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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 2017 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. 

LKIP DISHUB Kab. Bandung Tahun 2017 ini mengacu pada struktur kelembagaan 

perangkat daerah yang baru di Kabupaten Bandung terhitung mulai Tahun 2017 berdasar 

PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016, yang mana DISHUB merupakan perangkat 

daerah pengelola urusan perhubungan. 

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 2017, 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. 

 

Soreang,     Maret 2018 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
  KABUPATEN BANDUNG 

 

 
Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. 

  NIP. 19631020 198503 1 007 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk pengelolaan (manajemen) 

kinerja dan juga alat pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap publik. Menimbang 

bahwa DISHUB Kab. Bandung mulai Tahun 2017 hanya mengelola urusan perhubungan, 

maka LKIP ini berisi penjelasan, analisis dan evaluasi kinerja pelaksanaan urusan 

perhubungan terhadap 7 (tujuh) sasaran yang ditargetkan di Tahun 2017 melalui 10 (Sepuluh) 

indikator.  

Capaian target kinerja (1) 100% untuk tingkat ketersediaan layanan angkutan umum 

(seat per hari) (2) 100% untuk persentase tingkat ketersediaan ruang operasional terminal (3) 

100% untuk persentase ketersediaan perlengkapan jalan berdasar inspeksi keselamatan 

jalan (IKJ) (4) 96,06% untuk persentase kendaraan wajib uji yang lulus uji berkala (5) 100% 

untuk persentase rasio jumlah kecelakaan lalu lintas (6) 100% untuk persentase jumlah 

kendaraan bermotor yang lulus uji emisi (7) 100% untuk persentase aparatur DISHUB yang 

lulus diklat teknis perhubungan (8) 100% untuk persentase rata-rata kinerja pegawai (9) 100% 

untuk indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang perhubungan 

(10) 100% untuk nilai AKIP. 

Dari ke-10 indikator kinerja dimaksud, disimpulkan 9 indikator tercapai sesuai target, 

dan 1 indikator tidak mencapai target. Dengan serapan anggaran (realisasi input) sebesar 

96,21%, realisasi kinerja output 100%, dan capaian kinerja outcome berdasar 10 indikator 

mencapai 99,60% maka rata-rata kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2017 mencapai 

tingkat efisiensi dan efektifitas cukup baik, yaitu pada angka capaian 103,52% dan 99,60%. 

 



 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017  

DISHUB Kab. Bandung  iii 
 

DAFTAR ISI 

    

KATA PENGANTAR i 

IKHTISARI EKSEKUTIF ii 

DAFTAR ISI iii 

DAFTAR TABEL     iv 

DAFTAR GAMBAR     v 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Gambaran Umum 1 

B. Permasalahan Utama / Isu Strategis Perangkat Daerah 16 

C. Dasar Hukum 20 

D. Sistem Penyajian 20 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA  

A. Rencana Kerja Jangka Menengah  22 

B. Perjanjian Kinerja   23 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Sasaran 1 : Tersedianya Layanan Angkutan Penumpang Umum 25 

Sebanyak 958.486 seat/hari di Tahun 2020 

B. Sasaran 2 : Tersedianya perlengkapan Jalan Yang Komunikatif dengan 27 

Pengguna Jalan 

C. Sasaran 3 : Peningkatan Laik Jalan Sarana Transportasi   31 

D. Sasaran 4 : Penurunan Angka Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas 32 

E. Sasaran 5 : Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Lulus Uji Emisi 34 

F. Sasaran 6 : Peningkatan Kapasitas Aparatur Perhubungan  35 

G. Sasaran 7 : Terciptanya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik  37 

 Bidang Perhubungan 

H. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya   40 

I. Perbandingan Kinerja Jangka Menengah 2016-2020   42 

J. Efisiensi dan Efektifitas   44 

K. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja   45  

BAB IV  PENUTUP 



 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017  

DISHUB Kab. Bandung  iv 

DAFTAR TABEL 

 

TABEL I. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan  Jabatan 15 

TABEL II. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Revieu Inspektorat) 23 

TABEL III. 1 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 1  25 

TABEL III. 2 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 1 26   

TABEL III. 3 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 2 27 

TABEL III. 4  Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 2 28 

TABEL III. 5 Pengukuran Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Perlengkapan 

 Jalan  30 

TABEL III. 6 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 3 31  

TABEL III. 7 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 3 31  

TABEL III. 8 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 4 32  

TABEL III. 9 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 4 33   

TABEL III. 10 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 5 34  

TABEL III. 11 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 5 34 

TABEL III. 12 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 6 35  

TABEL III. 13 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 6 36 

TABEL III. 14 Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 7 37  

TABEL III. 15 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 7 38 

TABEL III. 16 Capaian Kinerja Outcome Kegiatan Tahun 2017 40  

TABEL III. 17 Perbandingan Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya 41 

TABEL III. 18 Perbandingan Kinerja Jangka Menengah Tahun 2016 - 2020 42  

TABEL III. 19 Efisiensi dan Efektifitas Kinerja 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017  

DISHUB Kab. Bandung  v 

DAFTAR GAMBAR 

 

GAMBAR I. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Tahun 2017 2 

 



 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017  

DISHUB Kab. Bandung  1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM 

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang pada saat ini berdiri dibentuk berdasarkan 

pada : 

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. 

 

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon II (Kepala 

Dinas) dengan membawahi 5 (lima) Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dan 21 

(dua puluh satu) Pejabat Eselon IV (Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kasubag 

TU UPT) serta secara langsung juga membawahi Jabatan Fungsional (Jabatan Fungsional 

Penguji Kendaraan Bermotor dan Jabatan Fungsional Arsiparis). Untuk lebih rincinya Bagan 

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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                                                                                         Gambar. I.1 

                                                  Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017  

DISHUB Kab. Bandung  3 

 



 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017  

DISHUB Kab. Bandung  4 

Tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung adalah memimpin, 

mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 

mempertanggungjawabkan  kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang 

perhubungan di Kabupaten Bandung. 

Di Tahun 2017, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung membawahkan: 

1. Sekretaris, 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: 

 menyusun rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman kerja;  

 mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan 

Dinas agar terwujud tertib administrasi; 

 menyelenggarakan pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan 

Dinas; 

 menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas; 

 menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja dan 

keuangan Dinas; 

 menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan 

kerumahtanggaan Dinas; 

 menilai dan  memeriksa konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja 

lainnya di lingkungan Dinas berdasarkan tata naskah dinas dan ketentuan 

peraturan perundang–undangan yang berlaku; 

 menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam lingkup 

Dinas; 

 menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup 

Dinas; 

 mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang 

tugasnya; 

 memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar 

dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

 mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian 

tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya; 
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 mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Sekretariat melalui rapat atau 

langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

 menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam 

jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional dan 

pelaksana; 

 menginventarisasi, mengidentifikasi dan mempersiapkan bahan 

pemecahan masalah di bidang tugasnya; 

 menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ 

organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan rencana; 

 melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan terkait langkah atau 

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

kepada pimpinan;  

 menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 

kesekretariatan; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;  

 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugasnya. 

 

2. Bidang Lalu Lintas, membawahkan: 

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; 

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; 

c. Seksi Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas; 

dengan fungsi: 

 menyusun rencana kerja Bidang Lalu Lintas sebagai pedoman kerja dalam 

hal manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan pengaturan dan 

pengawasan lalu lintas; 

 menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Lalu 

Lintas; 

 merencanakan dan melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas untuk 

jaringan jalan kabupaten. 
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 melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan 

pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, serta melaksanakan 

pengaturan dan pengawasan lalu lintas dalam rangka manajemen 

rekayasa lalu lintas jalan; 

 menilai dan  memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata 

naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku; 

 mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Bidang Lalu Lintas sesuai 

bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Bidang Lalu 

Lintas agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

 mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian 

tugas Bidang Lalu Lintas agar selesai tepat pada waktunya; 

 mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Bidang Lalu Lintas melalui rapat 

atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan 

tugas; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

 menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam 

jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional dan 

pelaksana; 

 menginventarisasi, mengidentifikasi dan mempersiapkan bahan 

pemecahan masalah di bidang tugasnya; 

 menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ 

organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Lalu Lintas untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

 melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas terkait langkah atau 

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

kepada pimpinan;  

 menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang Lalu 

Lintas; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;  
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 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugasnya. 

 

3. Bidang Angkutan, membawahkan: 

a. Seksi Angkutan Orang Berbasis Jalan; 

b. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Sungai Danau ; 

c. Seksi Pengembangan Sarana Transportasi; 

dengan fungsi: 

 menyusun rencana kerja Bidang Angkutan sebagai pedoman kerja dalam 

hal penyelenggaraan angkutan orang berbasis jalan, penyelenggaraan 

angkutan barang dan ASD (angkutan sungai dan danau), serta 

pengembangan sarana transportasi; 

 menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang 

Angkutan; 

 mempersiapkan bahan penetapan kawasan dan jaringan pelayanan 

angkutan umum; 

 mempersiapkan penerbitan perizinan angkutan umum untuk jasa angkutan 

orang berbasis jalan, sungai, danau dan kereta api; 

 menyelenggarakan penyediaan angkutan umum berbasis jalan untuk jasa 

angkutan orang dan barang dalam 1 (satu) daerah kabupaten; 

 menyelenggarakan penutupan perlintasan kereta api sebidang di jalan 

kabupaten; 

 mempersiapkan bahan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan 

orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah Kabupaten Bandung 

serta angkutan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bandung; 

 menilai dan  memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata 

naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku; 

 mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Bidang Angkutan sesuai 

bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Bidang 

Angkutan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

 mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian 

tugas Bidang Angkutan agar selesai tepat pada waktunya; 
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 mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Bidang Angkutan melalui rapat 

atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan 

tugas; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

 menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam 

jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional dan 

pelaksana; 

 menginventarisasi, mengidentifikasi dan mempersiapkan bahan 

pemecahan masalah di bidang tugasnya; 

 menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ 

organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Angkutan untuk 

mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

 melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan terkait langkah atau 

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

kepada pimpinan;  

 menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang 

Angkutan; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;  

 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugasnya. 

 

4. Bidang Prasarana Perhubungan, membawahkan: 

a. Seksi Prasarana Terminal; 

b. Seksi Prasarana Parkir; 

c. Seksi Prasarana PKB; 

dengan fungsi: 

 menyusun rencana kerja Bidang Prasarana Perhubungan sebagai 

pedoman kerja dalam hal pembinaan layanan dan pengembangan 

prasarana pengujian kendaraan bermotor, terminal, dan parkir; 

 menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang 

Prasarana Perhubungan; 
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 melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan prasarana terminal 

penumpang tipe C; 

 melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan prasarana parkir; 

 melaksanakan pembinaan layanan dan pengembangan prasarana 

pengujian berkala kendaraan bermotor. 

 menilai dan  memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata 

naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku; 

 mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Bidang Prasarana 

Perhubungan sesuai bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Bidang 

Prasarana Perhubungan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

 mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian 

tugas Bidang Prasarana Perhubungan agar selesai tepat pada waktunya; 

 mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Bidang Prasarana Perhubungan 

melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam 

pelaksanaan tugas; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 

 menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam 

jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional dan 

pelaksana; 

 menginventarisasi, mengidentifikasi dan mempersiapkan bahan 

pemecahan masalah di bidang tugasnya; 

 menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ 

organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Prasarana 

Perhubungan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

 melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Perhubungan terkait 

langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan;  

 menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang 

Prasarana Perhubungan; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;  
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 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugasnya. 

 

5. Bidang Pembinaan Keselamatan, membawahkan: 

a. Seksi Manajemen Keselamatan; 

b. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan; 

c. Seksi Promosi dan Kemitraan Keselamatan; 

dengan fungsi: 

 menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan Keselamatan sebagai 

pedoman kerja dalam hal manajemen keselamatan, audit dan inspeksi 

keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan terkait lalu lintas 

dan angkutan; 

 menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang 

Pembinaan Keselamatan; 

 melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pembinaan keselamatan; 

 mengembangkan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan 

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

untuk pembinaan keselamatan dan pemberian informasi kepada 

masyarakat; 

 menilai dan  memeriksa konsep naskah dinas dari staf berdasarkan tata 

naskah dinas dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku; 

 mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Bidang Prasarana 

Perhubungan sesuai bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Bidang 

Prasarana Perhubungan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

 mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian 

tugas Bidang Prasarana Perhubungan agar selesai tepat pada waktunya; 

 mengkoordinasikan tugas staf di lingkup Bidang Prasarana Perhubungan 

melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam 

pelaksanaan tugas; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan 

pembinaan serta upaya tindak lanjut; 
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 menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam 

jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional dan 

pelaksana; 

 menginventarisasi, mengidentifikasi dan mempersiapkan bahan 

pemecahan masalah di bidang tugasnya; 

 menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ 

organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Prasarana 

Perhubungan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana; 

 melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana Perhubungan terkait 

langkah atau tindakan yang diambil secara lisan, tertulis, berkala atau 

sesuai kebutuhan kepada pimpinan;  

 menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bidang 

Prasarana Perhubungan; 

 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan 

bidang tugasnya;  

 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugasnya. 

 

6. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, membawahkan: 

a. Sub Tata Usaha 

Dengan fungsi : 

 membantu Kepala Dinas dalam kebijakan umum pelaksanaan program dan 

pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan pemeriksaan 

kendaraan bermotor; 

 mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan pengelolaan 

sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan pemeriksaan kendaraan 

bermotor; 

 menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan pemeriksaan 

kendaraan bermotor; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelayanan 

pemeriksaan kendaraan bermotor berdasarkan kebijakan teknis, sasaran 

dan program kerja Dinas serta kondisi dinamis masyarakat di lingkup 

kerjanya; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian berkala kendaraan 

bermotor; 
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 menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan 

sesuai kewenangannya; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis 

dan laik jalan serta administrasi kendaraan bermotor; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan penunjukan lokasi dan pengelolaan 

pemeriksaan kendaraan bermotor; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian dan penghapusan 

kendaraan bermotor; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pendaftaran dan 

registrasi dan mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan peralatan 

pemeriksaan kendaraan bermotor; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan pembatasan 

mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor; 

 mendistribusikan tugas kepada staf dan/atau tenaga fungsional sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kepada staf dan/atau tenaga fungsional untuk 

kelancaran pelaksanaan tugasnya; 

 memeriksa hasil kerja staf dan/atau tenaga fungsional serta menyelia 

kegiatan staf dan/atau tenaga fungsional untuk mengetahui kesesuaiannya 

dengan rencana kerja; 

 mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf dan/atau tenaga 

fungsional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui sasaran kerja pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 

upaya tindak lanjut;  

 menyusun dan/atau memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh 

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

 melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan pemeriksaan 

kendaraan bermotor, secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan 

kepada pimpinan; 

 memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang 

tugasnya; dan 

 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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7. UPT Pengelolaan Terminal, membawahkan: 

a.  Sub Tata Usaha 

Dengan fungsi : 

 membantu Kepala Dinas dalam kebijakan umum pelaksanaan program dan 

pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan terminal; 

 mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan pengelolaan 

sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan terminal; 

 menyusun rencana dan program kegiatan pengelolaan terminal; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pengelolaan terminal 

berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Dinas serta kondisi 

dinamis masyarakat di lingkup kerjanya; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan lokasi  terminal penumpang 

Tipe C; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan rancang bangun terminal 

penumpang Tipe C; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan pengoperasian terminal 

penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan dan pengoperasian 

terminal angkutan barang; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan terminal; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan lalu lintas dalam wilayah 

terminal; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan perijinan kegiatan usaha penunjang 

terminal; 

 mendistribusikan tugas kepada staf dan/atau tenaga fungsional sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kepada staf dan/atau tenaga fungsional untuk kelancaran 

pelaksanaan tugasnya; 

 memeriksa hasil kerja staf dan/atau tenaga fungsional serta menyelia kegiatan 

staf dan/atau tenaga fungsional untuk mengetahui kesesuaiannya dengan 

rencana kerja; 

 mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf dan/atau tenaga 

fungsional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui sasaran kerja pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 

upaya tindak lanjut;  
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 menyusun dan/atau memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh 

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

 melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup pengelolaan terminal, secara 

lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

 memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; 

dan 

 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

8. UPT Pengeolaan Parkir, membawahkan: 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

Dengan fungsi pengumpulan dan pengolah penyusunan rencana, pembinaan, 

pengembangan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi: 

 membantu Kepala Dinas dalam kebijakan umum pelaksanaan program dan 

pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan 

parkir; 

 mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan pengelolaan 

sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan parkir; 

 menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan dan pengelolaan parkir; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelayanan dan 

pengelolaan parkir berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja 

Dinas serta kondisi dinamis masyarakat di lingkup kerjanya; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk 

umum di jalan kabupaten; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir untuk 

umum di jalan kabupaten; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan izin penyelenggaraan dan 

pembangunan fasilitas parkir untuk umum dan penyelenggaraan perparkiran; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan dan pengendalian parkir 

kendaraan bermotor dan tidak bermotor; 

 menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta 

penertiban penyelenggaraan perparkiran; 

 mendistribusikan tugas kepada staf dan/atau tenaga fungsional sesuai dengan 

bidang tugasnya; 

 memberi petunjuk kepada staf dan/atau tenaga fungsional untuk kelancaran 

pelaksanaan tugasnya; 
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 memeriksa hasil kerja staf dan/atau tenaga fungsional serta menyelia kegiatan 

staf dan/atau tenaga fungsional untuk mengetahui kesesuaiannya dengan 

rencana kerja; 

 mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf dan/atau tenaga 

fungsional berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan; 

 mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui sasaran kerja pegawai (SKP) 

untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta 

upaya tindak lanjut;  

 menyusun dan/atau memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh 

bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar; 

 melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan dan pengelolaan 

parkir, secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; 

 memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; 

dan 

 melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

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

dibebani tugas selaku pengelola Pendapatan Asli Daerah (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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Sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung sampai 

dengan Tanggal 31 Desember 2017 adalah seperti tergambar pada Tabel I-1. 

 
Tabel I-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 

NO. JABATAN JUMLAH 

1 STRUKTURAL 27 

2 FUNGSIONAL PKB PENYELIA 3 

3 FUNGSIONAL PKB PELAKSANA LANJUTAN 4 

4 FUNGSIONAL PKB PELAKSANA 7 

5 FUNGSIONAL PKB PEMULA 1 

6 FUNGSIONAL ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN 1 

7 FUNGSIONAL UMUM 130 

8 Non PNS 494 

T O T A L     J U M L A H 667 

 

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

Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang cukup banyak (667 

orang). Namun secara komposisi, jumlah SDM dengan status kepegawaian PNS hanya 

mencapai 25,94% (173 orang), sisanya sebanyak 74,06% 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 2017, jumlah 

PNS yang ada baru 173 orang (kurang 715 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  87 orang di Bulan Desember 2017 

(50,29% dari 173 orang). 
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B. PERMASALAHAN UTAMA / ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Bab ini memaparkan permasalahan-permasalahan utama / isu strategis perangkat 

daerah (PD) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi PD yang terkait 

dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.  

Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali atas faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang diberikan oleh DISHUB Kab. 

Bandung. Faktor-faktor dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai 

berikut. 

1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab. Bandung. 

a. Restrukturisasi kelembagaan sebagai tindaklanjut UU No. 23 Tahun 2014. 

b. Pengarusutamaan gender dan perencanaan responsive gender. 

c. Rencana aksi daerah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

d. SAKIP, capaian kinerja output outcome daripada program kegiatan, serta 

kesesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan program, kegiatan dan 

dokumen anggaran. 

e. Indeks kepuasan masyarakat.  

f. Keterbatasan kapasitas prasarana terminal. 

g. Pemenuhan kompetensi teknis aparatur perhubungan. 

h. Pengelolaan PAD Bidang Perhubungan. 

i. Kinerja pegawai. 

2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian 

Perhubungan. 

a. Penurunan emisi GRK dari sektor transportasi, melalui kegiatan smart driving, 

penggunaan APILL-ATCS, peningkatan kualitas andalalin, pengadaan bus 

massal atau BRT, transit oriented development (TOD) dan pedestrianization. 

b. Subsidi untuk angkutan perintis. 

c. SAKIP. 

3. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah pada Renstra DISHUB 

Provinsi Jawa Barat. 

Pengembangan rencana perkeretaapian, terdiri dari: 

a. Monorail Metro Bandung; 

b. Kereta api cepat Jakarta – Bandung – Kertajati - Cirebon; 

c. Elektrifikasi, pengembangan KRL Padalarang – Cicalengka; 
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d. Pembangunan jalur ganda Kiaracondong – Rancaekek – Cicalengka; 

e. Pengembangan jalur kereta api khusus cargo; 

f. Reaktivasi jalur KA Bandung - Ciwidey. 

4. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW bagi Pelayanan DISHUB Kab. 

Bandung. 

a. Pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan Soreang (Pusat 

Pemerintahan) dengan wilayah pengembangan lainnya. 

b. Pengembangan sistem angkutan umum massal. 

c. Pembangunan Jalan Tol Soroja, Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Gedebage-

Tegalluar-Majalaya. 

d. Pengembangan AKAP dan AKDP. 

e. Pembangunan terminal penumpang. 

f. Pengembangan angkutan berbasis rel. 

g. Pengembangan angkutan massal berbasis jalan pada ruas Bandung–Soreang, 

Bandung–Banjaran, Bandung–Majalaya, Bandung–Cileunyi–Rancaekek. 

h. Pembangunan LRT Batununggal-Soreang (24,2 km) dan Alun-alun Bandung–

Dayeuhkolot (8,4 km). 

5. Isu Strategis Meninjau Implikasi KLHS bagi Pelayanan DISHUB Kab. 

Bandung. 

a. Topografi Kab. Bandung 62,56% perbukitan landai hingga pegunungan, 

berpengaruh pada karakteristik pergerakan dan pemilihan moda transportasi. 

b. Kabupaten Bandung harus mengembangkan sistem transportasi yang 

mendukung kegiatan industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, 

serta pertanian (mata pencaharian penduduk dominan, sektor dengan nilai dan 

kontribusi tertinggi tertinggi bagi PDRB). 

c. Pergerakan internal-eksternal eksternal-internal antara Kab. Bandung dengan 

Kota Bandung menjadi data dasar kebutuhan sarana, prasarana dan layanan 

transportasi antar kota. 

d. Perlunya peningkatan kapasitas jalan utama, manajemen transportasi serta 

pengaturan pertumbuhan industri di sepanjang koridor utama. 
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6. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat dan 

Sistem Perencanaan di Kabupaten Bandung, serta Sistem Pemerintahan di 

Indonesia. 

a. Urgensitas kebutuhan peningkatan kapasitas prasarana jalan serta layanan 

sarana transportasi umum. 

b. Road density Kab. Bandung adalah sebesar 5,4%, sehingga merespon luas 

wilayah terbangun eksisting saja perlu dibangun jalan seluas 16,48 km2 atau 

setara dengan 2.353,45 km panjang jalan (asumsi rata-rata lebar 7 meter). 

Dengan semakin bertambahnya luas wilayah terbangun di Kab. Bandung, 

maka kebutuhan penambahan ruas jalan pun semakin meningkat. 

c. Jumlah perjalanan yang terbangkitkan meningkat 4,2% per tahunnya, dengan 

trip rate >3. 

d. Akselerasi penyepakatan solusi permasalahan transportasi di Kab. Bandung 

dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini 

menimbang bahwa, lalu lintas tertinggi untuk orang maupun barang adalah lalu 

lintas menuju dan dari Kota Bandung, ruas-ruas jalan yang sangat macet pun 

adalah ruas-ruas yang menghubungkan Kab. Bandung dengan Kota Bandung, 

yang mana layanan angkutan umum yang beroperasi di sana adalah angkutan 

umum pada trayek AKDP. 

e. Berdasarkan CFDR rasio tertimbang, terdeteksi kebutuhan pengembangan 

prasarana jalan sebagai berikut: 

1) Pembangunan jalan baru, yang menghubungkan: 

 Cimenyan/Cilengkrang – Bojongsoang/Tegalluar/Rancaekek. 

 Margaasih - Kutawaringin. 

 Cikancung - Cicalengka/Nagreg. 

2) Peningkatan kapasitas jalan, yang menghubungkan: 

 Arjasari – Cangkuang/Banjaran/Pameungpeuk. 

 Katapang - Cangkuang/Banjaran/Pameungpeuk/Arjasari. 

3) Pembangunan jalan pintas yang lebih dekat: 

 Pangalengan – Arjasari. 

 Bojongsoang/Tegalluar – Cileunyi/Rancaekek (direspon dengan 

pembukaan Tolgate di Gedebage/Tegalluar). 

f. Di Tahun 2013, moda share angkutan umum dari total perjalanan hanya 

berkisar 5,89% sementara sepeda motor mendominasi hingga 74,67%.  
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g. Potensi perjalanan yang dapat didorong untuk dialihkan ke angkutan umum, 

adalah perjalanan untuk maksud kegiatan rutin seperti bekerja dan belajar, 

dengan kisaran moda share 65%. 

h. Perlunya pengembangan sarana angkutan umum, baik dalam rangka 

peningkatan kapasitas layanan, kenyamanan, maupun kehandalan. 

i. Pengembangan konsep TOD dan pedestrianization, serta penetapannya 

dengan produk hukum yang mengikat. 

j. Manajemen rekayasa lalu lintas, yang sekaligus merespon aspek penurunan 

resiko kecelakaan lalu lintas, peningkatan keselamatan, serta penanganan 

banjir dan longsor. 

k. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kab. Bandung, prioritas 

manajemen rekayasa lalu lintas di setiap kecamatan yang merupakan lokus 

produk-produk unggulan, yang berkontribusi tinggi terhadap PDRB Kab. 

Bandung (industri pengolahan, perdagangan, hotel restoran, pertanian). 

l. Pengembangan simpul transportasi dalam rangka open traffic Tol Soroja. 

m. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban berlalu lintas. 

n. Peningkatan frekwensi layanan uji emisi dalam rangka penurunan polusi 

udara. 

o. Peningkatan perolehan PAD Bidang Perhubungan. 

p. Mendorong aparat perhubungan untuk meningkatkan profesionalitas dirinya 

dengan kompetensi teknis perhubungan. 

q. Peningkatan nilai AKIP, melalui penyusunan, sosialisasi dan akselerasi SAKIP. 

r. Pengendalian indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik 

bidang perhubungan. 

s. Dominasi pergerakan lalu lintas menuju dan dari Kota Bandung, jumlah 

kendaraan AKDP yang lebih banyak dari kendaraan angkutan umum lokal, 

terminal yang ada secara de facto melayani AKDP (kewenangan Pemerintah 

Provinsi) tetapi secara de jure Pemerintah Provinsi belum menetapkan terminal 

type B di Kab. Bandung,  
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C. DASAR HUKUM 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bandung mengacu pada : 

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 

14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

7. Peraturan  Bupati bandung Nomor 

 

D. SISTEM PENYAJIAN 

Bab. I – Pendahuluan 

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah 

permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, 

dasar hukum penyusunan LKIP dan system penyajian LKIP. 

Bab II – Perencanaan Kinerja 

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil review) tujuan, 

sasaran, indicator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU 

lima tahun yang di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja 2017. 
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Bab III – Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja. 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 

(jika ada); 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah 

dilakukan; 

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang 

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja. 

Bab IV – Penutup 

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

Tahun 2017, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya 

penyelesaian serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA KERJA 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.  

Tujuan 1 : Meningkatkan penggunaan angkutan umum hingga 670.940 orang per 

hari di tahun 2020.  

 Sasaran 1 : Tersedianya layanan angkutan penumpang umum sebanyak 

958.486 seat per hari di Tahun 2020.  

Tujuan 2 : Meningkatkan keselamatan transportasi dan mencapai self explaining 

road.  

 Sasaran 1 : Tersedianya perlengkapan jalan yang komunikatif dengan 

pengguna jalan. 

 Sasaran 2 : Peningkatan laik jalan sarana transportasi. 

 Sasaran 3 : Penurunan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. 

 Tujuan 3 : Mengendalikan polusi udara dari sektor transportasi.  

 Sasaran 1 : Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji emisi.  

2. Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren.  

Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal DISHUB.  

 Sasaran 1 : Peningkatan kapasitas aparatur perhubungan.  

 Sasaran 2 : Terciptanya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik 

bidang perhubungan.  
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B. PERJANJIAN KINERJA 2017 

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 2017 dibuat sebagai dasar pengukuran dan penilaian 

kinerja yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2017.  

Tabel II-1 menampilkan Perjanjian Kinerja DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2017 

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

Tahun 2016 – 2020, dan DPPA-SKPD Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2017. 

 

Tabel II-1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Reviu Inspektorat) 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

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

1. Tersedianya layanan 

angkutan penumpang 

umum sebanyak 958.486 

seat perhari di tahun 2020 

a. Tingkat ketersediaan layanan angkutan 

umum (seat perhari) 

 

520.458 

seat 

b. % Tingkat ketersediaan ruang operasional 

terminal 

 

31.256m2 

(53,79 %) 

2. Tersedianya perlengkapan 

jalan yang komunikatif 

dengan pengguna jalan 

% Ketersediaan perlengkapan jalan berdasar 

inspeksi keselamatan jalan (IKJ) 19,9 % 

3. Peningkatan laik jalan 

sarana transportasi 

% kendaraan wajib uji yang lulus uji berkala 100 % 

4. Penurunan angka 

kecelakaan dan 

pelanggaran lalu lintas 

% rasio jumlah kecelakaan lalu lintas 0,00009 % 

5. Peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor yang 

lulus uji emisi 

% jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji 

emisi 

547 dari 

607.622 

kendaraan 

(0,0009%) 

6. Peningkatan kapasitas 

aparatur perhubungan 

a. % aparatur DISHUB yang lulus diklat 

teknis perhubungan 

91 Orang 

(13,86 %) 

b. % rata-rata kinerja pegawai 91 
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NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

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

7. Terciptanya kepuasan 

masyarakat atas pelayanan 

public bidang perhubungan 

a. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 

terhadap pelayanan public bidang 

perhubungan 

74 % 

b. Nilai AKIP 68 % 

. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

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. 2017, maka 

pengukuran kinerja dilakukan terhadap 7 (tujuh) sasaran melalui pengukuran 10 (sepuluh) 

indikator kinerja. Berikut adalah pengukuran kinerja DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 

2017. 

 

A. SASARAN 1: TERSEDIANYA LAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM 

SEBANYAK 958.486 SEAT PER HARI DI TAHUN 2020 

Mengingat dan membaca RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 – 2021 

REVIU (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-1: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 1 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2017 

Anggaran Realisasi 

Peningkatan Pelayanan 
Angkutan 

Pengembangan sarana dan 
prasarana pelayanan jasa 
angkutan 

317.447.407      
315.212.325  

 

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

98.300.000 98.300.000 

Pembinaan Angkutan 
Penumpang Umum dalam 
Trayek 

171.700.000       
170.950.000  

 

Pembinaan Angkutan Sungai, 
Danau dan Penyeberangan 

70.000.000 70.000.000 

Pembinaan Angkutan Barang 24.000.000 24.000.000 

Pembangunan Prasarana 
dan Fasilitas 
Perhubungan 

Perencanaan, Pembangunan 
dan Operasionalisasi Terminal 
Angkutan Penumpang 

300.000.000 249.600.000 
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Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
dan fasilitas LLAJ 

Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Terminal 

600.620.000  597,450,000  
 

JUMLAH 1.582.067.407 1.525.512.325 

 
Di tahun 2017 alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran ‘tersedianya layanan 

angkutan penumpang umum sebanyak 958.486 seat/hari di tahun 2020’ adalah sebesar 

Rp.1.582.067.407,- dan terealisasi sebesar Rp.1.525.512.325,- atau terealisasi sebesar 

96,43%. 

 Adapun pencapaian sasaran ke-1 DISHUB Kab. Bandung di tahun 2017 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel III-2: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 1 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Tersedianya layanan 
angkutan 
penumpang umum                      
sebanyak 958.486 
seat per hari di 
Tahun 2020 

Tingkat ketersediaan layanan 
angkutan umum (seat per 
hari) 

Seat/hari 520.458 523.786 100 

% tingkat ketersediaan ruang 
operasional terminal 

% 53,79 53,79 100 

Jumlah Anggaran Tahun 2017 1.582.067.407 
96,43 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 1.525.512.325 

 

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 

‘pencapaian Tersedianya layanan angkutan penumpang umum sebanyak 958.486 seat per 

hari di Tahun 2020’ tercapai 100% untuk pentahapannya di tahun 2017, dengan realisasi 

anggaran 96,43%.  

Merujuk data primer Tahun 2017, bahwa jumlah penumpang angkutan umum yang 

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

2017 terhitung mencapai 366.650 orang per hari, dengan ketersediaan layanan angkutan                  

sebanyak 523.786 seat per hari. Target seat yang disediakan setiap tahunnya, diharapkan 

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

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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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. 

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 2017 baru mencapai 53,79% (31.256,49 m2)  efektif tergunakan 

untuk layanan operasional terminal, dari total kebutuhan ± 58.108 m2). 

 

B. SASARAN 2: TERSEDIANYA PERLENGKAPAN JALAN YANG KOMUNIKATIF 

DENGAN PENGGUNA JALAN 

Mengingat dan membaca 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-3: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 2 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2017 

Anggaran Realisasi 

PEMBANGUNAN 

PRASARANA DAN 

FASILITAS 

PERHUBUNGAN 

Audit dan Inspeksi Keselamatan 

Transportasi (pengumpulan data 

Kebutuhan Perlengkapan Jalan 

berdasarkan IKJ) 

220.000.000 218,994,000  

 

Perencanaan dan Pembangunan 

Fasilitas Parkir (perencanaan, 

pengadaan dan pemasangan 

rambu dan marka parkir) 

290.900.000  285.153.870  

 

PENGENDALIAN DAN 

PENGAMANAN LALU 

LINTAS 

Manajemen dan Rekayasa Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan di 

Kawasan (perencanaan 

kebutuhan dan pemasangan 

243.750.000 243.425.000  
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perlengkapan jalan, serta 

penyusunan konsep Manajemen 

Rekayasa Lalu Lintas) 

Pengadaan dan Pemasangan 

Perlengkapan Jalan 

2.406.604.000  

 

2.362.530.250  

 

JUMLAH 3.161.254.000 3.110.103.120 

 
Berdasarkan tabel III.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 alokasi anggaran untuk 

pencapaian sasaran ‘Tersedianya perlengkapan jalan yang komunikatif dengan pengguna 

jalan’ adalah sebesar Rp.3.161.254.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.110.103.120,- atau 

terealisasi sebesar 98,38%. 

Total anggaran yang mendukung sasaran ‘Tersedianya perlengkapan jalan yang 

komunikatif dengan pengguna jalan’ ini terdiri dari Program Pengendalian dan Pengamanan 

Lalu Lintas kegiatan ‘Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan’ sebesar 

Rp.2.406.604.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.362.530.250,- kegiatan ‘Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan’ sebesar Rp.243.750.000,- terealisasi sejumlah 

Rp.243.425.000,-. dan Program Pembangunan Prasarana dan dan Fasilitas Perhubungan 

kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Transportasi (yang bertujuan untuk pengumpulan 

data IKJ) adalah sebesar Rp.220.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.218.994.000,- dan 

untuk kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (yang bertujuan untuk 

perencanaan, pengadaan dan pemasangan rambu dan marka parkir) adalah sebesar 

Rp.290.000.000,- terealisasi sebesar  Rp.285.153.870,- 

Adapun pencapaian sasaran ke-2 DISHUB Kab. Bandung di tahun 2017 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel III-4: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 2 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Tersedianya 
perlengkapan jalan 
yang komunikatif 
dengan pengguna jalan 

% ketersediaan 
perlengkapan jalan 
berdasar inspeksi 
keselamatan jalan (IKJ) 

% 19,90 20,06 100 

Jumlah Anggaran Tahun 2017 3.161.254.000 
98,38 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 3.110.103.120 
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Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target 

yaitu: 

 

 

 

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

rata ‘jumlah perlengkapan jalan’ yang 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 

dibandingkan dengan ‘jumlah kebutuhan perlengkapan jalan’ di seluruh wilayah Kabupaten 

Bandung. Untuk lebih jelasnya tabel berikut menunjukkan pengukuran indikator kinerja 

ketersediaan perlengkapan jalan. 

  

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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Tabel III-5: Pengukuran Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Perlengkapan Jalan 

No. Jenis Perlengkapan Jalan 

Jumlah 
Kebutuhan 

(kondisi 
100%) 

Target s.d. 
Tahun 2017 

Realisasi s.d. 
Tahun 2017 

Nilai % Nilai % 

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

1 Rambu lalu lintas 16.170 unit 2040 12.62 2.095 12.96 

2 Marka Jalan 
3.108.875 

meter1 
75100 2.42 

78.24
6  

2.52 

3 Warning Light 139 unit 56 40.29 58  41.73 

4 Traffic Light 31 unit 5 16.13 5 16.13 

5 Guardrail 1.155 beam 56 4.85 56 4.85 

6 Cermin Tikungan 831 buah 246 29.60 247 29.72 

7 
Traffic cone, water barrier dan 
rambu portable 

2.212 buah 969 43.81 969 43.81 

8 Kamera pantau lalu lintas 31 titik 7 22.58 7 22.58 

9 Lajur sepeda 62 km 0.75 1.21 0,75 1.21 

10 Zebra cross dan ZoSS 277 titik 131 47.29 131 47.29 

11 Pelican Crossing 15 unit 2 13.33 2 13.33 

12 Halte dan shelter 2.728 unit 93 3.41 93 3.41 

13 Ruang parkir on dan off street 3.091 SRP 656 21.22 656 21.22 

Rata-rata  19,90 
 

20.06 

% Capaian indikator kinerja = (7) ÷ (5) 100,78% 

 

Berdasarkan tabel III.5 diatas dapat kita lihat bahwa dari keseluruhan kebutuhan 

pemasangan perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Bandung (100%), sampai dengan 

tahun 2017 perlengkapan jalan yang telah terpasang sudah mencapai 20,06% dari target 

yang ditetapkan pada Renstra Dishub 2016-2021 (Reviu Inspektorat) bahwa target 

pemasangan perlengkapan jalan sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 19,90%, hal ini 

terjadi karena pada perubahan anggaran tahun 2017 Dinas Perhubungan menganggarkan 

penambahan anggaran untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan.  
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C. SASARAN 3: PENINGKATAN LAIK JALAN SARANA TRANSPORTASI 

Sasaran 3 ‘penigkatan laik jalan sarana transportasi’ diraih melalui program-program 

yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-6: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 3 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

REHABILITASI DAN 

PEMELIHARAAN 

PRASARANA DAN 

FASILITAS LLAJ 

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana 

Alat PKB 

 123,305,000  

 

 122,966,000  

 

PENINGKATAN 

KELAIKAN 

PENGOPERASIAN 

KENDARAAN 

BERMOTOR 

Pembangunan Balai PKB 129,410,000  

  

 

 128,875,000  

 

Pengadaan Alat PKB  831,540,000  

 

 830,066,000  

 

JUMLAH 1.084.255.000 1.081.907.000 

 

Pada tahun 2017 alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran ‘peningkatan laik jalan 

sarana transportasi’ adalah sebesar Rp.1.084.255.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.1.081.907.000,- atau terealisasi sebesar 96,43%. Adapun Program yang mendukung 

pencapaian sasaran ini adalah Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 

Fasilitas LLAJ dan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 

 Adapun pencapaian sasaran ke-3 DISHUB Kab. Bandung di tahun 2017 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel III-7: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 3 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Peningkatan 
laik jalan 
sarana 
transportasi 

% kendaraan wajib uji yang 
lulus uji berkala 

% 100 96,06 96,06 

Jumlah Anggaran Tahun 2017 1.084.255.000 
99,78 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 1.081.907.000 
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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-6 dan III-7 di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun target 

sasaran ‘peningkatan kelaikan jalan sarana transportasi’ tidak tercapai 100% akan tetapi 

sudah tercapai cukup baik karena sudah mencapai angka 96,06%, dengan realisasi anggaran 

99,80%. 

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 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 2017) adalah sebanyak 45.970 

kendaraan, dan sejumlah 44.159 kendaraan sudah melaksanakan uji berkala di Tahun 2017. 

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

adalah 44.159 ÷ 45.970 = 96,06%. 

 

D. SASARAN 4: PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN DAN PELANGGARAN LALU 

LINTAS 

Sasaran 4 ‘Penurunan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas’ diraih melalui 

program-program yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-8: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 4 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2017 

Anggaran Realisasi 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 
PRASARANA DAN 
FASILITAS 
PERHUBUNGAN 

Koordinasi dalam pembangunan 
prasarana dan fasilitas 
perhubungan 

112,000,000  
 

102,655,932  
 

Sosialisasi kebijakan di bidang 
perhubungan perhubungan 

50,290,000  
 

50,290,000  
 

PENGENDALIAN 
DAN 

Optimalisasi Operasional 
Rekayasa Lalin (bersama dengan 
Kepolisian, meliputi PAM lalin 

2,647,200,000  
 

2,604,630,000  
 

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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PENGAMANAN 
LALU LINTAS 

harian dan periode tertentu serta 
operasi pengawasan di jalan) 

Promosi dan Penyuluhan 
Ketertiban LLAJ (promosi dan 
penyuluhan keselamatan, 
pembinaan kemitraan dengan 
stakeholders, pembinaan pelopor 
keselamatan - pelajar, guru, 
individu, organisasi) 

143,530,000  
 

140,096,500  
 

JUMLAH 2.953.020.000 2.897.672.432 

 
Di tahun 2017 alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran ‘Penurunan angka 

kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas’ adalah sebesar Rp.2.953.020.000,- dan terealisasi 

sebesar Rp.2.897.672.432,- atau terealisasi sebesar 98,13%. 

Adapun capaian sasaran ini adalah sebagai berikut: 

Tabel III-9: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 4 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Penurunan 
angka 
kecelakaan 
dan 
pelanggaran 
lalu lintas 

% rasio kecelakaan lalu lintas % 0,00009 0,00008 100 

Jumlah Anggaran Tahun 2017 2.953.020.000 
98,13 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 2.897.672.432 

 
Memperhatikan Tabel III-8 dan III-9 di atas, dapat disimpulkan bahwa target sasaran 

‘angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas’ tercapai cukup baik (100%) dengan realisasi 

anggaran 98,13%. 

Yang dimaksud dengan indikator ‘angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas’ 

dalam laporan ini adalah perbandingan antara jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas dalam 

satu tahun yang di konversi kedalam jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas/jam dibandingkan 

dengan volume lalu lintas haria rata-rata (LHR) yang dikonversi juga kedalam jumlah 

kendaraan/jam, sehingga didapatlah rasio kecelakaan pada tahun 2017 sebesar 0,00008 %. 

Pencapaian target kinerja sebesar 100% ini didapatkan dari target penurunan rasio 

kecelakaan lalu lintas yang ditargetkan mengalami penurunan sebesar 0,00001 % setiap 

tahunnya (realisasi kinerja 100%), namun pada tahun 2017 penurunan rasio kecelakaan lalu 

lintas berhasil mencapai angka  0,00002 %. Sebagai informasi pada tahun 2016 Rasio 
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kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bandung adalah sebesar 0,00010 % dan pada tahun 2017 

menjadi 0,0008 % (terjadi penurunan sebesar 0,0002 %). 

 

E. SASARAN 5: PENINGKATAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG LULUS 

UJI EMISI 

Sasaran 5 ‘Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji emisi’ diraih melalui 

program-program yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-10: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 5 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

PENINGKATAN 
KELAIKAN 
PENGOPERASIAN 
KENDARAAN 
BERMOTOR 

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan 
Bermotor (promosi dan 
perencanaan peran uji emisi 
kendaraan bermotor bagi 
kelestarian lingkungan) 

65,075,000  
 

 65,075,000  
 

JUMLAH 65,075,000  65,075,000  

 
Sebagaimana dapat kita lihat pada Tabel III-10, bahwa program yang dilaksanakan 

untuk mencapai sasaran ‘Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji emisi’ adalah 

program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dengan kegiatan 

‘Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor’ dimana di Tahun 2017 memiliki anggaran 

sebesar Rp 65.075.000,- dan terealisasikan sebesar Rp 65.075.000,- atau sama dengan 

100%. 

Adapun capaian sasaran ini adalah sebagai berikut: 

Tabel III-11: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 5 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Peningkatan 
jumlah 
kendaraan 
bermotor yang 
lulus uji emisi 

% jumlah kendaraan bermotor 
yang lulus uji emisi 

% 0,09 0,09 100,00 

Jumlah Anggaran Tahun 2017 65,075,000  
100 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 65,075,000  

 

Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target 

yaitu: 

 
% = (Realisasi / Target) x 100% 
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Memperhatikan Tabel III-10 dan III-11 di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran ke-5 

tercapai sangat baik dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran sebesar 100%. 

Yang dimaksud dengan % jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji emisi adalah, 

persentase kendaran bermotor yang melakukan pengujian khusus emisi gas buang 

(kendaraan pribadi dan bukan kendaraan angkutan barang) yang merupakan kendaraan yang 

tidak wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor seperti layaknya kendaraan yang 

dipergunakan untuk angkutan barang dan angkutan penumpang, akan tetapi melakukan uji 

emisi gas buang dan dinyatakan lulus uji emisi gas buang oleh penguji kendaraan bermotor. 

Pada tahun 2017 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menargetkan 547 kendaraan 

yang lulus uji emisi gas buang dan tercapai sampai dengan 555 kendaraan dan angka ini 

sudah melebihi target jumlah kendaraan yang lulus uji emisi oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bandung. 

 

F. SASARAN 6: PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PERHUBUNGAN 

Sasaran 6 diraih melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-12: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 6 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2017 

Anggaran Realisasi 

PENGEMBANGAN 
SISTEM CAPAIAN 
KINERJA DAN 
KEUANGAN 

Penyusunan Pelaporan 
Keuangan Akhir Tahun 

10,000,000  
 

9,966,000  
 

PENINGKATAN 
KAPASITAS 
SUMBER DAYA 
APARATUR 

Pembinaan Kompetensi Pegawai 
(pengiriman pegawai mengikuti 
diklat teknis perhubungan) 

69,100,000  62,223,950  

PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air, listrik 

255,500,000  238,653,823  

Penyediaan jasa kebersihan 
kantor 

225,438,200  225,438,200  

Penyediaan jasa perbaikan 
peralatan kerja 

58,000,000  
 

57,994,500  
 

Penyediaan alat tulis kantor 68,300,320  68,300,320 

Penyediaan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan 
kantor 

50,175,500  
 

50,175,500  
 

Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

305,475,000  
 

305,475,000  
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Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan 

25,536,000  
 

25,216,800  
 

Penyediaan makanan dan 
minuman 

104,020,000  
 

103,985,000  
 

Rapat-rapat kooridnasi dan 
konsultasi keluar daerah 

118,430,000  
 

118,274,246  
 

Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi kedalam daerah 

82,500,000  
 

82,500,000  
 

PENINGKATAN 
DISIPLIN 
APARATUR 

Pengadaan pakaian dinas 
beserta kelengkapannya 

400,240,000  
 

395,725,000  
 

PROGRAM 
PEMBANGUNAN 
PRASARANA DAN 
FASILITAS 
PERHUBUNGAN 

Penyusunan Kebijakan, Norma, 
Standar dan Prosedur Bidang 
Perhubungan (penyusunan 
peraturan perundangan 
penunjang kerja DISHUB) 

207,195,443  
 

206,281,350  
 

JUMLAH 1.979.910.463 1.950.209.689 

 

Di tahun 2017 alokasi anggaran mencapai sasaran ‘peningkatan kapasitas aparatur 

perhubungan’ adalah sebesar Rp.1.979.910.463,- dan terealisasi sebesar Rp.1.950.209.689,- 

atau sama dengan 93,63%. 

Adapun pencapaian sasaran ke-6 DISHUB Kab. Bandung di tahun 2017 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel III-13: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 6 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Peningkatan 
kapasitas 
aparatur 
perhubungan 

% aparatur DISHUB yang lulus 
diklat teknis perhubungan 

% 13,86 50,29 100 

% rata-rata kinerja pegawai % 91 93,02 100 

Jumlah Anggaran Tahun 2016 6.967.602.260 
93,63 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 6.523.604.703 

 

Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target 

yaitu: 

 

 % = (Realisasi / Target) x 100% 
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Realisasi persentase aparatur DISHUB yang lulus diklat teknis perhubungan pada 

tahun 2017 adalah sebesar 50,29 % jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu 

sebesar 13,86%, terjadi peningkatan sebesar 36,43%. Persentase kenaikan jumlah aparatur 

DISHUB yang lulus diklat teknis perhubungan ini sebenarnya bukan disebabkan oleh 

peningkatan jumlah aparatur DISHUB yang mengikuti Diklat teknis, akan tetapi karena 

pengurangan jumlah pegawai DISHUB yang pada saat awal penentuan target 2017 sejumlah 

223 orang menjadi 173 orang pada saat pengukuran kinerja tahun 2017. 

 

G. SASARAN 7:TERCIPTANYA KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN 

PUBLIK BIDANG PERHUBUNGAN 

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-14: Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran 7 

Program Kegiatan 
Anggaran Tahun 2016 

Anggaran Realisasi 

PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan 

1,844,716,175  
 

1,564,322,200  
 

Penyediaan tenaga pendukung 
teknis dan administrasi 
perkantoran 

450,000,000  
 

447,300,000  
 

PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR 

Pengadaan perlengkapan gedung 
kantor 

294,350,000  
 

293,170,000  
 

Pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan dinas/operasional 

782,188,000  
 

749,580,850  
 

Rehabilitasi sedang/berat rumah 
gedung kantor 

1,491,437,622  
 

1,396,432,622  
 

PENGEMBANGAN 
SISTEM CAPAIAN 
KINERJA DAN 
KEUANGAN 

Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

125,000,000  
 

122,589,342  
 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
UNIT PELAYANAN 
TEKNIS 

Pengadaan sarana dan 
prasarana untuk operasional 
layanan UPT PKB 
 

105,308,375  
 

105,308,375  
 

Pengadaan sarana dan 
prasarana untuk operasional 
layanan UPT Pengelolaan 
Terminal 
 

527,454,700  
 

516,434,700  
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Pengadaan sarana dan 
prasarana untuk operasional 
layanan UPT Pengelolaan Parkir 

353,734,700 352,524,700 

JUMLAH 5.974.189.572 5.547.662.789 

 
Di tahun 2017 alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran ‘terciptanya kepuasan 

masyarakat atas pelayanan publik bidang perhubungan’ adalah sebesar Rp.5.974.189.572,- 

dan terealisasi sebesar Rp5.547.662.789,-. 

 Adapun pencapaian sasaran ke-7 DISHUB Kab. Bandung di tahun 2017 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel III-15: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 7 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 

Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Terciptanya 
kepuasan 
masyarakat 
atas 
pelayanan 
publik bidang 
perhubungan 

Indeks kepuasan masyarakat 
(IKM) terhadap pelayanan publik 
bidang perhubungan 

% 74 76,93 100 

Nilai AKIP - 68 73,55 100 

Jumlah Anggaran Tahun 2016 5.974.189.572 
92,86 

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 5.547.662.789 

 

Karakteristik indikator kinerja tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target 

yaitu: 

 

 

Memperhatikan Tabel III-14 dan III-15 di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran ke-9 

tercapai cukup baik dengan realisasi anggaran 92,86%. 

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 2017 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 

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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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. 
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Tabel III-16: Capaian Kinerja Outcome Kegiatan Tahun 2017 

No. Indikator Kinerja Outcome 
Capaian  

Target Kinerja 

1 Tingkat ketersediaan layanan angkutan umum (seat per hari) 100 % 

2 % tingkat ketersediaan ruang operasional terminal 
100 % 

3 
% ketersediaan perlengkapan jalan berdasar inspeksi keselamatan 

jalan (IKJ) 

100 % 

4 
% kendaraan wajib uji yang lulus uji berkala 96,06 % 

5 
% rasio jumlah kecelakaan lalu lintas 100 % 

6 
% jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji emisi 100 % 

7 % aparatur DISHUB yang lulus diklat teknis perhubungan 
100 % 

8 % rata-rata kinerja pegawai 
100 % 

9 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik 
bidang perhubungan 

100 % 

10 Nilai AKIP 
100 % 

Rata-rata 99,60 % 

 
 

H. 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 2017 hanya dibandingkan dengan tahun 2016 yang 

memiliki indikator yang sama dengan indikator yang dipergunakan pada tahun 2017, dan 

berikut adalah perbandingan kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya. 
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Tabel III-17: Perbandingan Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Sebelumnya 

Indikator Kinerja 
Realisasi Kinerja Keterangan 

2016 2017  

Tingkat ketersediaan layanan 
angkutan umum (seat per hari) 

358.158 
seat/hari 

523.786 
seat/hari 

Menigkat 

% tingkat ketersediaan ruang 
operasional terminal 

53,79 % 
53,79 % 

Tetap 

% ketersediaan perlengkapan 

jalan berdasar inspeksi 

keselamatan jalan (IKJ) 

15,97 % 
20,06 % 

Meningkat 

% kendaraan wajib uji yang lulus 

uji berkala 

95,11 % 
96,06 % 

Meningkat 

% rasio jumlah kecelakaan lalu 

lintas 

0,00010 % 
0,00008 % 

Meningkat 

% jumlah kendaraan bermotor 

yang lulus uji emisi 

501 
kendaraan 

555 

kendaraan 

Meningkat 

% aparatur DISHUB yang lulus 
diklat teknis perhubungan 

39,01 %             
(87 dari 223 

orang) 

 50,29 % 

(87 dari 

173 orang) 

Tetap 

% rata-rata kinerja pegawai 92,81 % 
93,02 % 

Meningkat 

Indeks kepuasan masyarakat 
(IKM) terhadap pelayanan publik 
bidang perhubungan 

67,28 % 
76,93 % 

Meningkat 

Nilai AKIP N/A 
73,55 % 

Tahun 2016 data 
tidak tersedia 
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I. 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-18: Perbandingan Kinerja Jangka Menengah Tahun 2016 – 2020 

Indikator Kinerja 
Kinerja 2016 Kinerja 2017 Target Kinerja 

Target Realisasi Target Realisasi 2018 2019 2020 

Tingkat ketersediaan 
layanan angkutan umum 
(seat per hari) 

358.158 
seat/hari 

358.158 
seat/hari 

520.458 
seat/hari 

523.786 
seat/hari 

666.467 
seat/hari 

812.476 
seat/hari 

958.486 
seat/hari 

% tingkat ketersediaan 
ruang operasional terminal 

53,79 % 53,79 % 53,79 % 53,79 % 53,79 % 55.15% 57.51% 

% ketersediaan 

perlengkapan jalan 

berdasar inspeksi 

keselamatan jalan (IKJ) 

16,01 % 15,97 % 19,90 % 20,06 % 23,29 % 26,55 % 29,81 

% kendaraan wajib uji yang 

lulus uji berkala 

100 % 95,11 % 100 % 96,06 % 100 % 100 % 100 % 

% rasio jumlah kecelakaan 

lalu lintas 

0,00010 % 0,00010 % 0,00009 % 0,00008 % 0,00008 % 0,00007 % 0,00006 % 
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Indikator Kinerja 
Kinerja 2016 Kinerja 2017 Target Kinerja 

Target Realisasi Target Realisasi 2018 2019 2020 

% jumlah kendaraan 

bermotor yang lulus uji emisi 

417 
kendaraan 

501 
kendaraan 

547 
Kendaraan 

555 

kendaraan 

677 
Kendaraan 

830 
Kendaraan 

1.009 
Kendaraan 

% aparatur DISHUB yang 
lulus diklat teknis 
perhubungan 

100 % 39,01 %             
(87 dari 223 

orang) 

100 %  50,29 %       

(87 dari 173 

orang) 

100 % 100 % 100 % 

% rata-rata kinerja pegawai 100 % 92,81 % 100 % 93,02 % 100 % 100 % 100 % 

Indeks kepuasan 
masyarakat (IKM) terhadap 
pelayanan publik bidang 
perhubungan 

67.28% 67,28 % 74% 76,93 % 76% 78% 80% 

Nilai AKIP N/A N/A 68 73,55 % 69 70 71 
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J. 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-19 menampilkan analisa tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas 

Perhubungan di tahun 2017. Capaian kinerja output di Tahun 2017 secara keseluruhan 

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

2017 terealisasi semua, tidak kurang dan tidak lebih. Capaian kinerja input dan outcome 

adalah sebagaimana diuraikan mulai dari Sub Bab III.A sampai dengan Sub Bab III.G. 

Menyimak Tabel III.19, dapat disimpulkan bahwa kinerja DISHUB Kab. Bandung tahun 

2017 atas pemenuhan target kinerja yang ditetapkan/dijanjikan dalam RPJMD, RENSTRA, 

maupun RENJA adalah cukup efisien dan efektif, dengan tingkat efisiensi 103,52% dan 

efektifitas kinerja 99,60%. 

Tabel III-19: 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 layanan 
angkutan umum (seat per hari) 

96,43% 100 % 100 % 
103.70% 100.00% 

% tingkat ketersediaan ruang 
operasional terminal 

96,43% 100 % 100 % 103.70% 100.00% 

% ketersediaan perlengkapan jalan 

berdasar inspeksi keselamatan jalan 

(IKJ) 

98,38% 100 % 100 % 

101.65% 100.00% 

% kendaraan wajib uji yang lulus uji 

berkala 

99,78% 100 % 96,06 % 

96.27% 96.06% 

% rasio jumlah kecelakaan lalu lintas 98,13% 100 % 100 % 101.91% 100.00% 

% jumlah kendaraan bermotor yang 

lulus uji emisi 

100% 100 % 100 % 

100.00% 100.00% 

% aparatur DISHUB yang lulus diklat 
teknis perhubungan 

93,63% 100 % 100 % 106.80% 100.00% 
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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) 

% rata-rata kinerja pegawai 
93,63% 100 % 100 % 106.80% 100.00% 

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 
terhadap pelayanan publik bidang 
perhubungan 

92,86% 100 % 100 % 
107.69% 100.00% 

Nilai AKIP 
92,86% 100 % 100 % 107.69% 100.00% 

Kinerja Dinas 96,21% 100% 99,60% 103,52% 99,60% 

 

K. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA 

Memperhatikan kolom (4) Tabel III-27, terlihat bahwa terdapat beberapa indikator 

kinerja yang tercapai sesuai target 100% dan ada yang tercapai di bawah target. Dari 10 

(sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan, dapat direkap sebagai berikut: 

1. Indikator kinerja yang tercapai sesuai target = 9 indikator 

2. Indikator kinerja yang tidak mencapai target = 1 indikator. 

Dari rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hamper semua indikator kinerja 

tercapai sesuai target. Bahkan 1 indikator yang tidak mencapai target (indikator ke-4) masih 

memiliki capaian yang relatif baik diatas 95 %. 

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. Tingkat ketersediaan layanan angkutan umum (seat/hari); 

b. % tingkat ketersediaan ruang operasional terminal; 

c. % ketersediaan perlengkapan jalan berdasarkan inspeksi keselamatan jalan; 

d. % rasio jumlah kecelakaan lalu lintas; 

e. % jumlah kendaraan yang lulus uji emisi; 

f. % aparatur DISHUB yang lulus diklat teknis perhubungan; 

g. % rata-rata kinerja pegawai; 

h. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang 

perhubungan; 

i. Nilai AKIP 
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Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan 

pencapaian target kinerja dimaksud 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; 

 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 

 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. 

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. 
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f. Program pengelolaan unit pelayanan teknis 

Kegiatan; 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Operasional Layanan UPT 

Pengujian Kendaraan Bermotor; 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Operasional Layanan UPT 

Pengelolaan Terminal; 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Operasional Layanan UPT 

Pengelolaan Parkir. 

g. Program: Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 

Kegiatan:  

 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang 

perhubungan; 

 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas 

perhubungan; 

 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan; 

 Perencanaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; 

 Perencanaan dan Operasionalisasi Terminal Angkutan Penumpang; 

 Audit dan Inspeksi Keselamatan Transportasi. 

h. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

Kegiatan : 

 Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan. 

i. 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, danau dan penyebrangan; 

 Pembinaan angkutan barang; 

 Pembinaan angkutan penumpang umum dalam trayek. 

j. Program: Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 

Kegiatan: 

 Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan; 

 Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; 
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 Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas; 

 Promosi dan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. 

k. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 

Kegiatan: Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor. 

 

2. 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. % kendaraan wajib uji yang lulus uji berkala. 

Ketidaktercapaian kinerja disebabkan masih ada beberapa masyarakat pemilik 

kendaraan wajib uji yang tidak menguji kendaraan bermotornya, sehingga tidak 

dapat dilakukan pengujian kendaraan bermotor untuk mengetahui apakah 

kendaraan tersebut lulus uji berkala atau tidak.  

Adapun program dan kegiatan yang mempengaruhi indikator kinerja yang tidak 

mencapai target meliputi: 

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

Kegiatan:  

 Rehabilitasi/pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor. 

b. Program: Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 

Kegiatan:  

 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor; 

 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2017 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 2017. 

Evaluasi kinerja DISHUB atas pencapaiannya mewujudkan 7 (tujuh) sasaran kinerja yang 

ditargetkan di Tahun 2017 untuk urusan perhubungan, dilaksanakan melalui analisa terhadap 10 

(sepuluh) indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut: 

1. 100% untuk tingkat ketersediaan layanan angkutan umum (seat/hari); 

2. 100% untuk % tingkat ketersediaan ruang operasional terminal; 

3. 100%  untuk % ketersediaan perlengkapan jalan berdasar inspeksi keselamatan jalan; 

4. 96,06% untuk % kendaraan wajib uji yang lulus uji berkala; 

5. 100% untuk % rasio jumlah kecelakaan lalu lintas; 

6. 100% untuk jumlah kendaraan bermotor yang lulus uji emisi; 

7. 100% aparatur DISHUB yang lulus diklat teknis perhubungan; 

8. 100% untuk % rata-rata kinerja pegawai; 

9. 100% untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang 

perhubungan; 

10. 100% untuk nilai AKIP. 

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

tahun 2017 merupakan tahun kedua periode pembangunan jangka menengah yang tengah 

dijalani. Secara keseluruhan, kinerja DISHUB Kab. Bandung tahun 2017 terukur baik mendekati 

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

realisasi kinerja input 96,21% dan target kinerja outcome tercapai 99,60%. Rata-rata kinerja 

DISHUB Kab. Bandung Tahun 2017 mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas cukup baik, yaitu 

pada angka 103,52% dan 99,60%. 

Soreang,      Maret 2018 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
KABUPATEN BANDUNG 

 
 
 
 

Drs. H. TEDDY KUSDIANA, M.Si. 
NIP. 19631020 198503 1 007 
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