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 LAPORAN KINERJA 

DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN LUMAJANG 

 TAHUN 2018 

 

BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Sehubungan dengan kewenangan bidang perhubungan, khususnya pada sub sektor 

transportasi darat, maka pembangunan bidang perhubungan dilakukan untuk meningkatkan fungsi sub 

sektor transportasi darat sebagai penunjang dinamika pembangunan, guna mendukung mobilitas barang 

dan jasa, mengembangkan pola distribusi, pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan antar 

daerah. 

Tugas pokok Dinas Perhubungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan ditindaklanjuti dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor                        

15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang 

Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Perhubungan adalah menyelenggarakan pemerintahan yang baik di bidang perhubungan  

khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) yang sebaik-baiknya antara lain 

dengan mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan di Wilayah Kabupaten Lumajang. 

 Seiring pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten yang semakin berkembang, 

sesuai dengan tugas pokok  dan fungsi dinas di atas, dengan berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang yang merupakan penjabaran dari Visi, 

Misi dan program dari Kepala Daerah Terpilih telah menyusun Rencana Strategis sebagai acuan dalam 

menetapkan suatu kebijakan dan program kerja yang akan dilaksanakan.  

Kebijakan dan program keja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan dengan 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang (UU) Nomor                 

28  Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999  
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tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap 

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang 

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. 

Laporan ini sebagai bahan laporan guna pengendalian kegiatan dan tindakan dalam 

pencapaian tujuan dan capaian kinerja melalui pengukuran subyektif mungkin dengan tolok ukur atau 

indikator pengukuran kerja sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Pelaporan 

pertanggungjawaban dituangkan dalam konsep akuntabilitas yang merupakan instrument untuk kegiatan 

control terutama dalam pencapaian hasil dan evaluasi kerja berbentuk Laporan Kinerja ( LKj ). 

 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memaparkan tentang visi, misi organisasi serta tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis( Renstra ) organisasi. 

Mengacu pada renstra organisasi diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai 

tujuan dan sasaran yang diharapkan organisasi serta sesuai dengan visi dan misi organisasi. 

Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan / kinerja Dinas Perhubungan tersebut akan dievaluasi 

melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sejauh mana capian kinerja yang telah 

dilaksanakan. 

 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

 Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2018 adalah sebagai wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor perhubungan dan telekomunikasi di 

Kabupaten Lumajang. 

 Adapun tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan 

capaian kinerja guna: 

1. Meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang; 

2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Perhubungan ; 

3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas 

akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungannya; 

4. Dorongan terciptanya Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya 

pemerintahan yang baik dan terpercaya. 
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C. GAMBARAN UMUM 

 

1. Organisasi Perangkat Daerah 

 Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah, antara lain : 

 

Tugas Pokok. 

 

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas : 

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang 

Perhubungan. 

2. Sekretaris, mempunyai tugas  

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan 

pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas 

berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

 

3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  

2. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana progran dan 

kegiatan Dinas;  

3. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, 

Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, 

pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);  

4. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;  

5. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;  

6. melakukan administrasi kepegawaian;  

7. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan 

Barang Unit;  

8. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;  

9. melakukan surat menyurat dan pengarsipan;  
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10. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;  

11. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;  

12. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-

undangan;  

13. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan  

14. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.  

 

4. Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;  

2. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran; 

3. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;  

4. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, 

petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;  

5. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;  

6. melakukan urusan perbendahaan, pengujian, dan penerbitan surat perintah membayar;  

7. melakukan urusan gaji pegawai;  

8. melakukan administrasi keuangan;  

9. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;  

10. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca 

dan lain-lain;  

11. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan 

penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;  

12. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris; dan  

13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.  

 

5. Bidang Lalu Lintas, mempunyai tugas : 

merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan program dan petunjuk 

teknis pengendalian dan operasional lalu lintas.  

 

6. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas 

1. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pengendalian dan Operasional 

Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;  
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2. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan dan atau prasarana perhubungan 

lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

3. melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan patroli;  

4. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang 

operasi penegakan dan ketertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;  

5. melaksanakan uji emisi pada kendaraan bermotor di jalan;  

6. melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran parkir;  

7. melaksanakan kegiatan pemanduan dan pengaturan rute perjalanan kegiatan 

pemerintah daerah dan tamu pemerintah daerah;  

8. melaksanakan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;  

9. melaksanakan pemrosesan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan;  

10. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang 

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui forum lalu lintas kabupaten 

lumajang;  

11. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas;  

12. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Lalu Lintas; dan  

13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.  

 

7. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas : 

1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas sebagai pedoman kerja;  

2. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan manajemen 

dan rekayasa lalu lintas;  

3. mengumpulkan bahan penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;  

4. merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan manajemen 

dan rekayasa lalu lintas;  

5. melaksanakan evaluasi dan analisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan tertentu yang 

berkaitan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan lalu lintas; 

6. melaksanakan penelitian dan pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan; 
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7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang 

perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;  

8. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan jaringan trayek di wilayah 

Kabupaten Lumajang;  

9. mengumpulkan bahan kebijakan penyediaan angkutan orang dan/atau barang;  

10. mengumpulkan bahan kebijakan penetapan wilayah operasi orang dengan 

menggunakan taksi dalam kabupaten;  

11. melaksanakan survey penyediaan fasilitas pejalan kaki;  

12. mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan laik fungsi jalan dan pengusulan 

penetapan kelas jalan;  

13. mengkoordinasikan penyusunan dan perencanaan jaringan jalan;  

14. melaksanakan pengaturan sirkulasi arus lalu lintas di jalan;  

15. merencanakan kebutuhan dan kelayakan penataan parkir;  

16. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa 

Lalu Lintas;  

17. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Lalu Lintas; dan  

18. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.  

. 

8. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas, mempunyai tugas : 

1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Bimbingan dan 

Keselamatan Lalu Lintas;  

2. menyiapkan bimbingan, penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

3. melaksanakan pemantauan data kecelakaan lalu lintas dan menganalisis daerah rawan 

kecelakaan di wilayah kabupaten serta menyusun bahan-bahan dan langkah-langkah 

pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;  

4. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan 

memanfaatkan data dan informasi kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan;  

5. melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi bengkel kendaraan bermotor untuk 

melakukan uji berkala;  
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6. menyiapkan bahan dan pelaksanaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, 

dan penilaian ijin pendirian bengkel umum;  

7. memberikan rekomendasi pertimbangan ijin bengkel kendaraan bermotor;  

8. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian bimbingan dan 

penyuluhan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;  

9. melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 

kepada para peserta didik/pelajar/mahasiswa dan para pemakai jalan lainnya;  

10. melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas;  

11. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas;  

12. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Lalu Lintas; dan  

13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas.  

 

9. Bidang  Angkutan, mempunyai tugas : 

merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Angkutan Jalan dan 

Perkeretaapian.  

. 

10. Seksi Angkutan Orang, mempunyai tugas : 

1. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Angkutan Orang sebagai pedoman 

kerja;  

2. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan orang;  

3. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian arus angkutan orang pada 

terminal dan prasarana angkutan orang lainnya;  

4. merencanakan, menyusun, dan penyiapan bahan penetapan tarif angkutan orang;  

5. memberikan ijin usaha, ijin operasi/penyelenggaraan, dan ijin trayek untuk kendaraan 

angkutan orang;  

6. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan orang;  

7. melaksanakan kegiatan pemilihan pengemudi kendaraan umum teladan;  

8. mengumpulkan bahan kebijakan prakiraan perpindahan orang;  

9. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Orang;  

10. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil 

kepada Kepala Bidang Angkutan; dan  

11. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.  

. 
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11. Seksi Angkutan Barang, mempunyai tugas : 

1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Angkutan 

Barang sebagai pedoman kerja;  

2. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengendalian arus angkutan barang;  

3. memberikan ijin usaha dan operasi kendaraan angkutan barang;  

4. memberikan ijin usaha penunjang yang meliputi ekspedisi, muatan, dan bongkar muat;  

5. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan barang;  

6. menyusun bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis di bidang angkutan barang;  

7. mengumpulkan bahan kebijakan prakiraan perpindahan barang;  

8. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Barang;  

9. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Angkutan; dan  

10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.  

 

12. Seksi Angkutan Perkeretaapian dan Laut, mempunyai tugas : 

1. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Angkutan 

Perkeretaapian dan Laut sebagai pedoman kerja;  

2. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian arus angkutan 

perkeretaapian dan laut;  

3. menetapkan rencana induk perkeretaapian kabupaten;  

4. menerbitkan izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi prasarana perkeretaapian 

umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;  

5. menetapkan jaringan pelayanan dan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) 

daerah kabupaten;  

6. menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;  

7. menerbitkan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian umum dan khusus, izin 

operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah 

kabupaten;  

8. menerbitkan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan dan 

badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas 

pelabuhan di daerah kabupaten;  

9. menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;  
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10. menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan 

beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;  

11. menetapkan rencana induk dan daerah lingkungan kerja/ daerah lingkungan 

kepentingan pelabuhan penumpang lokal;  

12. menerbitkan izin usaha badan usaha pelabuhan dan penerbitan izin pengoperasian 

pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;  

13. menerbitkan izin pekerjaan pengerukan, penerbitan izin reklamasi, dan penerbitan izin 

pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja / 

daerah lingkungan kepentingan di pelabuhan pengumpan lokal;  

14. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Perkeretaapian dan Laut;  

15. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Angkutan; dan  

16. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan.  

 

13. Bidang Sarana dan Prasarana 

merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan Sarana dan Prasarana.  

 

14. Seksi Pengembangan , mempunyai tugas : 

1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan 

sebagai pedoman kerja;  

2. merencanakan dan melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan 

penunjang transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

3. melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan penunjang transportasi;  

4. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang 

sarana dan prasarana;  

5. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan 

terminal;  

6. mengadakan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan terminal;  

7. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan;  

8. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana; dan  

9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan 

Prasarana  
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15. Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas : 

1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Pemeliharaan 

sebagai pedoman kerja;  

2. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan penunjang 

transportasi dan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

3. melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan penunjang transportasi dan lalu lintas 

yang hilang/rusak/tidak layak;  

4. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang 

sarana dan prasarana penunjang transportasi dan lalu lintas yang hilang/rusak/tidak 

layak;  

5. merencanakan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan 

bermotor dan terminal;  

6. memelihara/rehabilitasi sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan 

terminal;  

7. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemeliharaan;  

8. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana; dan  

9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan 

Prasarana.  

 

16. Seksi Alat Penerangan Jalan, mempunyai tugas  

1. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Seksi Alat Penerangan 

Jalan sebagai pedoman kerja;  

2. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan 

jalan umum penunjang transportasi dan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  

3. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian kebutuhan sarana dan prasarana 

penerangan jalan umum;  

4. melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana penerangan jalan umum;  

5. mengatur waktu operasional penerangan jalan umum;  

6. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain tentang 

sarana dan prasarana penerangan jalan umum penunjang transportasi dan lalu lintas 

yang hilang/rusak/tidak layak;  
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7. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Alat Penerangan Jalan;  

8. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu 

diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;  

9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan 

Prasarana  

. 

Fungsi. 

1. Kepala Dinas, mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas; 

e. Pelakasanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya  

2. Sekretaris, mempunyai fungsi : 

a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan 

sebagai pedoman kerja;  

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;  

c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;  

d. pengelolaan urusan rumah tangga;  

e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;  

f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran;  

g. penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian intern;  

h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan 

keamanan dan kebersihan Dinas;  

i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;  

j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;  

k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;  

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;  

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;  

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
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3. Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi  

a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas;  

b. pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi, dan 

pembinaan kebijakan di bidang lalu lintas;  

c. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan bidang 

manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam jangka pendek, menengah dan panjang;  

d. pelaksanaan perumusan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;  

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Lalu Lintas;  

f. perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan bidang lalu lintas dalam jangka 

pendek, menengah dan jangka panjang;  

g. pelaksanaan perumusan manajemen pengendalian dan operasional lalu lintas dan 

bimbingan lalu lintas di jalan kabupaten sesuai peraturan perundangan yang berlaku;  

h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan kemitraan dengan instansi 

terkait;  

i. pelaksanaan pengamanan dan keselamatan lalu lintas;  

j. perencanaan dan pengembangan perparkiran di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang;  

k. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Lalu Lintas; dan  

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  

 

4. Bidang Angkutan, mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Angkutan;  

b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan jangka 

pendek, menengah, dan jangka panjang di bidang angkutan;  

c. pelaksanaan perumusan manajemen angkutan darat dan angkutan laut sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku;  

d. perumusan kebijakan teknis sarana prasarana angkutan darat dan angkutan laut sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku;  

e. pengumpulan bahan kebijakan prakiraan perpindahan orang dan/atau barang;  

f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Angkutan;  

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
 

5. Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi : 

a. penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Sarana dan 

Prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;  
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b. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan 

jalan (marka, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, 

alat pengendalian dan pengamanan jalan) penunjang transportasi berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

c. pengkoordinasian seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana;  

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana;  

e. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan di bidang 

sarana dan prasarana dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;  

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang 

sarana dan prasarana;  

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana;  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

 

 

2. Sumber Daya Aparatur 

 

Sebagai salah satu kekuatan pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lumajangmemiliki pegawai sejumlah 270 orang terdiri dari 148 orang 

berstatus PNS, 122 orang tenaga kontrak.  Bentuk kekuatan dimaksud dapat dilihat dari rincian 

berdasarkan beberapa dimensi/kekuatan sebagai berikut : 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah: 

 

a.    Berpendidikan S2 berjumlah    3 orang  

b.    Berpendidikan S1 berjumlah    26 orang 

c. Berpendidikan D3 / Sarjana Muda berjumlah   6 orang 

d. Berpendidikan SLTA berjumlah   166 orang 

e. Berpendidikan SLTP berjumlah   71 orang 

f. Berpendidikan SD berjumlah    21 orang 

 

Sumber daya manusia yang berstatus PNS ditinjau dari Golongan adalah sebagai berikut: 

a. Golongan IV sebanyak    4   orang 

b. Golongan III sebanyak    13   orang 

c. Golongan II  sebanyak    61   orang 

d. Golongan I  sebanyak    57   orang 
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Sedangkan berdasarkan jumlah eselon pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut: 

- Eselon II / b  :  1 Jabatan 

- Eselon III / a  : 1 Jabatan 

- Eselon III / b  :  3 Jabatan 

- Eselon IV / a   :  11 Jabatan 

- Fungsional   : 3 Jabatan 

 

 



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018  DISHUB KAB. LUMAJANG 15 

 
3. Struktur Organisasi 

 

Tabel 1.C.2 

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 
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4.   Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 

 

Tabel  1.C.3 

Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018 

 

No. Sasaran  Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian 

 
1. 

Meningkatnya 
kualitas 
infrastruktur 
transportasi yang 
memadai 

Persentase Angkutan 
Umum yang Berstandar 
Keselamatan  

29,65 % 20,87% 73,38% 

  Persentase Peningkatan 
Kualitas Prasarana 
perhubungan 

68,86 % 94,96% 137% 

  Perlengkapan jalan 
(Rambu-rambu, APILL, 
APJ, Guardriil, Marka 
Jalan) 

20 % 99,82%  

  Pengujian kendaraan 
bermotor 

76 % 100%  

  Terminal 100 % 
 

75%  

  Halte 
 

83,3 % 100%  

  Pos Pantau 
 

65 %   

  Persentase angka 
penurunan pelanggaran 
lalu lintas 

2,87 % 4,96% 172% 

 

1. Indikator Sasaran Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan dengan 

didukung Program Peningkatan Pelayanan Angkutan  dengan Target 29,65% dengan 

rumus : 

Jumlah Angkutan umum yang berijin usaha  x 100% =  803    x 100% = 20,87% 

           Jumlah Angkutan Umum                                 3.847 

Target yang dicapai adalah sebesar 20,87% ini menunjukkan capainnya masih belum 

sesuai dengan target. Karena kendaraan angkutan umum masih banyak yang tidak laik 

jalan (lulus uji KIR) sehingga tidak dapat Ijin Usaha Angkutan. 

2. Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan dengan 

didukung program pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan 

dengan target sebesar 68,86% dengan rumus : 
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jml Prasarana Perhubungan yg befungsi baik x 100% =  60.761 x 100% = 94,96% 

             jumlah Prasarana Perhubungan                        60.865 

 
jumlah Perlengkapan jalan yang befungsi baik  x 100% =  60.761 x 100% = 99,82% 

             jumlah Perlengkapan jalan                                  60.865    

 

Jumlah Alat PKB yang berfungsi baik  x 100%  = 18  x 100% = 100% 

                  Jumlah Alat PKB                             18 

 

Jumlah Terminal yang berfungsi baik  x  100%  =  3  x 100% = 75% 

               Jumlah Terminal                                  4    

 

Jumlah Halte yang berfungsi baik  x  100% = 18  x 100% = 100% 

              Jumlah Halte                                 18 

 

Jumlah Pos Pantau yang berfungsi baik  x  100% = 15 x 100% = 100% 

              Jumlah Pos Pantau                                 15 

capaian yang dicapai adalah sebesar 94,96% dari target 68,86%, ini menunjukkan bahwa 

prasarana Perhubungan di Kabupaten Lumajang dalam kondisi baik.   

3. Indikator Sasaran Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas dengan didukung 

Program program peningkatan pelayanan angkutan dengan target sebesar 2,87% dengan 

rumus : 

Angka  Pelanggaran lalu lintas  x  100% =  15.860  x  100%  = 4,96% 

       Jumlah Kendaraan                             319.490 

capaian yang dicapai adalah sebesar 4,96% dari target 2,87%, ini menunjukkan bahwa 

tingkat pelanggaran di Kabupaten Lumajang masih tinggi.. 

. 

D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018, didasarkan kepada: 

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
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3. Peraturan Presiden  Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah ; 

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah ; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 

7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. 

 

E. SISTEMATIKA  

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian 

kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang selama Tahun 2018. Analisis atas capaian kinerja 

terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja 

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja 

(LKJ) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 berpedoman padaPeraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Ringkasan Eksekutif 

BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
B. Maksud dan Tujuan 
C. Gambaran Umum 
 1.  Organisasi Perangkat Daerah 
 2.  Sumber Daya Aparatur 
 3.  Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2016 
D. Dasar Hukum 
E. Sistematika 
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BAB II  PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

A. Perencanaan Strategis 
1. Visi 
2. Misi 
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program 

B. Rencana Kinerja Tahunan  
C. Perjanjian Kinerja  

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 
B. Realisasi Anggaran 

BAB IV  PENUTUP 

 
Lampiran – Lampiran 
1. Matriks Renstra  
2. Perjanjian Kinerja  
3. Ringkasan Pengukuran Kinerja  
4. Lampiran lainnya, penghargaan dll 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 

 

A.   PERENCANAAN  STRATEGIS 

 

 Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari 

pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya 

pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan 

keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.  

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen 

pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan 

pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan 

integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab 

tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada 

dalam tatanan sistem manajemen nasional.  

 

1.  Visi, Misi dan Tujuan RPJMD 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang yang menyangkut pembinaan teknis dan operasional bidang 

perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang berpedoman pada Visi RPJMD yakni : 

“ Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat“. 

Dan berpedoman pada Misi 2 dan Tujuan 1 sebagai berikut : 

Misi 2 : 

Meningkatnya  Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis 

Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendudukungnya  

Tujuan 1 : 

Meningkatnya  pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat 

 

3. Sasaran, Indikator dan Program 

 

Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai                    

dalam jangka waktu 1 (satu)  sampai dengan 5 (lima) tahunan. Renstra yang disusun oleh Dinas  
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Perhubungan Kabupaten Lumajang mengacu pada tujuan 1 dari misi ke 2 dokumen RPJM 

Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019. Adapun Sasaran, Indikator dan Program sebagai 

berikut : 

Sasaran : 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan 

sejalan dengan tujuan. 

Sasaran sekaligus sebagai penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran 

menurut tujuan yang telah ditetapkan adalah “ Meningkatnya kualitas infrastruktur 

transportasi yang memadai”. 

 

Indikator : 

a. Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan 

b. Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan 

c. Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas 

 

Dengan didukung dengan 7 (tujuh) Program : 

a. Program pelayanan administrasi perkantoran 

- pelayanan administrasi perkantoran dan operasional perkantoran 

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

- Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

- Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 

d. Program peningkatan pelayanan angkutan 

- Penyelenggaraan Angkutan Orang 

- Penyelenggaraan Angkutan Barang 

- Penyelenggaraan Angkutan Perkeretaapian dan Laut 

e. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 

- Pengadaan/Pengembangan Sistem Informasi Perlengkapan Jalan 

- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 

- Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan 
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- Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 

- Kegiatan Pengendalian Disiplin Operasional Angkutan Umum di Jalan Raya 

- Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 

- Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 

- Lomba Wahana Tata Nugraha dan Siswa Teladan 

f. Program pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan 

- Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 

- Pengadaan Alat Penerangan Jalan 

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan 

- Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik Alat Penerangan Jalan 

- Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik Perlengkapan Jalan 

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 

- Operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 

g. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 

 

B.   PERJANJIAN KINERJA  

 

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, indikator Sasaran dan 

target, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka 

waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. 

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang 

akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Malang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : 
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Tabel  2.B.1 

Sasaran dan Indikator Sasaran yang Akan Dicapai 

No. Sasaran  Indikator Sasaran Target Ket. 

 
1. 

Meningkatnya kualitas 
infrastruktur transportasi 
yang memadai 

Persentase Angkutan Umum 
yang Berstandar Keselamatan  

29,65 %  

  Persentase Peningkatan 
Kualitas Prasarana 
perhubungan 

68,86 %  

  Perlengkapan jalan (Rambu-
rambu, APILL, APJ, Guardriil, 
Marka Jalan) 

20 %  

  Pengujian kendaraan bermotor 76 %  

  Terminal 100 % 
 

 

  Halte 
 

83,3 %  

  Pos Pantau 
 

65 %  

  Persentase angka penurunan 
pelanggaran lalu lintas 

2,87 %  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Laporan Kinerja (LKj) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah 

ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai 

alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. 

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang di Tahun 

Anggaran 2018 diuraikan sebagai berikut : 

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Perhubungan 

di Tahun Anggaran 2018  telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang 

ditetapkan.  

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka disamping sebagai upaya 

pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk 

melihat performance masing-masing yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial 

secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran indikator kinerja 

outcome kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran indikator kinerja yang telah 

ditentukan. 

Dalam pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, pelaporan disusun 

dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara 

kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pengukuran kinerja diupayakan dapat dilakukan 

pengukuran secara kualitatif maupun secara kuantitatif tingkat kinerja sejak tahap perencanaan (exante) 

pelaksanaan (on going) sampai tahap kegiatan selesai dilaksanaan (ex post). Indikator kinerja input dan 

output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator outcome, benefit dan 

impact diharapkan baru setelah selesai kegiatan dimaksud dilaksanakan.  

Sedangkan pada Pengukuran Kinerja itu sendiri meliputi hal-hal sebagai berikut  : 

 

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-

masing kelompok indikator kinerja kegiatan; 

2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) 

dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.  
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A. CAPAIAN  KINERJA  ORGANISASI 
1. Pengukuran Kinerja 

 
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.  

Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan 

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, 

keluaran,hasil, manfaat dan dampak. 

Adapun pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dari segi 

pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan Kinerja dibawah ini merupakan 

hasil kinerja DinasPerhubungan dalam Tahun Anggaran 2018 yang mana capaian kinerja 

masing-masing proses penyusunacapaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap 

tahapan proses evaluasi. 

 
Dalam pengukuran kinerja, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap 

indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat 

memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

Indikator kinerja Input dan Output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, 

sedangkan indikator outcome, benefit dan impact diharapkan baru dapat dinilai setelah 

kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan. 

1. Kejelasan  tentang apa, berapa  dan  kapan  suatu  kegiatan dilaksanakan; 

2. Menciptakan konsensus untuk menghindarkan kesalahan interprestasi ; 

3. Sebagai alat untuk pengukuran Analisis dan Evaluasi Kinerja. 

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator 

Kinerja Utama.  Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan - persyaratan  

sebagai berikut : 

a. IKU dapat diukur secara obyektif 

b. IKU menggambarkan hasil 

c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur 

d. IKU cukup untuk mengukur kinerja 

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik 

secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  
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2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 

 
Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lumajang di Tahun Anggaran 2018  telah dapat dilaksanakan sesuai 

dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Capaian Kinerja yang 

telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang di Tahun Anggaran 2018 

setelah perubahan dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

No. Sasaran  Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian 

 
1. 

Meningkatnya 
kualitas 
infrastruktur 
transportasi yang 
memadai 

Persentase Angkutan 
Umum yang Berstandar 
Keselamatan  

29,65 % 20,87% 73,38% 

  Persentase Peningkatan 
Kualitas Prasarana 
perhubungan 

68,86 % 94,96% 137% 

  Perlengkapan jalan 
(Rambu-rambu, APILL, 
APJ, Guardriil, Marka 
Jalan) 

20 % 99,82%  

  Pengujian kendaraan 
bermotor 

76 % 100%  

  Terminal 100 % 
 

75%  

  Halte 
 

83,3 % 100%  

  Pos Pantau 65 %   

  Persentase angka 
penurunan pelanggaran 
lalu lintas 

2,87 % 4,96% 172% 

 

1. Indikator Sasaran Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan dengan 

didukung Program Peningkatan Pelayanan Angkutan  dengan Target 29,65% dengan 

rumus : 

Jumlah Angkutan umum yang berijin usaha  x 100% =  803    x 100% = 20,87% 

           Jumlah Angkutan Umum                                 3.847 

Target yang dicapai adalah sebesar 20,87% ini menunjukkan capainnya masih belum 

sesuai dengan target. Karena kendaraan angkutan umum masih banyak yang tidak laik 

jalan (lulus uji KIR) sehingga tidak dapat Ijin Usaha Angkutan. 
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2. Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan dengan 

didukung program pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan 

dengan target sebesar 68,86% dengan rumus : 

jml Prasarana Perhubungan yg befungsi baik x 100% =  60.761 x 100% = 94,96% 

             jumlah Prasarana Perhubungan                        60.865 

 
jumlah Perlengkapan jalan yang befungsi baik  x 100% =  60.761 x 100% = 99,82% 

             jumlah Perlengkapan jalan                                  60.865    

 

Jumlah Alat PKB yang berfungsi baik  x 100%  = 18  x 100% = 100% 

                  Jumlah Alat PKB                             18 

 

Jumlah Terminal yang berfungsi baik  x  100%  =  3  x 100% = 75% 

               Jumlah Terminal                                  4    

 

Jumlah Halte yang berfungsi baik  x  100% = 18  x 100% = 100% 

              Jumlah Halte                                 18 

 

Jumlah Pos Pantau yang berfungsi baik  x  100% = 15 x 100% = 100% 

              Jumlah Pos Pantau                                 15 

 

capaian yang dicapai adalah sebesar 94,96% dari target 68,86%, ini menunjukkan bahwa 

prasarana Perhubungan di Kabupaten Lumajang dalam kondisi baik.   

 

3. Indikator Sasaran Persentase angka penurunan pelanggaran lalu lintas dengan didukung 

Program program peningkatan pelayanan angkutan dengan target sebesar 2,87% dengan 

rumus : 

Angka  Pelanggaran lalu lintas  x  100% =  15.860  x  100%  = 4,96% 

       Jumlah Kendaraan                             319.490 

capaian yang dicapai adalah sebesar 4,96% dari target 2,87%, ini menunjukkan bahwa 

tingkat pelanggaran di Kabupaten Lumajang masih tinggi. 
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 . 

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta    
Alternative Solusi yang telah Dilakukan  

Di dalam perjalanan pelaksanaan tujuan kedinasan pada Tahun 2018 tidak terlepas             

dari tantangan yang dihadapi Dinas Pehubungan Kabupaten Lumajang. Hal ini merupakan 

langkah antisipasi dalam meminimalisir segala permasalahan dari berbagai aspek bidang yang 

akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran Visi  Dinas Perhubungan Kabupaten 

Lumajang, salah satu penyebabnya permasalahan baik yang datang dari lingkungan internal 

seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis bidang transportasi dan teknis 

fungsional, dana anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang belum memadai, 

dan masih lemahnya koordinasi. Maupun tantangan dalam lingkungan Eksternal yaitu perilaku 

masyarakat. 

Adapun langkah-langkah dan upaya pemecahan masalah dilakukan secara cermat, 

partisipatif, dengan menempuh berbagai cara yang disesuaikan menurut urgensi dan prioritas 

masalah di lapangan, namun demikian dalammengimplementasikan kebijakan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dantuntutan aspirasi masyarakat pada kenyataannya masih terdapat 

hambatan dantantangan yang terikat. 

Secara umum hambatan, tantangan dan solusi yang telah dilakukan, meliputi berbagai 

faktor antara lain : 

1. Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi dan teknis fungsional; 

Meningkatkan kemampuan keahlian personil, melalui pengiriman personil untuk mengikuti 

diklat teknis baik yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Perhubungan maupun lembaga 

teknis terkait setiap tahunnya. 

2. Sarana dan prasarana lalu lintas (APILL, rambu dan marka jalan ) masih belum memenuhi 

jumlah ideal yang dibutuhkan; 

Mengupayakan pengadaannya secara bertahap setiap tahun baik melalui APBD Kabupaten, 

APBD Propinsi maupun APBN, dengan singkronisasi data kebutuhan di Jalan Kabupaten, 

Provinsi maupun Pusat.  

3. Keterbatasan wewenang aparatur Dinas Perhubungan dalam upaya Law enforcement di 

lapangan.  

Senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan kesepakatan 

bersama dalam bentuk operasi gabungan dengan mewujudkan ketertiban dan keselamatan 

berlalu lintas diKabupaten Lumajang.  
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4. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dalam berlalu lintas sehingga sering terjadi 

pelanggaran dan kecelakaan.  

Memberikan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar tentang ketertiban lalu 

lintas dan angkutan secara rutin setiap tahun melalui sekolah-sekolah maupun diKecamatan 

Kabupaten Luamjang. 

 

4.  Analisis Program / Kegiatan   Yang    Menunjang    Keberhasilan   ataupun    Kegagalan 
Pencapaian Pernyataan Kinerja  

Berdasarkan atas hasil pengukuran kinerja analisis dan evaluasi pencapaiansasaran, 

kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang belum semua sasaran dapat tercapai namun 

terhadap beberapa sasaran telah dapat tercapai. 

Adapun faktor – faktor utama penyebab keberhasilan adalah : 

a. Adanya komitmen seluruh jajaran dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lumajang dalam birokrasi pemerintahan, sehingga dapat disiapkan 

dana, sarana dan prasarana yang diperlukan. 

b. Terjalinnya hubungan koordinasi yang baik dengan lintas  sektor dan para pimpinan unit kerja 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memberi dukungan sehingga Tugas 

Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dapat dilaksanakan. 

 
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan  Kegiatan Koordinasi Dalam 

Peningkatan Pelayanan Angkutan pencapaian kinerja ditargetkan dalam Indikator Kinerja 

Utama sangat rendah dikarenakan   : 

a. Pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi sehingga masyarakat lebih memilih 

menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum. 

b. Berkurangnya jumlah angkutan umum yang melayani dikarenakan keterbatasan biaya 

operasional kendaraan. 

c. Rute / trayek angkutan umum yang belum dapat menjangkau wilayah sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

d. Sosialisasi kepada pengusaha angkutan agar senantiasa meningkatkan pelayanannya. 

e. Melakukan upaya manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada 

pusat – pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum. 

Pada dasarnya semua Program kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika sudah mencukupi dalam mendukung proses penerapan dan 

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah di tetapkan. 
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B. REALISASI ANGGARAN 
 

Dalam melaksanakan programnya Dinas Perhubungan telah menentukan kegiatan untuk 

mewujudkan program yang telah direncanakan dengan alokasi dana  yang   tersedia   dan   

mengenai alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program-program Dinas Perhubungan 

dalam tahun anggaran 2018. 

Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan kegiatan yang mengacu pada program 

utama antara lain sebagai berikut:   

 

 

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

❖ Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

2.086.792.000,00 ; 

❖ Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.620.000,00; 

❖ Penyelenggaraan Angkutan Perkeretaapian dan Laut dengan pagu anggaran sebesar 

Rp. 30.000.000,00 ; 

Jumlah total anggaran Program Peningkatan Pelayanan Angkutan  adalah sebesar Rp. 

2.141.412.000,00 dan dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 1.065.905.540,00 atau 

menggunakan anggaran sebesar 49,78%. 

2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 

❖ Pengadaan/Pengembangan Sistem Informasi Perlengkapan Jalan dengan pagu 

anggaran sebesar  Rp. 50.000.000,00. 

❖ Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas dengan 

pagu anggaran sebesar  Rp. 50.000.000,00.  

❖ Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan dengan pagu anggaran sebesar  Rp. 

20.000.000,00.  

❖ Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan dengan pagu 

anggaran sebesar  Rp. 100.000.000,00. 

❖ Kegiatan pengendalian disiplin operasional angkutan umum di jalan raya dengan pagu 

anggaran sebesar  Rp. 528.225.000,00; 

❖ Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan dengan pagu anggaran 

sebesar  Rp. 45.000.000,00 ; 

❖ Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan pagu anggaran 

sebesar  Rp. 150.000.000,00 ; 

❖ Penyelenggaraan lomba Wahana Tata Nugraha dan siswa teladan dengan pagu 

anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00 ; 
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Jumlah total anggaran Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas  adalah sebesar 

Rp. 1.051.905.000,00 dan dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 948.803.950,00 atau 

menggunakan anggaran sebesar 90,20%. 

3. Program pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan 

❖ Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan pagu anggaran 

sebesar Rp. 1.752.805.000,00 ; 

❖ Pengadaan Alat Penerangan Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

2.498.668.000,00 ; 

❖ Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

2.099.820.000,00 ; 

❖ Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik Alat Penerangan Jalan dengan pagu anggaran 

sebesar Rp. 16.789.546.000,00 ; 

❖ Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik Perlengkapan Jalan dengan pagu anggaran 

sebesar Rp. 687.600.000,00 ; 

❖ Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan pagu anggaran 

sebesar Rp. 1.204.650.000,00 ; 

❖ Operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 

210.600.000,00 ;   

❖ Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 654.400.000,00 ;  

Jumlah total anggaran Program pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana 

perhubungan adalah sebesar Rp. 25.898.089.000 dan dana yang digunakan adalah 

sebesar Rp. 23.628.721.634 atau menggunakan anggaran sebesar 91,24%. 
 

 

 

 

C. CAPAIAN INDIKATOR RPJMD  
 

DATA REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018 
 

No. Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja Utama 

Target 
Sesuai dok 
RPJMD th. 

2018 

Realisasi 
th. 2018 

Capaian 
Kinerja th. 

2018 
Ket. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) =5/4 x 

100 
(7) 

1. Meningkatnya 
Kualitas Infrastruktur 
Transpotasi 

Indeks angka 
kecelakaan 
lalu lintas 

35,1 30,49 86,87%  

 

 

 



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018  DISHUB KAB. LUMAJANG 32 

 

Sesuai tabel diatas, bahwa capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama Indeks angka kecelakaan 

lalu lintas pada Tahun 2018 yaitu menurun, dan dibuktikan dengan formulasi sebagai berikut : 

 

Jumlah Kecelakaan x 100.000  =  315 x 100.000  =  30,49 

       Jumlah Penduduk                    1.039.794 

 

 

Kendala dan hambatan yang dihadapi antara lain : 

1. masih rendah tingkat kompetensi aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dan 
ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan. 

2. Masih belum optimal antar dan intra moda jaringan transportasi yang dapat meningkatkan  
kemampuan angkutan umum di dalam penyediaan jasa dan prasarana transportasi dengan 
menggerakkan interaksi masyarakat secara terpadu, tertib, lancar dan efisien.  

3. Masih kurangnya ketersediaan dan sumber pembiayaan akan kebutuhan penyediaan jasa 
dan pembangunan prasarana transportasi, terutama mealui penggalangan potensi -potensi 
masyarakat dan menciptakan iklim yang mendorong dan merangsan peran serta pihak 
swasta. 

4. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan masih beroperasional 
 

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan untuk mewujudkan 

capaian kinerja agar lebih baik adalah : 

1. Menugaskan diklat dibidang perhubungan untuk meningkatkan SDM agar bisa berkompetensi 
dengan permasalahan transportasi yang sedang dihadapi. 

2. Menciptakan inovasi dalam sektor perhubungan. 
3. Perlu peningkatan anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

transportasi. 
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait guna meningkatkan keselamatan Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan. 
 
 

SASARAN DIATAS DIDUKUNG DENGAN PROGRAM : 
 

PROGRAM TH. 2018 ANGGARAN REALISASI 
CAPAIAN 

ANGGARAN (%) 

Program peningkatan 
pelayanan angkutan 

2.141.412.000 1.065.905.540 49,78 

Program pengendalian 
dan pengamanan lalu 
lintas 

1.051.905.000 948.803.950 90,20 

Program pemeliharaan 
dan pengembangan 
sarana dan prasarana 
perhubungan 

25.141.412.000 1.065.905.540 91,24 
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang sebagai 

perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya 

Manusia dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan 

sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. 

Dalam perseptif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik 

tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  

Dalam kapasitas sebagai instansi teknis di sektor Perhubungan yang senantiasa berupaya dan 

berusaha semaksimal mungkin, berbekal kemampuan, pengetahuan serta keahlian yang dimiliki pada 

masing-masing bidang dengan memanfaatkan sarana/prasarana dan sumber dana anggaran yang 

adadalam melaksanakan suatu cerminan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran belanja sebagai 

salah satu upaya keberhasilan yang berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab 

adalah merupakan salah satu wujud nyata pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan visi dan misi 

Dinas Perhubungan. Dilihat dari hasil yang dicapai berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis diperoleh 

gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang yang pada 

umumnya kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan aturan. 

Dilihat dari manajemen daerah, sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah telah nunjukkan 

peningkatan kemampuan yang cukup berarti, salah satunya dengan melibatkan seluruh komponen baik 

pemerintah maupun peran swasta dan masyarakat insan perhubungan baik dalam perencanaan 

partisipasi maupun dari sisi pengisian pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian sasaran tujuan 

otonomi daerah secara khusus dan tujuan negara pada umumnya dimana hakekatnya yaitu untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (Welfare State), hal tersebut perlu pemberdayaan masyarakat 

dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, proses pelaksanaan kinerja yang telah 

dilaksanakan pada tahun 2018 secara keseluruhan dapat berjalan lancar serta menunjukan 

keberhasilan yang berarti, tercermin dari : 




