ANGKUTAN

2 Tingkat ketersediaan ruang operasional 

terminal

% tingkat ketersediaan ruang operasional 

terminal

4 Peningkatan laik jalan sarana 

transportasi

% kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji 

baru dan uji berkala

% kendaraan wajib uji yang lulus uji 

berkala

5 % rasio jumlah kecelakaan lalu lintas

Meningkatkan 

keselamatan transportasi 

dan mencapai self 

explaining road

Tersedianya perlengkapan jalan 

yang komunikatif dengan 

pengguna jalan

Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (%) % ketersediaan perlengkapan jalan 

berdasar inspeksi keselamatan jalan (IKJ)
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Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali 

(hari)

Penurunan angka kecelakaan 

dan pelanggaran lalu lintas

Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas 

terhadap LHR dibanding tahun 0 (%)
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perhubungan
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Terciptanya kepuasan 

masyarakat atas pelayanan 

publik bidang perhubungan

2. Meningkatkan efisiensi 

pelayanan administrasi 

publik
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8 Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP 

pegawai

% rata-rata kinerja pegawai

6. Meningkatnya kapasitas 

dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dan 

aset daerah

Manajemen 

Penyelenggaraan 

Urusan 

Pemerintahan 

Konkuren

Perhubungan Meningkatkan kinerja 

aparatur dan kelembagaan 

penyelenggara pelayanan 

publik 

1. Meningkatnya kualitas 

kinerja aparatur 

pemerintah

DISHUB Meningkatkan kapasitas 

dan kapabilitas internal 

DISHUB

Peningkatan kapasitas aparatur 

perhubungan
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