
 

K A T A   P E N G A N T A R 

 

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas berkah-Nya, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung) Tahun 2016 dapat disusun dengan baik 

tepat pada waktunya, atas dasar amanah yang dibebantugaskan melalui Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat 

Daerah Berdasarkan PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016, dan disusun dengan 

mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Penguatan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah merupakan harapan publik agar 

dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, yaitu pemerintahan yang 

kinerjanya direncanakan dengan baik, dapat diukur dengan jelas, dan dipertanggungjawabkan 

secara baik pula. Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintahan adalah 

melalui laporan kinerja ini. Oleh karena itu, dengan adanya Laporan Kinerja DISHUB 

Kabupaten Bandung Tahun 2016, kiranya dapat dijadikan sebagai alat untuk pengelolaan 

(manajemen) kinerja dan juga alat pertanggungjawaban. 

Demikian agar laporan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pencerahan 

dan pembangunan kapasitas DISHUB Kabupaten Bandung maupun instansi lainnya di 

lingkungan pemerintahan. 
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A. KELEMBAGAAN 

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang pada saat ini berdiri dibentuk berdasar: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. 

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

Organisasi Dinas Daerah. 

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

Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. 

Sementara Laporan Kinerja ini adalah LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016, yang 

mana pada tahun berkenaan DISHUB Kab. Bandung dibentuk dan berdiri atas dasar: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. 

2. Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kabupaten Bandung.  

Tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung adalah memimpin, merumuskan, 

mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika. 
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Di Tahun 2016, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung membawahkan: 

1. Sekretariat, membawahkan: 

a. Sub Bagian Penyusunan Program; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Sub Bagian Keuangan; 

dengan fungsi perencanaan, penetapan rumusan kebijakan, pelaporan dan evaluasi serta 

koordinasi pelayanan kesekretariatan, meliputi: 

 koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara 

terpadu; 

 pelayanan administratif Dinas, pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; 

 pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; 

 pengelolaan administrasi kepegawaian; 

 administrasi pengelolaan keuangan; 

 pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; 

 pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas; 

 pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas Dinas. 

2. Bidang Lalu Lintas, membawahkan: 

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; 

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; 

dengan fungsi: 

 penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu lintas; 

 penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan; 

 penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain 

untuk kepentingan lalu lintas; 

 penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten; 

 penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan 

rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan 

pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah kabupaten; 

 penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten; 

 penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di 

jalan kabupaten; 
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 penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan 

korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten; 

 penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di 

jalan kabupaten; 

 penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; 

 penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan 

mengemudi; 

 penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif; 

 pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas. 
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Gambar I-1: Bagan Struktur Organisasi DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2016 
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3. Bidang Angkutan, membawahkan: 

a. Seksi Angkutan Orang; 

b. Seksi Angkutan barang; 

c. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP); 

dengan fungsi: 

 penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan angkutan; 

 penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk 

angkutan dalam trayek dan angkutan perintis; 

 penetapan pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota yang wilayah 

pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten; 

 penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang; 

 penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi; 

 penetapan pemberian izin operasi angkutan taksi; 

 penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa; 

 penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang; 

 penetapan pemberian ijin dispensasi angkutan umum dalam trayek; 

 penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; 

 penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau; 

 penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau; 

 penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan; 

 penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung 

dan kerambah di sungai dan danau; 

 penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi; 

 penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau; 

 penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau; 

 penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor; 

 pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan. 
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4. Bidang Teknik Prasarana, membawahkan: 

a. Seksi Terminal; 

b. Seksi Parkir; 

c. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 

dengan fungsi: 

 penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknik prasarana; 

 penetapan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; 

 penetapan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; 

 penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk 

umum; 

 pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang; 

 penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C; 

 penetapan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C; 

 penetapan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C; 

 penetapan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang; 

 penetapan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang; 

 penetapan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan; 

 penetapan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; 

 penetapan pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; 

 penetapan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan 

pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; 

 penetapan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan 

tetap tertutup lokal wireline (end to end); 

 penetapan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban 

pelayanan universal di bidang telekomunikasi; 

 penetapan pemberian izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G); 

 penetapan pengawasan / pengendalian pelaksanaan pembangunan telekomunikasi 

perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; 

 penetapan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator; 

 penetapan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai 

sarana dan prasarana telekomunikasi; 

 penetapan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi; 

 pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin hinder 

ordonantie (ordonansi gangguan); 
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 penetapan pemberian izin instalansi penangkal petir dan genset; 

 penetapan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan 

telekomunikasi; 

 penetapan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; 

 pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana. 

5. Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan: 

a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB); 

b. Seksi Teknik Perbengkelan; 

c. Seksi Penyuluhan; 

dengan fungsi: 

 penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan; 

 penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; 

 penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; 

 pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan bermotor; 

 pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor; 

 pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta 

numpang uji kendaraan bermotor; 

 pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor; 

 pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak 

bermotor; 

 penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan 

teknik perbengkelan; 

 pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor; 

 pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan bermotor; 

 pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan, kereta 

tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan teknis 

kendaraan bermotor; 

 pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan perijinan penyelenggaraan 

bengkel umum kendaraan bermotor; 

 pelaksanaan penetapan ketentuan tambahan susunan alat – alat tambahan pada mobil 

bus dan penumpang umum sebagai kendaraan umum; 
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 pelaksanaan pembinaan operasional bengkel di bidang peningkatan profesionalisme bagi 

tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan arahan terhadap 

ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; 

 pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan; 

 pelaksanaan pelayanan penyuluhan perhubungan; 

 pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penyuluhan 

perhubungan; 

 pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan 

perhubungan; 

 pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan; 

 pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan. 

Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa DISHUB juga 

dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan dari sektor: 

1. Retrbusi Pelayanan Parkir. 

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 

3. Retribusi Terminal. 

4. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum. 
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B. KEPEGAWAIAN 

Sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung sampai dengan 

Tanggal 31 Desember 2016 adalah seperti tergambar pada Tabel I-1. 

Tabel I-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 

NO. JABATAN JUMLAH 

1 STRUKTURAL 21 

2 FUNGSIONAL PKB PENYELIA 5 

3 FUNGSIONAL PKB PELAKSANA LANJUTAN 2 

4 FUNGSIONAL PKB PELAKSANA 6 

5 FUNGSIONAL PKB PEMULA 4 

6 FUNGSIONAL ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN 1 

7 FUNGSIONAL UMUM 185 

8 Non PNS 485 

T O T A L     J U M L A H 709 

Dari Tabel II-1 tergambar bahwa untuk melaksanakan tugas fungsi Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang cukup banyak (709 orang). 

Namun secara komposisi, jumlah SDM dengan status kepegawaian PNS hanya                          

mencapai 31,59% (224 orang), sisanya sebanyak 68,41% merupakan pegawai Non-PNS. 

Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja anggaran, output 

serta outcome kegiatan. 

Menelaah lebih lanjut, terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJAB-ABK) 

DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015, terpetakan bahwa DISHUB Kab. Bandung perlu dikelola 

oleh 88 jenis jabatan (struktural, fungsional tertentu, fungsional umum) dengan jumlah 

kebutuhan pegawai sebanyak 888 orang. Terhitung pada Tanggal 31 Desember 2016, jumlah 

PNS yang ada baru 224 orang (kurang 664 orang dari kebutuhan). 

Menelaah kompetensi SDM LLAJ, ASD, dan Kereta Api berdasar Permenhub No. PM. 8 

Tahun 2014, jumlah aparatur yang memiliki kompetensi teknis transportasi darat melalui 

pendidikan formal maupun diklat teknis adalah sebanyak  68 orang terhitung pada tanggal 31 

Desember 2015 dan mencapai jumlah 87 orang di Bulan Oktober 2016 (38,84% dari 224 

orang). 
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A. RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH 

Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan 

analisis stratejik, tujuan instansi ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun sasaran instansi 

merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata atau kuantitatif dalam rumusan yang lebih 

spesifik dan terukur dibanding tujuan. Memahami konsep tersebut, rumusan pernyataan 

tujuan dan sasaran strategis jangka menengah DISHUB Kabupaten Bandung beserta indikator 

kinerjanya adalah sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dishub Kabupaten Bandung              

Tahun 2016 – 2021. 

Tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi DISHUB Kab. Bandung untuk jangka 

menengah Tahun 2016 s.d. 2020, adalah:  

1. Urusan Pemerintahan: Bidang Perhubungan.  

a. Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas layanan transportasi.  

 Sasaran 1: Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020.  

 Sasaran 2: Peningkatan kontribusi layanan transportasi terhadap perekonomian.  

b. Tujuan 2: Meningkatkan penggunaan angkutan umum.  

 Sasaran 1: Pencapaian angka moda share 2,16% di Tahun 2020.  

c. Tujuan 3: Meningkatkan keselamatan dan pengawasan ketertiban transportasi.  

 Sasaran 1: Peningkatan kelaikan jalan sarana transportasi.  

 Sasaran 2: Penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi (hari biasa, hari 

raya, dan periode bencana).  

 Sasaran 3: Peningkatan promosi dan kemitraan keselamatan.  

d. Tujuan 4: Mengendalikan polusi udara dari sektor transportasi.  

 Sasaran 1: Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi.  
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2. Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.  

Tujuan 1: Meningkatkan pelayanan publik bidang perhubungan.  

 Sasaran 1: Peningkatan kapasitas aparatur perhubungan.  

 Sasaran 2: Terwujudnya good governance.  

3. Urusan Pemerintahan: Sebagian Bidang Komunikasi dan Informatika (di dalam RENSTRA 

dipaparkan terkait pentahapan program untuk Tahun 2016 saja, mulai Tahun 2017 tugas 

fungsi ini dihapus dari kelembagaan DISHUB).  

Tujuan 1: Menyediakan jaringan infrastruktur wilayah perkotaan.  

 Sasaran 1: Pengendalian dan pengembangan jaringan telekomunikasi.  

Sebagai kesimpulan, Tabel II-1 menunjukkan tahapan pencapaian tujuan dan sasaran 

jangka menengah DISHUB Kab. Bandung dari Tahun 2016 s.d. 2020 (tahun ke-1 s.d. tahun               

ke-5) dengan kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (tahun 2015 sebagai tahun ke-0) dan 

kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. 
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Tabel II-1:  

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung  

Tahun 2016 – 2020 
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B.  PERJANJIAN KINERJA 2016 

Dalam upaya mencapai akuntabilitas, Instansi Pemerintah yang baik dituntut selalu 

melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran 

serta instansi pemerintah dalam rangka pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, 

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dibuat sebagai dasar pengukuran dan penilaian kinerja yang 

dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bandung Tahun 2016.  

Tabel II-2 menampilkan Perjanjian Kinerja DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2016 

sebagaimana indikator kinerja yang ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2016 – 2021, IKU 

Tahun 2016 – 2020, dan DPPA-SKPD Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2016. 

Tabel II-2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1. Perbaikan tingkat 

pelayanan jalan pada level 

LoS C di Tahun 2020 

Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan 16.01% 

2. Peningkatan kontribusi 

layanan transportasi 

terhadap perekonomian 

a. Persentase pemilik kendaraan angkutan 

umum yang secara finansial mampu 

memenuhi persyaratan administrasi 

pengusahaan angkutan umum 

81,57% 

b. Tingkat pencapaian target PAD bidang 

perhubungan 

100% 

3. Pencapaian angka moda 

share angkutan umum 

2,16% di Tahun 2020 

a. Ketersediaan layanan angkutan umum 358.158 

seat  

per hari 

b. Jumlah pengguna angkutan umum 262.114 

penumpang 

per hari 

c. Tingkat ketersediaan ruang operasional 

terminal 

53,79% 

4. Peningkatan kelaikan jalan 

sarana transportasi 

Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi 

(persentase kendaraan wajib uji yang 

melaksanakan uji berkala) 

100% 

5. Penurunan jumlah 

gangguan ketertiban 

transportasi (hari biasa, 

hari raya, dan periode 

bencana) 

a. Ketersediaan alat pengendali dan 

pengaman jalan portable, terdiri dari 

traffic cone, water barrier, rambu 

portable 

758 buah 

b. Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu 

lintas terhadap LHR dibanding tahun 0 

(tahun 2015) 

10% 

c. Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya 

terkendali 

366 hari 
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NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

6. Peningkatan promosi dan 

kemitraan keselamatan 

a. Tingkat aksesibilitas publik terhadap 

kamera pantau lalu lintas 

26,67% 

b. Peningkatan peran serta stakeholders 

dalam pembinaan keselamatan lalu lintas 

dari tahun 0 (tahun 2015) 

38,46% 

7. Penurunan emisi GRK dari 

sektor transportasi 

Peningkatan jumlah kendaraan melakukan 

uji emisi dibanding Tahun 0 (tahun 2015) 

35% 

8. Peningkatan kapasitas 

aparatur perhubungan 

a. Peningkatan jumlah aparatur yang lulus 

diklat teknis transportasi darat dari 

tahun 0 (tahun 2015) 

3% 

b. Nilai rata-rata kinerja pegawai pada 

LPTJ/SKP  

90 

9. Terwujudnya good 

governance 

a. IKM terhadap pelayanan publik bidang 

perhubungan 

3,4 indeks 

b. Capaian kinerja output dan outcome 

program-kegiatan 

100% 

10. Pengembangan jaringan 

telekomunikasi fiber optik 

a. Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi 

pengendalian menara telekomunikasi 

55,56% 

b. Persentase perencanaan penataan 

infrastruktur postel 

37,5% 
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Pengukuran kinerja dalam rangka klarifikasi capaian output dan outcome yang 

ditargetkan, merupakan upaya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (manajemen kinerja). Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur keberhasilan, 

yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. 

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing 

indikator sasaran yang telah ditetapkan.  

Memperhatikan perjanjian kinerja DISHUB Kabupaten Bandung TA. 2016 sebagaimana 

tertuang dalam Tabel II-2, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap 10 (sepuluh) sasaran 

melalui pengukuran 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Berikut adalah pengukuran kinerja 

DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2016. 

A. SASARAN 1:  

PERBAIKAN TINGKAT PELAYANAN JALAN PADA LEVEL LoS C DI TAHUN 2020 

Mengingat dan membaca Tabel V-1 dalam BAB V RENSTRA DISHUB Kab. Bandung             

Tahun 2016 – 2021 (Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan 

Pendanaan Indikatif), sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya 

didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
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Tabel III-1: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 1 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

Pembangunan 

prasarana dan fasilitas 

perhubungan 

Perencanaan dan 

pembangunan fasilitas parkir 

376.885.000 376.485.400 

Pengendalian dan 

pengamanan lalu lintas 

Manajemen dan rekayasa lalu 

lintas dan angkutan jalan 

183.360.000 175.292.000 

Pengadaan dan pemasangan 

perlengkapan jalan (DAK) 

483.430.000 470.171.490 

Pengadaan dan pemasangan 

perlengkapan jalan 

3.260.522.350 3.246.534.450 

12.750.000 12.750.000 

Pengendalian angkutan barang 237.400.000 228.202.000 

JUMLAH 4.554.347.350 4.509.435.340 

Total anggaran kegiatan ‘Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan’ di Tahun 2016 

adalah sebesar Rp 3.286.022.350,- dan terealisasi sebesar Rp 3.272.034.450,-. Untuk 

pencapaian sasaran ‘perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020’ 

teralokasikan anggaran sejumlah Rp 3.260.522.350,- dengan realisasi Rp 3.246.534.450,-. 

Sementara anggaran sebesar Rp 25.500.000,- teralokasikan untuk pencapaian Sasaran 5 

‘penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi’.  

Adapun alokasi sebesar Rp 12.750.000,- di tahun 2016 teranggarkan dalam kegiatan 

‘Pembangunan Halte Bus, Taksi, Gedung Terminal’ dengan output pengadaan dan pemasangan 

rambu halte. Membaca Tabel V-1 RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, output 

kegiatan dimaksud akan diarahkan sebagai output kegiatan ‘Pengadaan dan Pemasangan 

Perlengkapan Jalan’ mulai Tahun 2017 menyelaraskan dengan nomenklatur dan struktur 

organisasi Dinas Perhubungan Kab. Bandung yang baru.  

Sementara total anggaran kegiatan ‘Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan’ di Tahun 2016 sebesar Rp 325.160.000,- terealisasi sejumlah Rp 317.092.000,-. Untuk 

pencapaian sasaran tersebut di atas, alokasi dan realisasi anggaran dimaksud adalah 

sebagaimana tersaji dalam Tabel III-1. 

Capaian sasaran ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel III-2: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 1 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Perbaikan tingkat 

pelayanan jalan 

pada level LoS C di 

Tahun 2020 

Tingkat ketersediaan 

perlengkapan jalan 

% 16,01 15,97 99,75 

Jumlah Anggaran Tahun 2016 4.554.347.350 
99,01 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 4.509.435.340 

Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: 

 

Memperhatikan Tabel III-1 dan III-2 di atas, dapat disimpulkan bahwa target sasaran 

‘perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020’ tercapai dengan baik 

(99,75%), dengan realisasi anggaran mencapai 99,01%.  

Yang dimaksud dengan indikator ‘tingkat ketersediaan perlengkapan jalan’ adalah rata-

rata nisbah daripada ‘jumlah perlengkapan jalan terpasang berupa rambu lalu lintas, marka 

jalan, warning light, traffic light, guardrail, cermin tikungan, traffic cone, water barrier dan 

rambu portable, kamera pantau lalu lintas, lajur sepeda, zebra cross dan ZoSS, pelican 

crossing, halte dan shelter, ruang parkir on street dan off street sampai dengan tahun 

berkenaan’ terhadap ‘jumlah kebutuhan perlengkapan jalan’ di Kabupaten Bandung. Tabel 

berikut menunjukkan pengukuran indikator kinerja ketersediaan perlengkapan jalan. 

  

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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Tabel III-3: Pengukuran Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Perlengkapan Jalan 

No. Jenis Perlengkapan Jalan 

Jumlah 

Kebutuhan 

(kondisi 100%) 

Target s.d. 

Tahun 2016 

Realisasi s.d. 

Tahun 2016 

Nilai % Nilai % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Rambu lalu lintas 16.170 unit 1.784  11,03 1.701 10,52 

2 Marka Jalan 
3.108.875 

meter1 
72.625  2,34 72.625  2,34 

3 Warning Light 139 unit 42  30,22 42  30,22 

4 Traffic Light 31 unit 5  16,13 5  16,13 

5 Guardrail 1.155 beam 178  15,41 178  15,41 

6 Cermin Tikungan 831 buah 43  5,17 43  5,17 

7 
Traffic cone, water barrier dan 

rambu portable 
2.212 buah 758  34,27 758  34,27 

8 Kamera pantau lalu lintas 31 titik 6  19,35 6  19,35 

9 Lajur sepeda 62 km 0,75  1,21 0,75  1,21 

10 Zebra cross dan ZoSS 277 titik 98  35,38 98  35,38 

11 Pelican Crossing 15 unit 2  13,33 2  13,33 

12 Halte dan shelter 2.728 unit 85  3,12 85  3,12 

13 Ruang parkir on dan off street 3.091 SRP 656  21,22 656  21,22 

Rata-rata  16,01  15,97 

% Capaian indikator kinerja = (7) ÷ (5) 99,75% 

Adapun yang menjadi alasan persentase capaian indikator kinerja tidak 100%                   

(capaian 99,75%) adalah dikarenakan target kinerja didasarkan pada RENSTRA (merekam 

anggaran Tahun 2016 s.d. DPA) yang ditetapkan sebelum penetapan DPPA 2016. Sementara 

anggaran belanja langsung DISHUB Kab. Bandung dalam DPPA 2016 dikurangi dari DPA 2016, 

sehingga output kegiatan pun menjadi berkurang. Hal tersebut dikarenakan di antaranya oleh: 

1. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi DAK sebesar 10%, sehingga output 

pengadaan dan pemasangan RPPJ dikurangi sebanyak 4 unit (mengurangi realisasi rambu 

lalu lintas). 

2. Anggaran belanja langsung kegiatan ‘pengendalian angkutan barang’ dikurangi dari                      

Rp. 480.000.000,- menjadi sebesar Rp. 237.400.000,- sehingga sehingga output 

pengadaan dan pemasangan rambu kelas jalan dieliminasi sebanyak 108 unit (mengurangi 

realisasi rambu lalu lintas). 

3. Namun demikian, pengadaan rambu lalu lintas di kegiatan ‘manajemen dan rekayasa lalu 

lintas dan angkutan jalan’ sebanyak 29 unit belum terekam dalam target pengadaan dan 

pemasangan rambu lalu lintas sampai dengan Tahun 2016. 

4. Kesimpulan, realisasi pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di Tahun 2016                    

adalah = 391 – 4 – 108 + 29 = 308 unit (dan sampai dengan Tahun 2016 adalah 1.701 unit). 
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Membaca sasaran ‘perbaikan tingkat pelayanan jalan pada level LoS C di Tahun 2020’ 

dapat dijelaskan terkait LoS sebagai berikut: 

1. LoS (Level of Service) atau tingkat pelayanan jalan; dapat terukur dengan sangat 

dominan oleh kecepatan lalu lintas dan kapasitas jalan, di mana hal ini menjadi fungsi 

instansi pengelola bidang jalan. Peran DISHUB dalam perbaikan tingkat pelayanan jalan 

adalah mengatur dan mengendalikan pergerakan kendaraan, melalui penyediaan 

perlengkapan jalan sebagai wujud dari manajemen dan rekayasa lalu lintas, sehingga 

pada akhirnya akan mempengaruhi volume lalu lintas sebagai salah satu alat ukur tingkat 

pelayanan jalan. 

2. Mengingat Pasal 7 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa 

penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah dilaksanakan oleh beberapa instansi yang 

memiliki tugas dan fungsi di bidang jalan, bidang sarana dan prasarana LLAJ, bidang 

pengembangan industri LLAJ, bidang pengembangan teknologi LLAJ, serta di bidang 

‘registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, 

operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas’. 

Sementara literatur perencanaan wilayah menyatakan bahwa kegiatan transportasi 

merupakan akibat dari fungsi tata guna lahan. Oleh karena itu, sasaran tersebut di 

atas merupakan sasaran yang harus dicapai bersama oleh beberapa instansi, sehingga 

bahasa sasaran dimaksud didorong untuk menjadi indikator kinerja daerah. 

3. Gambaran tentang tingkat pelayanan jalan adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III-4. 

LoS dikategorikan ke dalam level A (terbaik dengan nilai kuantitatif 6) sampai dengan 

level F (terburuk dengan nilai kuantitatif 1). Oleh karena itu, target LoS sebagaimana 

tertuang dalam BAB 9 RPJMD Kab. Bandung 2016 – 2021 adalah sebagai berikut: 

 Th 2015 = D (2,89) 

 Th 2016 = D (3) 

 Th 2017 = D (3,2) 

 Th 2018 = D (3,5) 

 Th 2019 = D (3,7) 

 Th 2020 = C (4) 
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Tabel III-4: Tingkat Pelayanan Jalan (LoS = Level of Service) 

LoS Karakteristik 

A  Arus bebas  

 Kecepatan perjalanan rata-rata > 80 km/jam 

 VCR < 0,6 

 Derajat kejenuhan pada simpang = 0 

B  Arus stabil  

 Kecepatan perjalanan rata-rata menurun (80 km/jam > V > 40 km/jam) 

 0,6 < VCR < 0,7 

 Derajat kejenuhan pada simpang < 0,1 

C  Arus stabil  

 Kecepatan perjalanan berkisar antara 40 km/jam > V > 30 km/jam  

 0,7 < VCR < 0,8 

 Derajat kejenuhan pada simpang berkisar antara 0,1 < DS < 0,3 

D  Arus mendekati tidak stabil  

 Kecepatan perjalanan berkisar antara 30 km/jam > V > 25 km/jam  

 0,8 < VCR < 0,9 

 Derajat kejenuhan pada simpang berkisar antara 0,3 < DS < 0,7 

E  Arus tidak stabil, terhambat dengan tundaan yang tidak dapat ditolerir 

 Kecepatan perjalanan berkisar antara 25 km/jam > V > 15 km/jam  

 Volume lalu lintas pada kapasitas 

 Derajat kejenuhan pada simpang berkisar antara 0,7 < DS < 1 

F  Arus tertahan, macet 

 Kecepatan perjalanan rata-rata < 15 km/jam 

 Volume lalu lintas permintaan melebihi kapasitas 

 Simpang jenuh 

Sumber: Permenhub Nomor KM. 14 Tahun 2006 Tanggal 6 Maret 2006 
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B. SASARAN 2: PENINGKATAN KONTRIBUSI LAYANAN TRANSPORTASI 

TERHADAP PEREKONOMIAN 

Mengingat dan membaca Tabel V-1 dalam BAB V RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 

2016 – 2021 (Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan 

Pendanaan Indikatif), sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya 

didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-5: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 2 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

Peningkatan pelayanan 

angkutan 

Pembinaan angkutan penumpang 

umum dalam trayek 

0 0 

Pelayanan administrasi 

perkantoran 

Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor 

0 0 

Peningkatan disiplin 

aparatur 

Pengadaan pakaian dinas beserta 

perlengkapannya 

60.375.000 60.375.000 

Pembangunan prasarana 

dan fasilitas 

perhubungan 

Perencanaan pembangunan 

prasarana dan fasilitas 

perhubungan 

0 0 

Penyusunan kebijakan, norma, 

standar dan prosedur bidang 

perhubungan 

0 0 

Rehabilitasi dan 

pemeliharaan prasarana 

dan fasilitas LLAJ 

Rehabilitasi/pemeliharaan alat 

pengujian kendaraan bermotor  

130.000.000 117.440.000 

Rehabilitasi/pemeliharaan 

terminal/pelabuhan 

0 0 

JUMLAH 190.375.000 177.815.000 

Adapun capaian sasaran ini adalah sebagai berikut: 

Tabel III-6: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 2 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Peningkatan 

kontribusi 

layanan 

transportasi 

terhadap 

perekonomian 

Persentase pemilik kendaraan angkutan 

umum yang secara finansial mampu 

memenuhi persyaratan administrasi 

pengusahaan angkutan umum 

% 81,57 81,57 100,00 

Tingkat pencapaian target PAD Bidang 

Perhubungan 

% 100,00 92,48 92,48 

Jumlah Anggaran Tahun 2016 190.375.000 
93,40 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 177.815.000 
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Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: 

 

Memperhatikan Tabel III-5 dan III-6 di atas, dapat disimpulkan bahwa target sasaran 

‘peningkatan kontribusi layanan transportasi terhadap perekonomian’ tercapai dengan baik 

(rata-rata capaian dari 2 indikator adalah 96,24%), dengan realisasi anggaran 93,40%.  

Yang dimaksud dengan indikator ‘persentase pemilik kendaraan angkutan umum yang 

secara finansial mampu memenuhi persyaratan administrasi pengusahaan angkutan umum’ 

adalah persentase nisbah ‘jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki kelengkapan 

administrasi izin penyelenggaraan angkutan (izin trayek)’ terhadap ‘total kendaraan yang 

seharusnya memiliki izin trayek dari DISHUB Kab. Bandung’.  

Sampai dengan Tahun 2016, jumlah kendaraan angkutan umum yang masih terdaftar 

dalam trayek lokal Kabupaten Bandung adalah sebanyak 2093 kendaraan, dalam trayek 

perbatasan (dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi) sebanyak 308 

kendaraan, serta kendaraan bermotor angkutan umum tidak dalam trayek (angkutan kawasan 

tertentu) sebanyak 95 kendaraan. Sehingga total kendaraan angkutan umum yang terdaftar 

di bawah pembinaan DISHUB Kab. Bandung adalah sebanyak 2.496 kendaraan. Namun, yang 

izin trayeknya masih aktif sampai dengan Tahun 2016 adalah sejumlah 2.036 kendaraan 

(81,57% dari 2.496 kendaraan), terdiri dari: 

1. 1710 kendaraan dalam trayek lokal Kabupaten Bandung; 

2. 251 kendaraan dalam trayek perbatasan (dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten 

Cianjur, Kota Cimahi); dan 

3. 75 kendaraan angkutan kawasan tertentu. 

Izin trayek kendaraan angkutan umum yang masih aktif, menunjukkan bahwa pemilik 

kendaraan angkutan umum secara finansial masih mampu memenuhi persyaratan administrasi 

pengusahaan angkutan umum.  

Indikator ini ditetapkan merespon realita bahwa pengusahaan angkutan umum mengalami 

kemerosotan. Namun indikator ini ditetapkan juga karena merespon skenario/tren 

pembangunan transportasi dan pertumbuhan wilayah, yang mana peranan angkutan umum mulai 

didorong sebagai solusi kemacetan, sehingga DISHUB Kab. Bandung selaku perangkat daerah 

berkewajiban untuk dapat mendorong pengusahaan angkutan umum. 

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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Sementara indikator tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan adalah terkait 

realisasi capaian anggaran pendapatan yang dibebantugaskan kepada DISHUB Kab. Bandung 

untuk pengelolaanya, terkait pemungutan retribusi daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (jenis retribusi jasa umum). 

2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor (jenis retribusi jasa umum). 

3. Retribusi terminal (jenis retribusi jasa usaha). 

4. Retribusi tempat khusus parkir (jenis retribusi jasa usaha). 

5. Retribusi izin trayek (jenis retribusi perizinan tertentu). 

Adapun target PAD Bidang Perhubungan di Tahun 2016 sebagaimana DPPA-SKPD 

DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 adalah sebesar Rp 4.939.400.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp 4.567.998.700,-.  

Ketidaktercapaian target ini, terutama untuk retribusi terminal dan retribusi parkir, 

salah satu alasannya adalah terkait respon Pemkab Bandung terhadap Peraturan Presiden RI 

Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang diundangkan 

pada tanggal 21 Oktober 2016. Semula target retribusi terminal dan retribusi parkir 

ditetapkan berdasarkan potensi pengguna layanan terminal dan pengguna layanan parkir. 

Menindaklanjuti Perpres tersebut, pemungutan retribusi dimaksud dilaksanakan berdasarkan 

kemampuan Pemkab Bandung dalam memberikan layanan, dalam artian sebagai berikut: 

1) Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal; baru mencapai 53,79% (dijelaskan dalam 

Sub BAB C sebagai indikator untuk sasaran 3, sebagaimana Tabel II-2 RENSTRA DISHUB 

Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021). 

2) Tingkat ketersediaan ruang parkir on street bermarka sampai dengan Tahun 2016 baru 

mencapai 21,22% dan tingkat ketersediaan gedung parkir off street dari seluruh 

kecamatan masih 0% (sebagaimana Tabel IV-2 dan Tabel V-1 RENSTRA DISHUB Kab. 

Bandung Tahun 2016 – 2021). 
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C. SASARAN 3: PENCAPAIAN ANGKA MODA SHARE 2,16% DI TAHUN 2020 

Sasaran 3 ‘pencapaian angka moda share 2,16% di tahun 2020’ diraih melalui program-

program yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-7: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 3 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

Pembangunan 

prasarana dan 

fasilitas 

perhubungan 

Sosialisasi kebijakan di bidang 

perhubungan 

0 0 

Perencanaan dan 

operasionalisasi terminal 

angkutan penumpang 

497.732.000 489.307.000 

Peningkatan 

pelayanan angkutan 

Pengembangan sarana dan 

prasarana pelayanan jasa 

angkutan 

447.057.000 447.057.000 

Pemilihan dan pemberian 

penghargaan sopir/ juru mudi/ 

awak kendaraan angkutan umum 

teladan 

124.800.000 124.800.000 

Pembinaan angkutan sungai dan 

danau 

0 0 

Pembinaan angkutan penumpang 

umum tidak dalam trayek 

160.000.000 157.776.000 

Pembinaan angkutan barang 54.070.000 54.070.000 

Pembinaan angkutan penumpang 

umum dalam trayek 

0 0 

JUMLAH 1.283.659.000 1.273.010.000 

Adapun capaian sasaran ini adalah sebagai berikut: 

Tabel III-8: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 3 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Pencapaian 
angka moda 

share 2,16% 

di tahun 2020 

Ketersediaan layanan 

angkutan umum  

seat per 

hari 

358.158 358.158 100,00 

Jumlah pengguna angkutan 

umum 

penumpang 

per hari 

262.114 262.114 100,00 

Tingkat ketersediaan ruang 

operasional terminal 

% 53,79 53,79 100,00 

Jumlah Anggaran Tahun 2016 1.283.659.000 
99,17 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 1.273.010.000 
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Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: 

 

Memperhatikan Tabel III-7 dan III-8 di atas, dapat disimpulkan bahwa target sasaran 

‘pencapaian angka moda share 2,16% di tahun 2020’ tercapai 100% untuk pentahapannya di 

tahun 2016, dengan realisasi anggaran 99,17%.  

Tingkat penggunaan angkutan umum (moda share); terukur dengan membandingkan 

jumlah pengguna angkutan umum, terhadap total pergerakan lalu lintas yang terbangkitkan di 

suatu wilayah. Mengingat bahwa pergerakan lalu lintas merupakan dampak dari fungsi tata 

guna lahan, maka sasaran ini menjadi sangat dipengaruhi oleh kebijakan guna lahan yang 

mengadopsi transit oriented development, yang perlu diinisiasi oleh peran instansi di bidang 

penataan ruang. Peran DISHUB dalam peningkatan moda share adalah penyediaan layanan 

angkutan umum dan fasilitasnya seperti terminal. 

Merujuk data primer Tahun 2016, bahwa jumlah penumpang angkutan umum yang 

beroperasi di Kabupaten Bandung (baik trayek lokal, AKDP, maupun perbatasan) di Tahun 2016 

terhitung mencapai 262.114 orang per hari, dengan ketersediaan layanan angkutan                  

sebanyak 358.158 seat per hari. Target seat yang disediakan setiap tahunnya, diharapkan 

mampu mendorong jumlah pengguna angkutan umum, yang mana jumlah pengguna yang 

diharapkan di Tahun 2020 ‘setidaknya’ sama dengan pengguna di Tahun 2013 (setara                 

dengan 670.940 penumpang per hari).  

Dengan prinsip ‘planning by design, not by demand ‘ maka jumlah layanan angkutan umum 

yang harus tersedia di Tahun 2020 = 
𝟏

𝟕𝟎% 
 x target jumlah penumpang = 958.486 seat per 

hari. 

Adapun jumlah seat dan penumpang untuk Tahun 2017 s.d. 2019, dihitung dengan distribusi 

normal atas range angka penumpang dan seat dari Tahun 2016 s.d. 2020                                      

untuk interval 5 tahun. Tabel III-9 menunjukkan ekpektasi pencapaian angka moda share di 

Kabupaten Bandung melalui penyediaan layanan angkutan umum (sebagaimana Tabel IV-1 

RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021). 

  

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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Tabel III-9: Ekspektasi Moda Share di Kabupaten Bandung  

terhadap Target Penyediaan Layanan Angkutan Umum 

Tahun 

Target ketersediaan 

layanan angkutan umum 

(seat per hari) 

Jumlah penumpang 

yang diharapkan 

per hari 

Prediksi jumlah 

perjalanan per 

hari 

Moda share 

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

2016 358.158 262.114 18.554.693 1,41% 

2017 520.458 364.321 19.262.192 1,45% 

2018 666.467 466.527 20.031.737  1,57% 

2019 812.476 568.734 20.870.781  1,84% 

2020 958.486 670.940 21.787.732 2,16% 

Terkait dengan indikator ‘tingkat ketersediaan ruang operasional terminal’, total jumlah 

kendaraan yang seharusnya tertampung di 9 terminal yang ada di Kab. Bandung untuk saat ini 

adalah sebanyak 847 kendaraan, yang membutuhkan luas lahan dan gedung terminal                         

sekitar 58.108 m2. Adapun total luasan lahan dan gedung eksisting yang efektif dapat 

digunakan adalah seluas 31.256,49 m2 dan hanya mampu menampung 357 kendaraan (42,15%). 

Sementara secara luasan lahan dan gedung, tingkat ketersediaan ruang operasional terminal 

di Tahun 2016 baru mencapai 53,79% (31.256,49 m2 efektif tergunakan untuk layanan 

operasional terminal, dari total kebutuhan ± 58.108 m2). 

D. SASARAN 4: PENINGKATAN KELAIKAN JALAN SARANA TRANSPORTASI 

Dalam RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, Program 20 Urusan 

Perhubungan ‘Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor’ terdiri dari 4 (empat) 

kegiatan. Di Tahun 2016 teranggarkan 3 (tiga) kegiatan dalam Program 20, yang indikator-

indikator kinerja output kegiatannya ditargetkan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran berbeda, 

dengan pemilahan output dan anggaran sebagai berikut: 
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Tabel III-10: 

Distribusi Operasionalisasi Program 20  

dalam Pencapaian Sasaran DISHUB Tahun 2016 - 2020 

Kegiatan 1: Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 

Output 
Pagu DPA 

2016 

Pagu DPPA 

2016 
Realisasi Sasaran 

pengadaan alat 

pengujian kendaraan 

bermotor 

2.993.789.000 2.986.569.000 2.933.127.900 peningkatan 

kelaikan jalan 

sarana 

transportasi pembangunan gedung 

dan sewa lahan unit 

pengujian kendaraan 

bermotor 

285.310.000 281.810.000 281.461.000 

updating dan 

pemeliharaan 

database PKB 

94.190.000 94.190.000 93.098.000 indeks kepuasan 

masyarakat 

Jumlah 3.373.289.000 3.362.569.000 3.307.686.900  

 

Kegiatan 2: Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 

Output 
Pagu DPA 

2016 

Pagu DPPA 

2016 
Realisasi Sasaran 

penghapusan 

kendaraan bermotor 

1.650.000 1.650.000 1.100.000 peningkatan kelaikan 

jalan sarana 

transportasi pemetaan kebutuhan 

bengkel 

0 27.000.000 27.000.000 

uji petik angkutan 

lebaran 

66.486.000 66.486.000 64.995.000 penurunan jumlah 

gangguan ketertiban 

transportasi (hari 

biasa, hari raya, dan 

periode bencana)  

pelaksanaan posko 

keselamatan angkutan 

lebaran 

45.295.000 45.295.000 45.295.000 

uji emisi gas buang 

kendaraan bermotor 

158.050.000 170.400.000 168.531.000 penurunan emisi GRK 

dari sektor 

transportasi 

pembuatan profil PKB 26.350.000 0 0 indeks kepuasan 

masyarakat 

Jumlah 297.831.000 310.831.000 306.921.000  

 

Kegiatan 3: Pembinaan bengkel kendaraan bermotor 

Output 
Pagu DPA 

2016 

Pagu DPPA 

2016 
Realisasi Sasaran 

pendataan bengkel 

umum kendaraan 

bermotor 

76.450.000 76.450.000 76.450.000 peningkatan 

kelaikan jalan 

sarana 

transportasi pembinaan mekanik 

bengkel 

57.775.000 0 0 

Jumlah 134.225.000 76.450.000 76.450.000  
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Sasaran 4 ‘peningkatan kelaikan jalan sarana transportasi’ diraih melalui program-

program yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-11: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 4 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

Peningkatan 

kelaikan 

pengoperasian 

kendaraan 

bermotor 

Pembangunan balai pengujian 

kendaraan bermotor 

3.268.379.000  3.214.588.900 

Pengadaan alat pengujian 

kendaraan bermotor 

0 0 

Pelaksanaan uji petik kendaraan 

bermotor 

28.650.000 28.100.000 

Pembinaan bengkel kendaraan 

bermotor 

76.450.000 76.450.000 

JUMLAH 3.373.479.000 3.319.138.900 

Adapun capaian sasaran ini adalah sebagai berikut: 

Tabel III-12: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 4 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Peningkatan 

kelaikan jalan 

sarana 

transportasi 

Tingkat kelaikan jalan sarana 

transportasi 

% 100 95,11 95,11 

Jumlah Anggaran Tahun 2016 3.373.479.000 
98,39% 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 3.319.138.900 

Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: 

 

Memperhatikan Tabel III-11 dan III-12 di atas, dapat disimpulkan bahwa target sasaran 

‘peningkatan kelaikan jalan sarana transportasi’ tercapai cukup baik (95,11%) dengan realisasi 

anggaran 98,39%. 

Yang dimaksud dengan indikator ‘tingkat kelaikan jalan sarana transportasi’ dalam laporan 

ini adalah persentase daripada kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji berkala. Semula, 

indikator dimaksud diukur berdasarkan persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan uji 

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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baru dan uji berkala. Namun karena pertimbangan bahwa Dinas Perhubungan Kab. Bandung 

tidak memiliki kewenangan dalam menargetkan pasar atau demand kendaraan baru, maka alat 

ukur berdasar uji baru ditiadakan.  

Adapun jumlah kendaraan wajib uji yang ditargetkan melaksanakan uji berkala 

(sebagaimana DPPA-SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016) adalah sebanyak 45.970 

kendaraan, dan sejumlah 43.722 kendaraan sudah melaksanakan uji berkala di Tahun 2016. 

Dengan demikian, persentase capaian indikator ‘tingkat kelaikan jalan sarana transportasi’ 

adalah 43.722 ÷ 45.970 = 95,11%. 

E. SASARAN 5: PENURUNAN JUMLAH GANGGUAN KETERTIBAN TRANSPORTASI 

Sasaran 5 ‘penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi’ diraih melalui program-

program yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-13: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 5 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

Pembangunan 

prasarana dan 

fasilitas 

perhubungan 

Audit dan inspeksi keselamatan 

transportasi 

0 0 

Perencanaan dan pembangunan 

fasilitas parkir 

0 0 

Pengendalian dan 

pengamanan lalu 

lintas 

Pengadaan dan pemasangan 

perlengkapan jalan 

25.500.000 25.500.000 

Optimalisasi operasional 

rekayasa lalu lintas 

2.173.780.000 2.173.031.000 

Promosi dan penyuluhan 

ketertiban lalu lintas dan 

angkutan 

45.295.000 45.295.000 

104.505.000 104.505.000 

Peningkatan 

kelaikan 

pengoperasian 

kendaraan 

bermotor 

Pelaksanaan uji petik kendaraan 

bermotor 

66.486.000 64.995.000 

JUMLAH 2.415.566.000 2.413.326.000 

Sebagaimana dijelaskan lebih dahulu dalam Tabel III-10, bahwa jumlah anggaran kegiatan 

‘Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor’ di Tahun 2016 adalah sebesar Rp 310.831.000,- 

dan teralokasikan sebesar Rp 111.781.000,- untuk pencapaian sasaran ‘penurunan jumlah 

gangguan ketertiban transportasi’. Membaca Tabel V-1 RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 

Tahun 2016 – 2021, bahwasanya dari Rp 111.781.000,- teralokasikan sebesar Rp 45.295.000,- 
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untuk output kegiatan berupa pelaksanaan posko keselamatan angkutan lebaran, yang akan 

diarahkan sebagai output kegiatan ‘Promosi dan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan 

Angkutan’ mulai Tahun 2017 menyelaraskan dengan nomenklatur dan struktur organisasi Dinas 

Perhubungan Kab. Bandung yang baru. Dan sisa anggarannya sebesar Rp 66.486.000,- tetap 

berada dalam kegiatan ‘Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor’ dengan output uji petik 

angkutan lebaran. 

Selain output ‘pelaksanaan posko keselamatan angkutan lebaran’ pada kegiatan 

‘Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor’, adapun kegiatan ‘Sosialisasi/Penyuluhan 

Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan’ (anggaran dan realisasi Rp 104.505.000,-) pada program 

‘Peningkatan Pelayanan Angkutan’ juga diarahkan sebagai output kegiatan ‘Promosi dan 

Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan’ mulai Tahun 2017. 

Sebagai kesimpulan, pencapaian sasaran ‘penurunan jumlah gangguan ketertiban 

transportasi’ adalah sebagai berikut: 

Tabel III-14: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 5 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Penurunan 

jumlah 

gangguan 

ketertiban 

transportasi 

Ketersediaan alat pengendali 

dan pengaman jalan portable  

buah 758 758 100,00 

Penurunan rasio jumlah 

pelanggaran lalu lintas 

terhadap LHR dibanding 

tahun 0 

% 10 -42,62 -426,22 

Jumlah hari yang dampak 

LLAJ-nya terkendali 

hari 366 366 100,00 

Jumlah Anggaran Tahun 2016 2.415.566.000 
99,91% 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 2.413.326.000 

Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: 

 

Memperhatikan Tabel III-13 dan III-14 di atas, dapat disimpulkan bahwa target sasaran 

‘penurunan jumlah gangguan ketertiban transportasi’ kurang tercapai dengan baik seiring 

realisasi anggaran 99,91%. 

  

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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Yang dimaksud dengan indikator ‘ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan 

portable’ adalah ketersediaan jumlah traffic cone, water barrier, rambu portable 

berdasarkan pengadaan barang sampai dengan Tahun 2016. Sampai dengan Tahun 2016, 

terealisasi pengadaan alat pengendali dan pengaman jalan portable sejumlah 758 buah. Alat 

pengendali dan pengaman jalan portable digunakan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu 

lintas, baik yang sifatnya on planning, adaptive, insidentil, ataupun responsif terhadap 

kejadian luar biasa seperti bencana daerah dan kecelakaan lalu lintas. 

Indikator ‘jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali’ diukur berdasarkan jumlah hari 

sepanjang Tahun 2016 (366 hari), yang mana DISHUB Kab. Bandung melaksanakan pengaturan 

dan pengawasan lalu lintas harian, selama periode hari besar dan liburan, serta pada saat 

terjadi bencana daerah. Adapun sepanjang Tahun 2016, tidak terekam kejadian luar biasa 

terkait gangguan ketertiban transportasi yang tidak terkendali. 

Adapun pemahaman terkait indikator ‘penurunan rasio jumlah pelanggaran lalu lintas 

terhadap LHR dibanding tahun 0’ dicermati melalui operasionalisasi indikator sebagai berikut: 

1. Jumlah pelanggaran adalah jumlah pelanggaran yang terjaring operasi pengawasan lalu 

lintas yang dilaksanakan oleh DISHUB Kab. Bandung dalam jangka waktu satu tahun. 

Di tahun 2015 terjaring 395 kasus pelanggaran, sementara sepanjang tahun 2016 

terjaring pelanggaran lalu lintas sebanyak 706 kasus. 

Frekwensi operasi pengawasan lalu lintas di tahun 2015 adalah sebanyak 9 kali, sementara 

di tahun 2016 sebanyak 16 kali. Dalam satu kali operasi, dilakukan pengawasan lalu lintas 

di 2 titik lokasi dengan durasi masing-masing sekitar 1,5 jam. 

2. LHR adalah lalu lintas harian rata-rata. 

Data LHR diperoleh melalui traffic counting survey (survey pencacahan lalu lintas). 

Tahun 2015, survey TC dilaksanakan di 30 ruas jalan, masing-masing selama 8 jam, dan 

tercacah sebanyak 859.530 kendaraan. 

Tahun 2016, survey TC dilaksanakan di 30 ruas jalan, masing-masing selama 6 jam, dan 

tercacah sebanyak 454.430 kendaraan. Jika dikonversikan ke 8 jam maka                           

tercacah sebanyak 605.907 kendaraan. 

Jumlah kendaraan tercacah di tahun 2016 dibanding tahun 2015 menujukkan angka yang 

lebih kecil. Hal ini bukan karena arus lalu lintas menurun, tetapi karena arus lalu lintas 

cenderung terhambat (kecepatan menurun), sehingga jumlah kendaraan tercacah menjadi 

lebih sedikit. 
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3. Tahun 0 adalah tahun untuk kondisi awal periode RPJMD Kab. Bandung 2016 - 2021, yaitu 

Tahun 2015. 

4. Rasio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR, adalah rasio perbandingan ‘jumlah 

kasus pelanggaran lalu lintas yang terjaring’ terhadap LHR. 

Indikator yang menggambarkan kinerja sesungguhnya adalah total jumlah pelanggaran lalu 

lintas. Namun karena data ini tidak dapat diperoleh, maka pelanggaran didata pada saat 

pelaksanaan operasi pengawasan.  

Data dimaksud tidak menggambarkan kinerja sesungguhnya, dengan demikian digunakan 

pembanding yaitu data survey TC (data LHR) sebagai alat koreksi. 

Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas menjadi pembilang indikator kinerja, sementara data 

survey TC menjadi penyebut indikator kinerja. Pembilang dan penyebut indikator kinerja 

dihitung-sesuaikan agar memiliki satuan yang dapat dibandingkan, sebagaimana             

Tabel III-15 berikut. 

Tabel III-15: Rasio Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas terhadap LHR 

Tahun 

Jumlah Kasus  

Pelanggaran Lalu Lintas 
Data Survey TC 

Rasio Jml 

Pelanggaran 

Lalin thd 

LHR 
2 titik x 1,5 jam x 

frekwensi operasi per th 
kasus/jam 30 titik x 8 jam kend/jam 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3)÷(5) 

2015 395 kasus 14,6 ≈ 15 859.530 3.581 0,0041 

2016 706 kasus 14,7 ≈ 15 605.907 2.525 0,0058 

Penurunan rasio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding 

tahun 0 = rasio tahun (2015-2016)÷2015 
-42,62% 

Nilai penurunan rasio -153,55% menunjukkan bahwa rasio jumlah pelanggaran lalu lintas 

terhadap LHR tahun 2016 dibanding tahun 2015 tidak menurun, tetapi meningkat                 

sebesar 42,62%. 
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F. SASARAN 6: PENINGKATAN PROMOSI DAN KEMITRAAN KESELAMATAN 

Sasaran 6 ‘peningkatan promosi dan kemitraan keselamatan’ diraih melalui program-

program yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-16: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 6 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

Pembangunan 

prasarana dan 

fasilitas 

perhubungan 

Penyusunan kebijakan, norma, 

standar dan prosedur bidang 

perhubungan 

0 0 

Koordinasi dalam pembangunan 

prasarana dan fasilitas 

perhubungan 

150.908.133 148.376.133 

Sosialisasi kebijakan di bidang 

perhubungan 

0 0 

Pengendalian dan 

pengamanan lalu 

lintas 

Manajemen dan rekayasa lalu 

lintas dan angkutan jalan di 

kawasan 

141.800.000 141.800.000 

JUMLAH 292.708.133 290.176.133 

Sebagaimana penjelasan Tabel III-1, bahwa total anggaran kegiatan ‘Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan’ di Tahun 2016 adalah sebesar Rp 325.160.000,- 

dengan realisasi sejumlah Rp 317.092.000,-. Untuk pencapaian sasaran ‘peningkatan promosi 

dan kemitraan keselamatan’, alokasi dan realisasi anggaran dimaksud adalah sebagaimana 

tersaji dalam Tabel III-16. 

Adapun pencapaian sasaran ke-6 DISHUB Kab. Bandung di tahun 2016 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel III-17: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 6 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Peningkatan 

promosi dan 

kemitraan 

keselamatan 

Tingkat aksesibilitas publik 

terhadap kamera pantau lalu 

lintas 

% 26,67 26,67 100,00 

Peningkatan peran serta 

stakeholders dalam 

pembinaan keselamatan lalu 

lintas dari Tahun 0 

% 38,46 55,42 144,10 

Jumlah Anggaran Tahun 2016 292.708.133 
99,13 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 290.176.133 
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Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: 

 

Memperhatikan Tabel III-16 dan III-17 di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran ke-6 

tercapai melebihi target dengan realisasi anggaran 100%. 

Yang dimaksud dengan indikator ‘tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu 

lintas’ adalah persentase pentahapan akses publik terhadap kamera pantau lalu lintas yang 

ditargetkan terpasang di wilayah Kabupaten Bandung sampai dengan tahun bersangkutan. 

Persentase dimaksud merupakan persentase rata-rata daripada ‘persentase kamera pantau 

lalu lintas yang terpasang dari total kebutuhan’ dengan ‘persentase tahapan pembuatan akses 

bagi publik melalui fasilitas internet’. 

Jumlah kamera pantau lalu lintas terpasang di Kab. Bandung s.d. tahun 2015 adalah 6 unit 

dari total kebutuhan yang direncanakan sebanyak 30 unit (20%). Dalam RENSTRA DISHUB 

Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, belum teralokasikan anggaran pengadaan kamera pantau lalu 

lintas di Tahun 2016 s.d 2020. Sementara tahapan pembuatan akses bagi publik terhadap 

kamera pantau lalu lintas direncanakan terlaksana 100% di tahun 2018, dan sampai dengan 

tahun 2016 tahapannya mencapai 33,33%. Dengan demikian, tingkat aksesibilitas publik 

terhadap kamera pantau lalu lintas tahun 2016 mencapai angka 26,67%. 

Adapun pemahaman terkait indikator ‘peningkatan peran serta stakeholders dalam 

pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun 0’ dicermati melalui operasionalisasi indikator 

sebagai berikut: 

1. Peran serta stakeholders yang dimaksud adalah jumlah follower dan visitor fasilitas 

informasi lalu lintas dan angkutan (website, fb, fanspage, instagram, twitter), serta 

jumlah partisipan aktif Forum LLAJ dan WTN sampai dengan tahun rencana. 

2. Tahun 0 adalah tahun untuk kondisi awal periode RPJMD Kab. Bandung 2016 - 2021, yaitu 

Tahun 2015. 

3. Di tahun 2015, peran serta stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas 

mencapai 7.863 orang. Peran serta stakeholders di tahun 2016 meningkat sebesar 55,42% 

dari tahun 0 (mencapai 12.221 orang). 

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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G. SASARAN 7: PENURUNAN EMISI GRK DARI SEKTOR TRANSPORTASI 

Sasaran 7 ‘penurunan emisi GRK dari sektor transportasi’ diraih melalui program 

‘Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor’ yang operasionalisasinya didukung 

oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-18: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 7 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

Peningkatan kelaikan 

pengoperasian 

kendaraan bermotor 

Pengadaan alat pengujian 

kendaraan bermotor 

0 0 

Pelaksanaan uji petik kendaraan 

bermotor 

170.400.000 168.531.000 

JUMLAH 170.400.000 168.531.000 

Di tahun 2016 tidak teralokasikan anggaran untuk kegiatan ‘Pengadaan Alat Pengujian 

Kendaraan Bermotor’. Sementara sebagaimana diuraikan dalam Tabel III-10, bahwa total 

anggaran kegiatan ‘Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor’ di Tahun 2016 adalah sebesar 

Rp 310.831.000,- dengan realisasi sejumlah Rp 306.921.000,-. Untuk pencapaian sasaran 

‘penurunan emisi GRK dari sektor transportasi’, alokasi dan realisasi anggaran dimaksud adalah 

sebagaimana tersaji dalam Tabel III-18. 

Adapun pencapaian sasaran ke-7 DISHUB Kab. Bandung di tahun 2016 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel III-19: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 7 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Penurunan emisi 

GRK dari sektor 

transportasi 

Peningkatan jumlah kendaraan 

melakukan uji emisi dari 

Tahun 0 

% 53,87 84,87 157,55 

Jumlah Anggaran Tahun 2016 170.400.000 
98,90 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 168.531.000 

Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: 

 

Memperhatikan Tabel III-18 dan III-19 di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran ke-7 

tercapai sangat baik dengan realisasi anggaran 100%. 

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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Operasionalisasi indikator ‘peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari               

Tahun 0’ adalah sebagai berikut: 

1. Kendaraan yang melakukan uji emisi adalah kendaraan yang melakukan uji emisi gas buang 

kendaraan, di luar kendaraan yang melaksanakan uji baru dan uji berkala. 

2. Tahun 0 adalah tahun untuk kondisi awal periode RPJMD Kab. Bandung 2016 - 2021, yaitu 

Tahun 2015. 

3. Di tahun 2015, jumlah kendaraan yang melakukan uji emisi gas buang kendaraan                

mencapai 271 kendaraan.  

4. Angka target 53,87% ditetapkan dalam RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 

per Tanggal 27 Oktober 2016 berdasarkan angka realisasi sampai dengan bulan 

September 2016, yaitu sebanyak 417 kendaraan. 

5. Tahun 2016 tercapai sejumlah 501 kendaraan yang melaksanakan uji emisi. 

6. Maka peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0 adalah                       

sebesar 84,87%. 

H. SASARAN 8: PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI FIBER OPTIK 

Sasaran ini merupakan sasaran pelaksanaan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung di 

sebagian urusan komunikasi dan informasi, yang mana pelaksanaan fungsi ini berakhir di              

tahun 2016 karena mulai tahun 2017 DISHUB Kab. Bandung hanya mengelola urusan 

pemerintahan di bidang perhubungan. Sasaran ‘pengembangan jaringan telekomunikasi fiber 

optik’ ini dicapai melalui operasionalisasi program dan kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-20: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 8 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

Pengembangan 

komunikasi, informasi dan 

media massa 

Perencanaan dan 

pengembangan kebijakan 

komunikasi dan informasi 

215.873.000 200.990.500 

JUMLAH 215.873.000 200.990.500 

Adapun pencapaian sasaran ke-8 DISHUB Kab. Bandung di tahun 2016 adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel III-21: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 8 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Pengembangan 

jaringan 

telekomunikasi 

fiber optik 

Tingkat kesiapan pengelolaan 

retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi 

% 55,56 55,56 100,00 

Persentase perencanaan 

penataan infrastruktur postel 

% 37,50 37,50 100,00 

Jumlah Anggaran Tahun 2016 215.873.000 
93,11 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 200.990.500 

Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: 

 

Memperhatikan Tabel III-20 dan III-21 di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran ke-8 

tercapai baik dengan realisasi anggaran 93,11%. 

Penetapan indikator ‘tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi’ adalah terkait rencana pelaksanaan pengelolaan PAD dari sektor retribusi 

pengendalian menara telekomunikasi oleh DISHUB Kab. Bandung pasca diberlakukannya 

keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pencabutan cara menghitung nilai retribusi dimaksud. 

Sampai dengan tahun 2015, retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikelola oleh BPMP 

Kab. Bandung. Seiring proses pembahasan RAPBD Kab. Bandung Tahun 2016, bahwasanya 

pengelolaan retribusi dimaksud akan diserahkan kepada Seksi Postel pada DISHUB Kab. 

Bandung. Namun dikarenakan pasal yang mengatur cara penghitungan besaran retribusi 

pengendalian menara telekomunikasi dalam PERDA Kab. Bandung No. 11 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum, dinyatakan tidak berlaku atas dasar keputusan MK, maka penetapan 

target dan pemungutan retribusi dimaksud belum dapat dilaksanakan di awal tahun 2016. Oleh 

karena itu, di tahun 2016 kegiatan yang dilaksanakan oleh DISHUB adalah pengkajian 

penghitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang akan dijadikan dasar 

perubahan PERDA.  

Sementara indikator ‘persentase perencanaan penataan infrastruktur postel’ adalah 

terkait kesiapan DISHUB Kab. Bandung dalam pengembangan jaringan telekomunikasi fiber 

optik di Kab. Bandung yang baru mencapai tahap penyusunan masterplan rencana 

pengembangan jaringan FO. 

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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I. SASARAN 9: PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PERHUBUNGAN 

Sasaran 9 diraih melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-22: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 9 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik 

278.000.000 241.183.021 

Penyediaan jasa perbaikan 

peralatan kerja 

59.875.000 59.875.000 

Penyediaan alat tulis kantor 48.000.000 48.000.000 

Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan 

kantor 

20.000.000 20.000.000 

Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor 

171.900.000 171.900.000 

Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan 

25.536.000 25.536.000 

Penyediaan makanan dan 

minuman 

99.435.000 99.399.000 

Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah 

167.500.000 166.565.500 

Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi dalam daerah 

91.250.000 90.900.000 

Peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur 

Pemeliharaan rutin/berkala 

kendaraan dinas/operasional 

607.560.000 604.264.561 

Peningkatan disiplin 

aparatur 

Pengadaan pakaian dinas beserta 

perlengkapannya 

309.850.000 308.500.000 

Peningkatan 

kapasitas sumber 

daya aparatur 

Pendidikan dan pelatihan formal 25.550.000 25.550.000 

Bimbingan teknis implementasi 

peraturan perundang-undangan 

0 0 

Pembinaan kompetensi pegawai 0 0 

JUMLAH 1.904.456.000 1.861.673.082 

Di tahun 2016 alokasi anggaran untuk kegiatan ‘Pengadaan pakaian dinas                              

beserta perlengkapannya’ adalah sebesar Rp 370.225.000,- dan terealisasi                                                      

sebesar Rp 368.875.000,-. Senilai Rp 60.375.000,- teralokasikan dan terealisasikan sebagai 

pentahapan untuk mencapai Sasaran 2 sebagaimana uraian dalam Tabel III-5. Untuk 

pencapaian Sasaran 9, alokasi dan realisasi anggaran kegiatan dimaksud adalah sebagaimana 

tersaji dalam Tabel III-22. 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016  

DISHUB Kab. Bandung   25 

 

Adapun pencapaian sasaran ke-9 DISHUB Kab. Bandung di tahun 2016 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel III-23: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 9 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Peningkatan 

kapasitas 

aparatur 

perhubungan 

Peningkatan jumlah aparatur 

yang lulus diklat teknis 

transportasi darat dari Tahun 0 

% 3 7,67 255,67 

Nilai rata-rata kinerja pegawai 

pada LPTJ/SKP 

nilai 90 83,525 92,81 

Jumlah Anggaran Tahun 2016 1.904.456.000 
97,75 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 1.861.673.082 

Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: 

 

Memperhatikan Tabel III-22 dan III-23 di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran ke-9 

tercapai baik dengan realisasi anggaran 97,75%. 

Indikator ‘peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis transportasi darat dari 

Tahun 0’ dioperasionalisasikan sebagai berikut: 

1. Tahun 0 adalah tahun untuk kondisi awal periode RPJMD Kab. Bandung 2016 - 2021, yaitu 

Tahun 2015. 

2. Posisi 31 Desember 2015, jumlah PNS di DISHUB Kab. Bandung adalah sebanyak 217 

orang, dan sejumlah 68 orang di antaranya (31,34%) sudah memiliki kompetensi teknis 

LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) atau sudah lulus diklat teknis transportasi darat. 

3. Angka target 87 orang ditetapkan dalam RENSTRA DISHUB Kab. Bandung 2016 – 2021 

per Tanggal 27 Oktober 2016, berdasarkan realisasi jumlah aparatur yang lulus diklat 

teknis transportasi darat sampai dengan bulan September 2016, dari total sejumlah 225 

orang PNS. 

4. Posisi 31 Desember 2016, jumlah PNS di DISHUB Kab. Bandung adalah 223 orang dan 

sejumlah 87 orang di antaranya sudah memiliki kompetensi teknis LLAJ (39,01%). 

5. Maka peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis transportasi darat dari                    

Tahun 0 adalah sebesar 7,67%. 

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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Dari ke-223 orang PNS per 31 Desember 2016, yang sudah terkumpul angka ‘Penilaian 

Prestasi Kerja PNS’-nya berdasarkan ‘Sasaran Kerja PNS’ (SKP) tahun 2016, sampai dengan 

tanggal penerbitan dokumen LKIP ini baru sebanyak 142 orang. Dari nilai ke-142 PNS 

dimaksud diperoleh ‘nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP’ sebesar 83,525. 

J. SASARAN 10: TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE 

Merujuk Tabel V-1 RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 (Rencana 

Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif), 

sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-

kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-24: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 10 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

Pelayanan 

administrasi 

perkantoran 

Penyediaan jasa kebersihan 

kantor 

180.362.000 179.762.000 

Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 

1.454.118.300 1.445.866.410 

Penyediaan tenaga pendukung 

adminitrasi teknis dan 

perkantoran 

379.800.000 378.600.000 

Peningkatan sarana 

dan prasarana 

aparatur 

Pengadaan perlengkapan gedung 

kantor 

288.509.950 288.509.950 

Rehabilitasi sedang/berat 

gedung kantor 

324.660.867 320.600.000 

Pengembangan 

sistem capaian 

kinerja dan 

keuangan 

Penyusunan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

160.260.000 159.865.600 

Penyusunan laporan keuangan 

akhir tahun 

0 0 

Peningkatan 

pelayanan angkutan 

Pembinaan angkutan penumpang 

umum tidak dalam trayek 

0 0 

Pembinaan angkutan penumpang 

umum dalam trayek  

0 0 

Peningkatan 

kelaikan 

pengoperasian 

kendaraan 

bermotor 

Pembangunan balai pengujian 

kendaraan bermotor 

94.190.000 93.098.000 

Pengadaan alat pengujian 

kendaraan bermotor 

0 0 

Pelaksanaan uji petik kendaraan 

bermotor 

0 0 

JUMLAH 2.881.901.117 2.866.301.960 
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Di tahun 2016 alokasi anggaran untuk kegiatan ‘Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan 

Bermotor’ adalah sebesar Rp 3.362.569.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.307.686.900,-. 

Senilai Rp 94.190.000,- teralokasikan sebagai pentahapan untuk mencapai Sasaran 10 dan 

terealisasi sebagaimana uraian dalam Tabel III-24. Adapun pencapaian sasaran ke-10 

DISHUB Kab. Bandung di tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel III-25: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 10 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Terwujudnya 

good 

governance 

IKM terhadap pelayanan publik 

bidang perhubungan 

indeks 3,4 3,36 98,82 

Capaian kinerja output dan 

outcome 

% 100 91,95 91,95 

Jumlah Anggaran Tahun 2016 2.881.901.117 
99,46 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 2.866.301.960 

Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target yaitu: 

 

Memperhatikan Tabel III-24 dan III-25 di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran ke-10 

tercapai cukup baik dengan realisasi anggaran 99,46%. 

Yang dimaksud dengan indikator ‘IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan’ 

adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat/publik atas pelayanan 

yang diberikan oleh DISHUB Kab. Bandung. Pelayanan publik bidang perhubungan di                    

tahun 2016 meliputi: 

1. Pengujian kendaraan bermotor (pelayanan uji kendaraan baru, pelayanan uji berkala           

setiap 6 bulan untuk kendaraan wajib uji, pelayanan uji emisi gas buang kendaraan 

bermotor sebagai persyaratan perpanjangan STNK, penilaian teknis untuk penghapusan 

kendaraan bermotor ataupun untuk rubah status kendaraan). 

2. Pelayanan terminal penumpang umum. 

3. Pelayanan parkir kendaraan. 

4. Pelayanan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan penumpang umum. 

  

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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Pelaksanaan survey IKM (indeks kepuasan masyarakat) tahun 2016 dilaksanakan                        

tanggal 22 November 2016 sampai dengan 30 Desember 2016, sebagaimana surat Kepala 

DISHUB Kab. Bandung Nomor 072/2446/Sekr tanggal 15 November 2016. Dari pelaksanaan 

survey dimaksud diperoleh rata-rata angka IKM 3,36 (kategori kurang memuaskan mengarah 

ke memuaskan, 3 menuju 4). 

Merujuk ‘Formulir Perubahan Evaluasi Hasil RENJA DISHUB Kab. Bandung Triwulan IV 

Tahun 2016’ sebagimana print out aplikasi E-Monev yang dikelola oleh Bidang Statistik dan 

Evaluasi BAPPEDA Kab. Bandung di tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 

output kegiatan tahun 2016 adalah 100%. Adapun capaian indikator outcome yang dijadikan 

dasar pengukuran di sini adalah capaian daripada 18 (delapan belas) indikator kinerja yang 

diambil dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan di awal BAB 

ini (yang dikecualikan adalah indikator ‘capaian kinerja output dan outcome’). Capaian kinerja 

outcome kegiatan tahun 2016 adalah sebesar 83,89% dengan perhitungan sebagaimana              

Tabel III-26. Dengan demikian, indikator ‘capaian kinerja output dan outcome’ tercapai 

sebesar 91,95% yang mana angka dimaksud menunjukkan rata-rata realisasi output kegiatan 

dan realisasi outcome kegiatan di tahun 2016. 
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Tabel III-26: Capaian Kinerja Outcome Kegiatan Tahun 2016 

No. Indikator Kinerja Outcome 
Capaian  

Target Kinerja 

1 Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan 99,75 

2 Persentase pemilik kendaraan angkutan umum yang secara 

finansial mampu memenuhi persyaratan administrasi 

pengusahaan angkutan umum 

100,00 

3 Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan 92,48 

4 Ketersediaan layanan angkutan umum  100,00 

5 Jumlah pengguna angkutan umum 100,00 

6 Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal 100,00 

7 Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi 95,11 

8 Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable  100,00 

9 Penurunan rasio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR 

dibanding tahun 0 

-426,22 

10 Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali 100,00 

11 Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu lintas 100,00 

12 Peningkatan peran serta stakeholders dalam pembinaan 

keselamatan lalu lintas dari Tahun 0 

144,10 

13 Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0 157,55 

14 Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi 

100,00 

15 Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel 100,00 

16 Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis 

transportasi darat dari Tahun 0 

255,67 

17 Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP 92,81 

18 IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan 98,82 

Rata-rata 83,89 

K. PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RENSTRA DISHUB Kab. Bandung                      

Tahun 2016 – 2021 sedikit berbeda dengan indikator kinerja yang digunakan dalam RENSTRA 

periode sebelumnya. Hal ini dipertimbangkan atas dasar penyesuaian indikator dengan 

literatur serta dengan nomenklatur-struktur-fungsi kelembagaan yang baru, juga atas dasar 

penyelarasan antara nomenklatur program kegiatan dengan ketiga hal tersebut sebelumnya 

(struktur kelembagaan, pengelompokan indikator kinerja, literatur).  

Oleh karena itu, kinerja tahun 2016 hanya dibandingkan dengan tahun 2015 (terekam 

sebagai kondisi awal periode RPJMD). Dan berikut adalah perbandingan kinerja tahun 2016 

dengan tahun sebelumnya. 
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Tabel III-26: Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Sebelumnya 

Indikator Kinerja 
Realisasi Kinerja 

Keterangan 
2015 2016 

Tingkat ketersediaan perlengkapan 

jalan 

12,04% 15,97% Meningkat 

Persentase pemilik kendaraan 

angkutan umum yang secara finansial 

mampu memenuhi persyaratan 

administrasi pengusahaan angkutan 

umum 

85,78% 81,57% Menurun 

Tingkat pencapaian target PAD Bidang 

Perhubungan 

98,64% 92,48% Menurun 

Ketersediaan layanan angkutan umum  358.158 

seat per hari 

358.158 

seat per hari 

Tetap 

Jumlah pengguna angkutan umum 398.389 

penumpang 

per hari 

262.114 

penumpang 

per hari 

Menurun 

Tingkat ketersediaan ruang 

operasional terminal 

53,79% 53,79% Tetap 

Tingkat kelaikan jalan sarana 

transportasi 

98,48% 95,11% Menurun 

Ketersediaan alat pengendali dan 

pengaman jalan portable  

728 buah 758 buah Meningkat 

Penurunan rasio jumlah pelanggaran 

lalu lintas terhadap LHR dibanding 

tahun 0 

N/A -42,62 2015 = N/A karena  

Tahun 0 = 2015 

 rasio jumlah pelanggaran lalu 

lintas terhadap LHR 

0,0041 0,0058 Realisasi meningkat, 

targetnya menurun 

Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya 

terkendali 

365 hari 366 hari Tetap (sesuai jumlah 

hari per tahun 

Tingkat aksesibilitas publik terhadap 

kamera pantau lalu lintas 

10% 26,67% Meningkat 

Peningkatan peran serta stakeholders 

dalam pembinaan keselamatan lalu 

lintas dari Tahun 0 

N/A 55,42% 2015 = N/A karena  

Tahun 0 = 2015 

 jumlah stakeholders dalam 

pembinaan keselamatan lalu 

lintas 

7.863 orang 12.221 orang Meningkat 

Peningkatan jumlah kendaraan 

melakukan uji emisi dari Tahun 0 

N/A 84,87% 2015 = N/A karena  

Tahun 0 = 2015 

 jumlah kendaraan melakukan uji 

emisi 

271 

kendaraan 

501 

kendaraan 

Meningkat 

Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi 

pengendalian menara telekomunikasi 

N/A 55,56% Indikator yang 

digunakan berbeda 

untuk kedua 

RENSTRA dalam 

periode berbeda 

Persentase perencanaan penataan 

infrastruktur postel 

N/A 37,50 
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Indikator Kinerja 
Realisasi Kinerja 

Keterangan 
2015 2016 

Peningkatan jumlah aparatur 

yang lulus diklat teknis 

transportasi darat dari Tahun 0 

N/A 7,67% 2015 = N/A karena  

Tahun 0 = 2015 

 jumlah aparatur yang 

lulus diklat teknis 

transportasi darat 

68 orang 

dari  

217 PNS 

(31,34%) 

87 orang 

dari  

223 PNS 

(39,01%) 

Meningkat 

Nilai rata-rata kinerja pegawai 

pada LPTJ/SKP 

84,03 83,525 Menurun 

IKM terhadap pelayanan publik 

bidang perhubungan 

N/A 3,36 Di tahun 2015 tidak 

dilaksanakan survey 

Capaian kinerja output dan 

outcome 

98,17% 91,95%  Selain output outcome, 

Tahun 2015 masih 

mengukur kinerja input 

 Menurun dikarenakan 

target penurunan angka 

pelanggaran tidak 

tercapai 
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L. PERBANDINGAN KINERJA JANGKA MENENGAH 2016 – 2020 

Pada Sub Bab ini, evaluasi dan analisis kinerja DISHUB Kabupaten Bandung didasarkan pada perbandingan kinerja tahun 2016 dengan kinerja tahun 2015 

(kondisi awal periode RPJMD) serta dengan target tahun 2017 s.d. 2020 (kondisi awal periode RPJMD). 

Tabel III-27: Perbandingan Kinerja Jangka Menengah Tahun 2016 – 2020 

Indikator Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

2015 

Kinerja 2016 Target Kinerja 

Target Realisasi 2017 2018 2019 2020 

Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan 12,04% 16,01% 15,97% 20,79% 26,97% 29,48% 32,00% 

Persentase pemilik kendaraan angkutan umum 

yang secara finansial mampu memenuhi 

persyaratan administrasi pengusahaan angkutan 

umum 

85,78% 81,57% 81,57% 85% 90% 95% 100% 

Tingkat pencapaian target PAD Bidang 

Perhubungan 

98,64% 100% 92,48% 100% 100% 100% 100% 

Ketersediaan layanan angkutan umum  358.158 

seat per hari 

358.158 

seat per hari 

358.158 

seat per hari 

52.458 

seat per hari 

666.467 

seat per hari 

812.476 

seat per hari 

958.486 

seat per hari 

Jumlah pengguna angkutan umum 398.389 

penumpang 

per hari 

262.114 

penumpang 

per hari 

262.114 

penumpang 

per hari 

364.321 

penumpang 

per hari 

466.527 

penumpang 

per hari 

568.734 

penumpang 

per hari 

670.940 

penumpang 

per hari 

Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal 53,79% 53,79% 53,79% 53,79% 53,79% 55,15% 57,51% 

Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi 98,48% 100% 95,11% 100% 100% 100% 100% 
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Indikator Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

2015 

Kinerja 2016 Target Kinerja 

Target Realisasi 2017 2018 2019 2020 

Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan 

portable  

728 buah 758 buah 758 buah 784 buah 799 buah 814 buah 829 buah 

Penurunan rasio jumlah pelanggaran lalu lintas 

terhadap LHR dibanding tahun 0 

N/A 10% -42,62 11% 13% 13% 14% 

Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali 365 hari 366 hari 366 hari 365 hari 365 hari 365 hari 366 hari 

Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera 

pantau lalu lintas 

10% 26,67% 26,67% 43,33% 60% 60% 60% 

Peningkatan peran serta stakeholders dalam 

pembinaan keselamatan lalu lintas dari Tahun 0 

N/A 38,46% 55,42% 45% 55% 65% 75% 

Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji 

emisi dari Tahun 0 

N/A 53,87% 84,87% 40% 60% 80% 100% 

Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi 

pengendalian menara telekomunikasi 

N/A 55,56% 55,56% N/A N/A N/A N/A 

Persentase perencanaan penataan infrastruktur 

postel 

N/A 37,50 37,50 N/A N/A N/A N/A 

Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat 

teknis transportasi darat dari Tahun 0 

N/A 3% 7,67% 5% 8% 10% 13% 

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP 84,03 90 83,525 91 92 93 95 

IKM terhadap pelayanan publik bidang 

perhubungan 

N/A 3,4 3,36 3,7 3,8 3,9 4 

Capaian kinerja output dan outcome 98,17% 100% 91,95% 100% 100% 100% 100% 
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M. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS 

Efisiensi kinerja merupakan perbandingan antara capaian kinerja (outcome kegiatan) 

terhadap realisasi anggaran (input kegiatan). Sementara efektifitas kinerja merupakan 

perbandingan antara capaian kinerja (outcome kegiatan) terhadap realisasi pekerjaan (output 

kegiatan). Adapun capaian kinerja input, adalah didasarkan pada serapan anggaran per 

sasaran kinerja, yang mana satu sasaran kinerja dapat memiliki lebih dari satu indikator. 

Sementara capaian kinerja output, merupakan realisasi pekerjan untuk setiap kegiatan. Dan 

capaian kinerja outcome, adalah sebagaimana capaian target untuk setiap indikator yang telah 

dipaparkan.  

Tabel III-28 menampilkan analisa tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas 

Perhubungan di tahun 2016. Capaian kinerja output di Tahun 2016 secara keseluruhan 

tercapai 100%, dalam artian bahwa seluruh pekerjaan yang ditargetkan di dalam DPPA              

Tahun 2016 terealisasi semua, tidak kurang dan tidak lebih. Capaian kinerja input dan 

outcome adalah sebagaimana diuraikan mulai dari Sub Bab IIIA sampai dengan                              

Sub Bab IIIJ. 

Menyimak Tabel III-28, dapat disimpulkan bahwa kinerja DISHUB Kab. Bandung            

tahun 2016 atas pemenuhan target kinerja yang ditetapkan/dijanjikan dalam RPJMD, 

RENSTRA, maupun RENJA adalah cukup efisien dan efektif, dengan tingkat                              

efisiensi 85,31% dan efektifitas kinerja 84,32%. 
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Tabel III-28: Efisiensi dan Efektifitas Kinerja 

Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja Tingkat 

Efisiensi 

Tingkat 

Efektifitas input output outcome 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)÷(2) (5)=(4)÷(3) 

Tingkat ketersediaan perlengkapan 

jalan 
99,01 100,00 99,75 100,75% 99,75% 

Persentase pemilik kendaraan 

angkutan umum yang secara 

finansial mampu memenuhi 

persyaratan administrasi 

pengusahaan angkutan umum 

93,40 100,00 100 107,07% 100,00% 

Tingkat pencapaian target PAD 

Bidang Perhubungan 
93,40 100,00 92,48 99,01% 92,48% 

Ketersediaan layanan angkutan 

umum  
99,17 100,00 100 100,84% 100,00% 

Jumlah pengguna angkutan umum 99,17 100,00 100 100,84% 100,00% 

Tingkat ketersediaan ruang 

operasional terminal 
99,17 100,00 100 100,84% 100,00% 

Tingkat kelaikan jalan sarana 

transportasi 
98,39 100,00 95,11 96,67% 95,11% 

Ketersediaan alat pengendali dan 

pengaman jalan portable  
99,91 100,00 100 100,09% 100,00% 

Penurunan rasio jumlah pelanggaran 

lalu lintas terhadap LHR dibanding 

tahun 0 

99,91 100,00 -426,22 -426,60% -426,22% 

Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya 

terkendali 
99,91 100,00 100 100,09% 100,00% 

Tingkat aksesibilitas publik 

terhadap kamera pantau lalu lintas 
99,13 100,00 100 100,88% 100,00% 

Peningkatan peran serta 

stakeholders dalam pembinaan 

keselamatan lalu lintas dari Tahun 0 

99,13 100,00 144,1 145,36% 144,10% 

Peningkatan jumlah kendaraan 

melakukan uji emisi dari Tahun 0 
98,90 100,00 157,55 159,30% 157,55% 

Tingkat kesiapan pengelolaan 

retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi 

93,11 100,00 100 107,40% 100,00% 

Persentase perencanaan penataan 

infrastruktur postel 
93,11 100,00 100 107,40% 100,00% 

Peningkatan jumlah aparatur yang 

lulus diklat teknis transportasi 

darat dari Tahun 0 

97,75 100,00 255,67 261,55% 255,67% 

Nilai rata-rata kinerja pegawai pada 

LPTJ/SKP 
97,75 100,00 92,81 94,95% 92,81% 

IKM terhadap pelayanan publik 

bidang perhubungan 
99,46 100,00 98,82 99,36% 98,82% 
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Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja Tingkat 

Efisiensi 

Tingkat 

Efektifitas input output outcome 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)÷(2) (5)=(4)÷(3) 

Capaian kinerja output dan outcome 99,46 100,00 91,95 92,45% 91,95% 

Kinerja Dinas 98,83 100,00 84,32 85,31% 84,32% 

N. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA 

Memperhatikan kolom (4) Tabel III-28, terlihat bahwa terdapat beberapa indikator 

kinerja yang tercapai sesuai target 100%, ada yang tercapai di bawah target, juga ada yang 

tercapai melebihi target. Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang ditetapkan, dapat 

direkap sebagai berikut: 

1. Indikator kinerja yang tercapai sesuai target = 9 indikator 

2. Indikator kinerja yang tercapai melebihi target = 3 indikator 

3. Indikator kinerja yang tidak mencapai target = 7 indikator. 

Dari rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator kinerja tercapai 

sesuai target. Bahkan dari 7 indikator yang tidak mencapai target, ke-6 indikator masih 

memiliki capaian yang relatif baik (mempertimbangkan kriteria nilai kualitatif LPTJ berdasar 

PERBUP Bandung No. 40 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan 

Pemkab Bandung, bahwa nilai > 91 berarti pelayanan di atas standar, hasil kerja sempurna). 

Analisis keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja dimaksud serta review terhadap 

program dan kegiatan yang menunjangnya adalah sebagai berikut. 

1. Indikator Kinerja yang Tercapai Sesuai Target (Capaian 100%). 

Indikator yang tercapai sesuai target yaitu: 

a. Persentase pemilik kendaraan angkutan umum yang secara finansial mampu memenuhi 

persyaratan administrasi pengusahaan angkutan umum. 

b. Ketersediaan layanan angkutan umum. 

c. Jumlah pengguna angkutan umum. 

d. Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal. 

e. Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable. 

f. Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali. 
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g. Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu lintas. 

h. Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 

i. Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel. 

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja 

dimaksud meliputi: 

a. Program: Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 

Kegiatan: Perencanaan dan operasionalisasi terminal angkutan penumpang. 

b. Program: Peningkatan pelayanan angkutan. 

Kegiatan: 

 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan. 

 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan 

umum teladan. 

 Pembinaan angkutan sungai dan danau. 

 Pembinaan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek. 

 Pembinaan angkutan barang. 

 Pembinaan angkutan penumpang umum dalam trayek. 

c. Program: Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 

Kegiatan: 

Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. 

Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas. 

Promosi dan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. 

d. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 

Kegiatan: Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor. 

e. Program: Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 

Kegiatan: Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan. 

f. Program: Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. 

Kegiatan: Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi. 

2. Indikator Kinerja yang Tercapai Melebihi Target (Capaian > 100%). 

Indikator yang tercapai melebihi target yaitu: 

a. Peningkatan peran serta stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu lintas dari           

Tahun 0. 

b. Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0. 

c. Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis transportasi darat dari Tahun 0. 
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Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja 

dimaksud meliputi: 

a. Program: Pelayanan administrasi perkantoran. 

Kegiatan: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 

b. Program: Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 

Kegiatan: Pendidikan dan pelatihan formal. 

c. Program: Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 

Kegiatan: Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 

d. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 

Kegiatan: Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor. 

3. Indikator Kinerja yang Tidak Mencapai Target (Capaian < 100%). 

Indikator yang tidak mencapai target, namun masih dalam batasan kriteria nilai kualitatif 

pelaksanaan tugas yang baik, yaitu: 

a. Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan. 

Ketidaktercapaian kinerja disebabkan sebagian anggaran pengadaan perlengkapan jalan 

dikurangi di APBD Perubahan, serta terjadinya pengurangan DAK sebesar 10% di 

perubahan anggaran tahun 2016. 

b. Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan. 

Sebagaimana dijelaskan pada Sub BAB III.B, ketidaktercapaian target PAD (terutama 

untuk retribusi terminal dan retribusi parkir), salah satu alasannya adalah terkait respon 

Pemkab Bandung terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2016 tentang 

SATGAS-SABER-PUNGLI yang diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Semula 

target retribusi terminal dan retribusi parkir ditetapkan berdasarkan potensi pengguna 

layanan terminal dan pengguna layanan parkir, namun menindaklanjuti Perpres dimaksud 

maka pemungutan retribusi dilaksanakan berdasarkan kemampuan Pemkab Bandung dalam 

memberikan layanan, dalam artian sebagai berikut: 

1) Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal; baru mencapai 53,79%. 

2) Tingkat ketersediaan ruang parkir on street bermarka sampai dengan Tahun 2016 

baru mencapai 21,22% dan tingkat ketersediaan gedung parkir off street dari seluruh 

kecamatan masih 0%. 
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c. Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi. 

Jumlah kendaraan wajib uji yang ditargetkan melaksanakan uji berkala di tahun 2016 

adalah sebanyak 45.970 kendaraan, dan yang melaksanakan uji berkala adalah                 

sejumlah 43.722 kendaraan (95,11%). Hal ini berarti bahwa sebanyak 2.248 kendaraan 

yang ditargetkan melaksanakan uji berkala di DISHUB Kab. Bandung tidak melaksanakan 

uji berkala.  

Adapun salah satu penyebab ketidaktercapaian ini adalah adanya bentuk layanan numpang 

uji, di mana kendaraan yang berdomisili di Kab. Bandung dapat melaksanakan uji berkala 

di kabupaten/kota lain dengan prosedur numpang uji. Sebagaimana tercatat dalam 

realisasi PAD Retribusi PKB, bahwa terdapat sebanyak 614 kendaraan dari 

kabupaten/kota lain melaksanakan numpang uji di Kab. Bandung. 

Namun pun demikian, patut diakui bahwa masih dimungkinkan terdapat kendaraan di 

Kabupaten Bandung yang tidak melaksanakan uji berkala, yang berarti kelaikan jalannya 

tidak teruji. Untuk itu, perlu didorong peningkatan volume kegiatan dan peningkatan 

cakupan wilayah pelaksanaan uji berkala yang bersifat jemput bola. 

d. Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP. 

Walaupun nilai rata-rata realisasi (83,525) lebih kecil dari target nilai rata-rata (90), 

namun secara kriteria nilai kualitatif (merujuk Lampiran III Peraturan Bupati Bandung 

Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemkab 

Bandung), masih menunjukan kriteria yang sama. Bahwasanya, kisaran nilai 76-90 

menunjukkan kriteria hasil kerja dengan 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada 

kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan. 

e. IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan. 

Alasan ketidaktercapaian target IKM, sangat dominan dipengaruhi oleh rendahnya 

ketersediaan ruang operasional terminal dan parkir yang tentunya tidak mudah untuk 

didorong, serta keterbatasan rentang kendali pengawasan atas SOP pelayanan pengujian 

kendaraan bermotor maupun SOP penerbitan izin penyelenggaraan angkutan umum. 

Peningkatan capaian target IKM sangat tergantung kepada: 

1) Integrasi perencanaan sistem transportasi dengan perencanaan ruang/wilayah. 

2) Integrasi sosial antara stakeholders transportasi. 

3) Integrasi solusi teknis bidang perhubungan dengan solusi masalah kepegawaian 

(kuantitas, kualitas dan kompetensi, honorarium pegawai pada BTL atau BL). 
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4) SOP pengelolaan pendapatan. 

5) SPIP. 

6) Pemberdayaan masyarakat dalam penegakkan komitmen pelayanan sesuai SOP. 

f. Capaian kinerja output dan outcome. 

Pada dasarnya, capaian kinerja output sudah sesuai target. Yang menjadi penyebab 

rendahnya capaian target kinerja outcome adalah capaian indikator kinerja ‘penurunan 

rasio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding tahun 0’. 

Sementara indikator yang tidak tercapai targetnya dengan nilai yang sangat rendah 

hanya 1 (satu) indikator yaitu ‘penurunan rasio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR 

dibanding tahun 0’. Adapun yang menjadi penyebab kinerjanya buruk adalah bahwa kinerja ini 

sangat tergantung kepada perilaku pengguna jalan. Upaya untuk mewujudkan ketertiban 

perilaku pengguna jalan harus melalui peningkatan pengawasan serta penerapan sistem 

punishment yang ‘jelas, objektif, pasti’ untuk setiap pelanggar.  

Adapun program dan kegiatan yang mempengaruhi indikator kinerja yang tidak 

mencapai target meliputi: 

a. Program: Pelayanan administrasi perkantoran. 

Kegiatan:  

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

 Penyediaan jasa kebersihan kantor  

 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 

 Penyediaan alat tulis kantor. 

 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  

 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 

 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 

 Penyediaan makanan dan minuman. 

 Penyediaan tenaga pendukung adminitrasi teknis dan perkantoran  

 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. 

b. Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

Kegiatan:  

 Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 

 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 

 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. 
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c. Program: Pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan. 

Kegiatan: 

 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 

 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. 

d. Program: Peningkatan disiplin aparatur. 

Kegiatan: Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 

e. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Kegiatan: Pendidikan dan pelatihan formal. 

f. Program: Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 

Kegiatan: Perencanaan dan pembangunan fasilitas parkir. 

g. Program: Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. 

Kegiatan: Rehabilitasi/pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor. 

h. Program: Peningkatan Pelayanan Angkutan. 

Kegiatan: Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan. 

i. Program: Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 

Kegiatan:  

 Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan. 

 Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (DAK). 

 Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. 

 Pengendalian angkutan barang. 

 Optimalisasi Operasional Rekayasa Lalu Lintas 

j. Program: Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 

Kegiatan:  

 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor. 

 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor. 

 Pembinaan bengkel kendaraan bermotor. 
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Laporan Kinerja DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2016 mempedomani Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

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

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung di Tahun 2016. 

Mengingat bahwa DISHUB Kab. Bandung di tahun 2016 berbeda dengan DISHUB Kab. 

Bandung yang baru dibentuk di awal tahun 2017, maka penyusunan LKIP DISHUB Kab. 

Bandung Tahun 2016 mendasarkan 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. 

Evaluasi kinerja DISHUB atas pencapaiannya mewujudkan 10 (sepuluh) sasaran kinerja 

yang ditargetkan di Tahun 2016, dilaksanakan melalui analisa terhadap 19 (sembilan belas) 

indikator, dengan capaian target sebagai berikut: 

1. 99,75% untuk tingkat ketersediaan perlengkapan jalan. 

2. 100% untuk persentase pemilik kendaraan angkutan umum yang secara finansial mampu 

memenuhi persyaratan administrasi pengusahaan angkutan umum. 

3. 92,48% untuk tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan. 

4. 100% untuk ketersediaan layanan angkutan umum. 

5. 100% untuk jumlah pengguna angkutan umum. 

6. 100% untuk tingkat ketersediaan ruang operasional terminal. 

7. 95,11% untuk tingkat kelaikan jalan sarana transportasi. 

8. 100% untuk ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable. 

9. -426,22% untuk penurunan rasio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap LHR dibanding 

tahun 0. 

10. 100% untuk jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali. 

11. 100% untuk tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu lintas. 

12. 144,1% untuk peningkatan peran serta stakeholders dalam pembinaan keselamatan lalu 

lintas dari Tahun 0. 
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13. 157,55% untuk peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi dari Tahun 0. 

14. 100% untuk tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 

15. 100% untuk persentase perencanaan penataan infrastruktur postel. 

16. 255,67% untuk peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis transportasi darat 

dari Tahun 0. 

17. 92,81% untuk nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP. 

18. 98,82% untuk IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan. 

19. 91,95% untuk capaian kinerja output dan outcome. 

Memperhatikan RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021, bahwasanya 

tahun 2016 merupakan tahun pertama periode pembangunan jangka menengah yang tengah 

dijalani. Secara keseluruhan, kinerja DISHUB Kab. Bandung tahun 2016 terukur baik 

mendekati target, di mana output kegiatan terlaksana secara utuh 100%, dengan serapan 

anggaran atau realisasi kinerja input 98,83% dan target kinerja outcome tercapai 84,32%. 

Rata-rata kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 mencapai tingkat efisiensi dan 

efektifitas cukup baik, yaitu pada angka 85,31% dan 84,32%. 

Dan kembali merujuk Lampiran III Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2015, 

bahwasanya angka capaian target kinerja tersebut di atas (kisaran nilai antara 76 s.d. 90) 

menunjukkan kriteria hasil kerja dengan 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada 

kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan. 
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Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai %

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7) 

Perbaikan tingkat pelayanan jalan pada 

level LoS C di Tahun 2020
12,04 16,01 20,79 26,97 29,48 32,00 32,00

3 Tingkat pencapaian target PAD Bidang Perhubungan (%) 98,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari) 358.158 358.158 520.458 666.467 812.476 958.486 958.486

5 Jumlah pengguna angkutan umum (penumpang per hari) 398.389 262.114 364.321 466.527 568.734 670.940 670.940

6 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     33.417 57,51

7
Peningkatan kelaikan jalan sarana 

transportasi

Tingkat kelaikan jalan sarana transportasi (% kendaraan 

wajib uji yang melaksanakan uji berkala)
100 100 100 100 100 100 100

8

Ketersediaan alat pengendali dan pengaman jalan portable, 

terdiri dari traffic cone , water barrier , rambu portable 

(buah)

728 758 784 799 814 829 829

9
Penurunan ratio jumlah pelanggaran lalu lintas terhadap 

LHR dibanding tahun 0 (%)
0 10 11 12 13 14 14

10 Jumlah hari yang dampak LLAJ-nya terkendali (hari) 365 100 366 100 365 100 365 100 365 100 366 100 366 100

11
Tingkat aksesibilitas publik terhadap kamera pantau lalu 

lintas (%)
10,00 26,67 43,33 60,00 60,00 60,00 60,00

12
Peningkatan peran serta stakeholders  dalam pembinaan 

keselamatan lalu lintas dari Tahun 0 (%)
         7.863 0        10.887 38,46        11.401 45,00       15.212 55,00       16.512 65,00       21.109 75,00     21.109 75,00

Meningkatkan 

penggunaan angkutan 

umum

Meningkatkan kapasitas 

layanan transportasi

Meningkatkan 

keselamatan dan 

pengawasan ketertiban 

transportasi

Peningkatan kontribusi layanan 

transportasi terhadap perekonomian

Pencapaian angka moda share 2,16% di 

Tahun 2020

Penurunan jumlah gangguan ketertiban 

transportasi (hari biasa, hari raya, dan 

periode bencana)

Peningkatan promosi dan kemitraan 

keselamatan

Kondisi Kinerja 

pada Akhir 

Periode RPJMD

 (11) 

100,00

Target Capaian Setiap Tahun

 (9) 

90,00 95,00 100,00

2020 (Tahun 5)

 (10) 

Persentase pemilik kendaraan angkutan umum yang secara 

finansial mampu memenuhi persyaratan administrasi 

pengusahaan angkutan umum (%)

dalam 

trayek 

2073

tidak dalam 

trayek 

68

total izin 

trayek

2141

2

2018 (Tahun 3) 2019 (Tahun 4)

1 Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan (%)

85,78

dalam 

trayek 

1961

tidak dalam 

trayek 

75

total izin 

trayek

2036

81,57 85,00

 (8) 

Tabel II-1: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 - 2020

 No. Indikator

2015 (Tahun 0) 2016 (Tahun 1) 2017 (Tahun 2)

Kondisi Kinerja 

pada Awal Periode 

RPJMDTujuan Sasaran



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

Kondisi Kinerja 

pada Akhir 

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2020 (Tahun 5)2018 (Tahun 3) 2019 (Tahun 4)

 No. Indikator

2015 (Tahun 0) 2016 (Tahun 1) 2017 (Tahun 2)

Kondisi Kinerja 

pada Awal Periode 

RPJMDTujuan Sasaran

13

Mengendalikan polusi 

udara dari sektor 

transportasi

Penurunan emisi GRK dari sektor 

transportasi

Peningkatan jumlah kendaraan melakukan uji emisi 

dibanding Tahun 0 (%)
271         -             417 53,87           379 40           433 60           487 80           542 100         542 100

14
Peningkatan jumlah aparatur yang lulus diklat teknis 

transportasi darat dari Tahun 0 (%)
68 0,00 87 3,00 91 5,00 96 8,00 100 10,00 104 13,00 109 13,00

15 Nilai rata-rata kinerja pegawai pada LPTJ/SKP 84,03 90 91 92 93 95 95

16 IKM terhadap pelayanan publik bidang perhubungan n/a 3,4 3,7 3,8 3,9 4 4

17 Capaian kinerja output dan outcome program-kegiatan (%) 115,5 100 100 100 100 100 100

18
Tingkat kesiapan pengelolaan retribusi pengendalian 

menara telekomunikasi
55,56

19 Persentase perencanaan penataan infrastruktur postel 37,50

Pengembangan jaringan telekomunikasi 

fiber optik

Upaya mewujudkan good governance

Menyediakan jaringan 

infrastruktur wilayah 

perkotaan

Meningkatkan pelayanan 

publik bidang 

perhubungan

Peningkatan kapasitas aparatur 

perhubungan
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