
 

 

  

      

TAHUN 2015 

DINAS PERHUBUNGAN 
KABUPATEN BANDUNG 

Jl. Gandasari No. 151 Telp.589153  
Fax. 5891948 Katapang 40971  

website: dishub.bandungkab.go.id 

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 
www.bandungkab.go.id 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung 

 

 

ii 

 

 

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 2015 dapat disusun dengan 

baik tepat pada waktunya, 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 2015 ini, 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 institusi 

lainnya di lingkungan pemerintahan. 

 

Soreang, Januari 2016 

 
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 dalam hal ini 
DISHUB Kabupaten Bandung terhadap publik, dengan penjelasan, analisis dan evaluasi 
kinerja terhadap 10 sasaran yang ditargetkan di               Tahun 2015 melalui 15 indikator. 
Capaian target kinerja (1) 88,06% untuk ketersediaan angkutan umum yang melayani 
wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten (2) 120,27% 
untuk rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang (3) 100% untuk 
ketersediaan halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (4) 100% 
untuk ketersediaan terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani 
angkutan umum dalam trayek (5) 100% untuk persentase rata-rata ketersediaan fasilitas 
perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail) pada jalan kabupaten (6) 94,33% untuk VCR 
(Volume Capacity Ratio) dan LoS (Level of Service) (7) 73,39% jumlah maksimal 
penanganan kasus kecelakaan lalu lintas (8) 100% untuk ketersediaan unit pengujian 
kendaraan bermotor per 4000 populasi kendaraan wajib uji (9) 98,48% untuk 
terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam 
kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan 
bermotor) (10) 103,83% untuk capaian target PAD Bidang Perhubungan (11) 100% untuk 
terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kab. 
Bandung (12) 100% untuk terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan 100% 
(13) 100% untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang 
perhubungan (14) 100% untuk rata-rata nilai kinerja / LPTJ pegawai (15) 115,49% untuk 
persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan. 

Membandingkan 15 indikator kinerja yang diukur di Tahun 2015 (tahun terakhir 
periode pembangunan jangka menengah) dengan 4 (empat) tahun sebelumnya, 
disimpulkan (1) 8 indikator meningkat capaian kinerjanya (2) 2 indikator memiliki kinerja 
tetap (3) 2 indikator memiliki kinerja yang fluktuatif (4) 2 indikator baru ditetapkan 
targetnya di Tahun 2015 (5) 1 indikator menurun.  

Rata-rata kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 mencapai tingkat efisiensi dan 
efektifitas cukup tinggi, yaitu pada angka 95,61% dan 93,37%. 
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A. KELEMBAGAAN 

Kebijakan teknis memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, 

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan 

dan sebagian bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Bandung berdasarkan 

PERDA Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 

Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung merupakan tugas 

pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. 

Kepala Dinas PerhubunganKabupaten 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; 
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 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; 

 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 
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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; 
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 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); 

 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; 
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 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; 

 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, bahwaDISHUB 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 2015 adalah seperti tergambar pada Tabel I-1. 

Tabel I-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan 

No. JABATAN JML 

1 2 3 

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 178 

8 Non PNS 686 

J U M L A H 903 

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

Perhubungan Kabupaten Bandung diperlukan kekuatan sumber daya manusia yang cukup 

banyak (903 orang). Namun secara komposisi, jumlah SDM dengan status kepegawaian 

PNS hanya mencapai 24,03% (217 orang), sisanya sebanyak 75,97% merupakan pegawai 

Non-PNS. Komposisi kepegawaian tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja 

anggaran, output serta outcome kegiatan. 
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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 Perubahan 

Dishub Kabuparen Bandung Tahun 2010-2015 yang terangkum dalam Tabel II-1 dan          

Tabel II-2.Angka kinerja untuk Tahun 2011 s.d. 2014 merupakan capaian kinerja yang 

sudah dilaksanakan. Sementara angka kinerja untuk Tahun 2015 merupakan kinerja yang 

ditargetkan. 
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Tabel II-1: Indikator dan Kelompok Sasaran DISHUB Kabupaten Bandung 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

Mengembangkan sistem lalu lintas dan 
angkutan jalan yang handal, berdaya 

saing dan berwawasan lingkungan 

Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah 
tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten 

Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 

Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum 
dalam trayek 

Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang 
telah dilayani angkutan umum dalam trayek 

Mengembangkan sistem lalu lintas dan 
angkutan jalan yang handal, berdaya 

saing dan berwawasan lingkungan 

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan 
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan 

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, 
marka, dan guardrail) pada jalan Kabupaten 

Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas 

Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan 
Bermotor 

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 
kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) 

Mengembangkan sistem lalu lintas dan 
angkutan jalan yang handal, berdaya saing 

dan berwawasan lingkungan 

Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang 
melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan 
wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) 

Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD Capaian target PAD Bidang Perhubungan 

Mengendalikan sistem komunikasi dan 
informatika 

Pengendalian Komunikasi dan Informasi Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 

Memantapkan kehandalan operasional 
layanan jasa perhubungan 

Pemberian layanan publik bidang perhubungan 
kepada masyarakat 

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik 
bidang perhubungan 

Akuntabilitas kinerja dan keuangan Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan 
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Tabel II-2: Indikator Kinerja SKPD DISHUB Kabupaten Bandung  
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kabupaten Bandung dan RENSTRA Perubahan 2010 – 2015  

No. Indikator Sasaran Kondisi Kinerja 

pada Awal 

Periode RPJMD 

Tahun 0 (2010) 

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Kondisi Kinerja 

pada Akhir 

Periode RPJMD 

2011 

(Tahun 1) 

2012 

(Tahun 2) 

2013 

(Tahun 3) 

2014 

(Tahun 4) 

2015 

(Tahun 5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan 

jalan untuk jaringan jalan kabupaten 

38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 38,52% 

2 Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 1:12 1:12 1:19 1:53,87 1:56,07 1:15 1:15 

3 Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 0,37% 0,37% 0,37% 1,10% 1,47% 2,57% 2,57% 

4 Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani 

angkutan umum dalam trayek 

66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 

5 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) 

pada jalan Kabupaten 

0,35% 1,19% 3,04% 4,24% 5,99% 7,70% 7,70% 

6 VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) VCR 0,84 LoS D VCR 0,84 

LoS D 

VCR 0,84 

LoS D 

VCR 0,35 

LoS D 

VCR 0,28 

LoS D 

VCR 0,84 

LoS D 

VCR 0,84 LoS D 

7 Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas 330 kasus/th 539 

kasus/th 

461 

kasus/th 

429 

kasus/th 

447 

kasus/th 

248 

kasus/th 

248 kasus/th 

8 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 

4000 (empat ribu) 

33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 

9 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di 

dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan 

pengujian kendaraan bermotor) 

99,83% 95,84% 92,03% 88,22% 86,56% 100,00% 100,00% 

10 Capaian target PAD Bidang Perhubungan 68,65% 88,59% 78,47% 91,16% 94,50% 95,00% 95,00% 

11 Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi 

di Kabupaten Bandung 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 

12 Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi 40,00% 40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 

13 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan 50,00% 50,00% 50,00% 70,00% 75,00% 80,00% 80,00% 

14 Rata-rata Nilai Kinerja / LPTJ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 70,00% 

15 Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan 75,00% 97,64% 90,01% 98,87% 100,89% 85,00% 85,00% 
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B. PERJANJIAN KINERJA 2015 

Dalam upaya mencapai akuntabilitas, Instansi Pemerintah yang baik, dituntut selalu 

melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan 

peran serta instansi pemerintah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dibuat sebagai dasar 

penilaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas 

Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2015.  

Tabel II-3 menampilkan Perjanjian Kinerja DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2015 

berdasarkan DPPA-SKPD Dishub Kabupaten Bandung Tahun 2015. 

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1. Perencanaan Jaringan 

Pelayanan Angkutan Jalan 

Tersedianya angkutan umum yang 

melayani wilayah yang telah tersedia 

jaringan jalan untuk jaringan jalan 

kabupaten 

38,52% 

Rasio jumlah pelayanan angkutan 

terhadap penumpang 

1 : 15 

2. Pembangunan Jaringan 

Prasarana Angkutan Jalan 

Tersedianya halte di lokasi yang telah 

dilayani angkutan umum dalam trayek 

2,57% 

Tersedianya terminal angkutan 

penumpang di wilayah yang telah dilayani 

angkutan umum dalam trayek 

66,67% 

3. Manajemen Rekayasa Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan 

 

Persentase rata-rata ketersediaan fasilitas 

perlengkapan jalan (a. Rambu b. Marka c. 

Guardrail) 

7,70% 

VCR (volume capacity ratio) dan LoS 

(level of service) 

D (3) 

Jumlah maksimal penanganan kasus 

kecelakaan lalu lintas 

248 

kasus/th 

4. Penyediaan Pelayanan 

Pengujian Kendaraan 

Bermotor 

Tersedianya unit pengujian kendaraan 

bermotor per 4000 populasi kendaraan 

wajib uji 

66,67% 

5. Pengendalian Keselamatan 

Angkutan Jalan 

Terpenuhinya standar keselamatan bagi 

angkutan umum yang melayani trayek di 

dalam Kabupaten (persentase kendaraan 

wajib uji yang melaksanakan pengujian 

kendaraan bermotor) 

100,00% 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

6. Pengendalian sistem LLAJ 

melalui pengelolaan PAD 

Capaian target PAD Bidang Perhubungan 95,00% 

7. Pengendalian Keselamatan 

Angkutan Sungai dan 

Danau 

Terpenuhinya standar keselamatan bagi 

kapal sungai dan danau yang beroperasi di 

Kab. Bandung 

10,00% 

8. Pengendalian Komunikasi 

dan Informasi 

Terpenuhinya tahapan pengendalian 

komunikasi dan informasi 

75,00% 

9. Pemberian layanan publik 

bidang perhubungan 

kepada masyarakat 

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan publik bidang perhubungan 

80,00% 

Rata-rata Nilai Kinerja / LPTJ 70,00 % 

10. Akuntabilitas kinerja dan 

keuangan 

Persentase akuntabilitas kinerja dan 

keuangan 

85,00% 
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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 penetapan kinerja 

DISHUB Kabupaten Bandung TA. 2015 sebagaimana tertuang dalam Tabel II-3, maka 

pengukuran kinerja dilakukan terhadap 10 (sepuluh) sasaran melalui pengukuran 15 (lima 

belas) indikator kinerja. Berikut adalah pengukuran kinerja DISHUB Kabupaten Bandung 

Tahun 2015. 
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A. SASARAN 1 : PERENCANAAN JARINGAN PELAYANAN ANGKUTAN JALAN 

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 

Anggaran Realisasi 

Program 
Pembangunan 
Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 

Perencanaan pembangunan 
prasarana dan fasilitas 
perhubungan 

 92.472.000   92.472.000  

Penyusunan kebijakan, 
norma, standar dan prosedur 
bidang perhubungan 

 21.600.000   21.600.000  

Program peningkatan 
pelayanan angkutan 

Perijinan di bidang 
perhubungan 

 645.947.000   638.852.000  

Program 
Pembangunan 
Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 

Penyusunan kebijakan, 
norma, standar dan prosedur 
bidang perhubungan 

 316.998.805   308.626.250  

Program peningkatan 
pelayanan angkutan 

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

 90.000.000   90.000.000  

JUMLAH  1.167.017.805  1.151.550.250  

Adapun capaian sasaran ini adalah sebagai berikut: 

Tabel III-2: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 1 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Perencanaan 
Jaringan 
Pelayanan 
Angkutan 
Jalan 

Tersedianya angkutan umum 
yang melayani wilayah yang 
telah tersedia jaringan jalan 
untuk jaringan jalan kabupaten 

% 38,52% 33,92% 88,06% 

Rasio jumlah pelayanan 
angkutan terhadap 
penumpang 

Ratio 1:15 
(6,67%) 

1:74 
(1,35%) 

120,27% 

Jumlah Anggaran Tahun 2015 1.167.017.805   

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 1.151.550.250  (98,67%)  

Yang dimaksud dengan indikator ‘tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah 

yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten’ dalam laporan ini adalah 

nisbah daripada ‘jumlah kendaraan angkutan umum yang sudah ada melayani jaringan 

trayek lokal di wilayah Kabupaten Bandung’ terhadap ‘jumlah kendaraan angkutan umum 

yang seharusnya ada melayani jaringan trayek lokal di wilayah Kabupaten Bandung’. 
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Adapun alokasi dan realisasi kendaraan angkutan umum di Kabupaten Bandung adalah 

sebagai berikut: 

1. Angkutan Dalam Trayek. 

Alokasi angkutan lokal (berdasar Kepbup No. 2 Tahun 2004) sebanyak 6505 

kendaraan. 

Angkutan perbatasan dengan Kota Cimahi domisili Kab. Bandung (berdasar Kepbup 

No. 551.21/1183/KD-ANGK/VII/2013) sebanyak 493 kendaraan. 

Angkutan perbatasan dengan Kab. Bandung Barat domisili Kab. Bandung (berdasar 

Kepbup No. 551.21/1021/KD-ANGK/2011) sebanyak 62 kendaraan. 

Angkutan perbatasan dengan Kab. Cianjur domisili Kab. Bandung (berdasar Kepbup 

No. 551.21/1462/KD-ANGK/IX/2015) sebanyak 18 kendaraan. 

Sehingga total alokasi angkutan dalam trayek di bawah kewenangan Pemkab 

Bandung adalah sebanyak 7078 kendaraan. 

Realisasi s.d. Tahun 2015 sebanyak 2401 kendaraan. 

2. Angkutan Tidak Dalam Trayek. 

Alokasi (berdasar Kepbup No. 550/Kep.72-Dishub/2012) sebanyak 200 kendaraan. 

Realisasi s.d. Tahun 2015 sebanyak 68 kendaraan. 

Karakteristik indikator dimaksud yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik, maksimal 100,00%. Cara penghitungan persentase 

pencapaian target yaitu: 

 

 

Maka capaiannya diperoleh dengan perhitungan  = [ (2401+68)/(7078+200) ] x 100% 

 = 33,92% 

Sementara yang dimaksud dengan indikator ‘rasio jumlah pelayanan angkutan 

terhadap penumpang’ adalah nisbah daripada jumlah pelayanan angkutan umum dalam 

trayek lokal di wilayah Kabupaten Bandung yang beroperasi selama satu hari terhadap 

jumlah penumpang. Range rasio ideal adalah 1:54 s.d. 1:108 dengan kriteria: 

1. Asumsi waktu tempuh lintasan trayek adalah 2 jam, waktu operasi per hari selama 

18 jam, maka jumlah rit per kendaraan adalah sebanyak 4,5 rit. 

2. Jumlah penumpang berkisar antara 6 per rit (untuk rasio 1:54) dan 12 (untuk rasio 

1:108). 

% = (Realisasi / Target) x 

100% 
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3. Kapasitas kendaraan angkutan umum dalam trayek lokal Kabupaten Bandung 

berkisar antara 12 s.d. 15 seat. 

Adapun target indikator ‘rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang’ di 

Tahun 2015 adalah 1 : 15, dengan asumsi per hari tiap kendaraan rata-rata mengangkut 

15 penumpang. Karakteristik indikator dimaksud yaitu semakin angka nisbah lebih besar 

dari 6,67% atau penumpang kurang dari 15 orang per hari, maka capaian target menjadi 

lebih buruk (kurang dari 100,00%). Semakin angka nisbah lebih kecil dari 6,67% atau 

penumpang melebihi dari 15 orang per hari sampai dengan maksimal 108 orang, realisasi 

menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik melebihi 100,00%. Namun jika jumlah 

penumpang lebih dari 108 orang atau nisbah lebih kecil dari 0,926%, maka pencapaian 

kinerja semakin buruk di bawah 100,00%.  

Cara penghitungan pencapaian target untuk indikator ‘rasio jumlah pelayanan 

angkutan terhadap penumpang’ yaitu: 

1. Jika jumlah penumpang < 14. 

% = 100% − {
( 1 ∶ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 )

( 1: 15 )
} 

2. Jika 16 < jumlah penumpang < 108. 

 % = 100% + {
( 1∶𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 )

( 1:15 )
} 

3. Jika penumpang > 108. 

 % = 100% − {
(1:108)−( 1∶𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛𝑔 )

100%
} 

Dalam hal ini, cara penghitungan pencapaian target Tahun 2015 menggunakan cara 

No. 2, sehingga diperoleh angka capaian 120,27%. 

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

‘perencanaan jaringan pelayanan angkutan jalan’ tercapai dengan baik, dengan jumlah 

realisasi anggaran 98,67%.  
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B. SASARAN 2 : PEMBANGUNAN JARINGAN PRASARANA ANGKUTAN JALAN 

Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-3: Program dan Keiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 2 

Program Kegiatan 
Anggaran 

Anggaran Realisasi 

Program pembangunan 
sarana dan prasarana 
perhubungan 

Pembangunan Halte bus, 
taxi gedung terminal 

 89.625.000   84.575.000  

Program Pembangunan 
Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 

Koordinasi dalam 
pembangunan prasarana 
dan fasilitas perhubungan 

 154.580.000   94.515.000  

Peningkatan pengelolaan 
terminal angkutan darat 

 433.286.600   362.164.290  

Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
dan Fasilitas LLAJ 

Rehabilitasi/pemeliharaan 
terminal/pelabuhan 

 776.973.500   760.774.500  

JUMLAH 1.454.465.100  1.302.028.790  

 Adapun capaian sasaran ini adalah sebagai berikut: 

Tabel III-4: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 2 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Pembangunan 
Jaringan 
Prasarana 
Angkutan 
Jalan 

Tersedianya halte di lokasi 
yang telah dilayani angkutan 
umum dalam trayek 

% 2,57% 2,57% 100,00% 

Tersedianya terminal 
angkutan penumpang di 
wilayah yang telah dilayani 
angkutan umum dalam 
trayek 

% 66,67% 66,67% 100,00% 

Jumlah Anggaran Tahun 2015 1.454.465.100   
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 1.302.028.790  (89,52%) 

 

 

Yang dimaksud dengan indikator ‘tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani 

angkutan umum dalam trayek’ dalam laporan ini adalah nisbah daripada ‘jumlah halte 

yang tersedia di wilayah Kabupaten Bandung yang telah dilayani angkutan umum dalam 

trayek’ terhadap ‘jumlah kebutuhan halte dengan walkable distance + 200-400 meter’ di 

Kabupaten Bandung (2728 buah).  
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Sementara indikator ‘tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang 

telah dilayani angkutan umum dalam trayek’ adalah nisbah ‘terminal angkutan 

penumpang yang ada dan lahannya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung’ yang 

berjumlah 6 terminal; terhadap ‘jumlah terminal angkutan penumpang di Kabupaten 

Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati’ yang berjumlah 9 terminal.  

Karakteristik kedua indikator tersebut yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik, maksimal 100,00%. Cara penghitungan persentase 

pencapaian target yaitu: 

 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian target sasaran Pembangunan Jaringan 

Prasarana Angkutan Jalan terpenuhi dengan baik, dengan realisasi anggaran sebesar 

89,52%. 

  

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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C. SASARAN 3 : MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-5 : Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 3 

Program Kegiatan 
Anggaran 

Anggaran Realisasi 

Program 
pengendalian dan 
pengamanan lalu 
lintas 

Pengadaan dan Pemasangan 
Perlengkapan Jalan 

 1.493.355.542  1.464.553.000  

Program peningkatan 
pelayanan angkutan 

Pengendalian disiplin 
pengoperasian angkutan 
umum dijalan raya 

 905.400.000   905.400.000  

Koordinasi dalam 
peningkatan pelayanan 
angkutan 

 69.050.000   68.776.000  

Program 
pengendalian dan 
pengamanan lalu 
lintas 

Manajemen dan rekayasa 
lalu lintas dan angkutan jalan 
di kawasan 

 340.000.000   314.897.000  

Pengadaan Dan Pemasangan 
Perlengkapan Jalan 

5.068.000  5.068.000  

Pengadaan Fasilitas Lalu 
Lintas dan Penunjang 
Kegiatan PON XIX Tahun 
2016 ( Bantuan Gubernur ) 

 850.000.000   817.666.000  

Program peningkatan 
pelayanan angkutan 

Peningkatan disiplin 
masyarakat menggunakan 
angkutan 

 68.600.000   68.350.000  

Pengendalian disiplin 
pengoperasian angkutan 
umum dijalan raya 

 636.013.500   636.013.500  

Pengembangan sarana dan 
prasarana pelayanan jasa 
angkutan 

 84.250.000   83.050.000  

JUMLAH 4.451.737.042  4.363.773.500  
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Adapun capaian sasaran ini adalah sebagai berikut: 

Tabel III-6 : Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 3 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Manajemen 
Rekayasa 
Lalu Lintas 
dan 
Angkutan 
Jalan 

Persentase rata-rata 
ketersediaan fasilitas 
perlengkapan jalan (a. 
Rambu b. Marka c. 
Guardrail) 

% 7,70% 7,70% 100% 

VCR (volume capacity 
ratio) dan LoS (level of 
service) 

Nilai 
Kuantitatif 

LoS 

VCR 0,84 
LoS D  

(nilai 3) 

VCR 0,31 
LoS D  

(nilai 2,83) 

94,33% 

Jumlah maksimal 
penanganan kasus 
kecelakaan lalu lintas 

kasus/ 
tahun 

248  430 73,39% 

Jumlah Anggaran Tahun 2015 4.451.737.042   

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015  4.363.773.500  (98,02%) 

Yang dimaksud dengan indikator ‘tersedianya fasilitas perlengkapan jalan’ adalah 

rata-rata nisbah daripada ‘jumlah fasilitas perlengkapan jalan terpasang berupa rambu, 

marka dan guardrail’ terhadap ‘jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan berupa 

rambu, marka dan guardrail’ di Kabupaten Bandung. Indikator VCR adalah nisbah daripada 

volume lalu lintas tertinggi per jam terhadap kapasitas ruas jalan per jam. 

Sementara LoS adalah tingkat pelayanan jalan yang dinilai berdasarkan VCR, 

kecepatan dan kepadatan lalu lintas, oleh karena itu indikator hasil berupa VCR dan LoS 

dinilai capaian targetnya berdasar LoS (fokus terhadap kecepatan). Gambaran tentang 

tingkat pelayanan jalan adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III-7 berikut ini. 
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Tabel III-7: Tingkat Pelayanan Jalan (LoS = Level of Service) 

LoS Karakteristik Operasi Terkait 

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 

Karakteristik indikator pertama dan kedua yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan 

pencapaian kinerja yang semakin baik. Cara penghitungan persentase pencapaian target 

yaitu: 

 

Indikator kedua (LoS) dikategorikan ke dalam level A (terbaik dengan nilai           

kuantitatif 6) sampai dengan level F (terburuk dengan nilai kuantitatif 1). Dalam 

penghitungan kuantitatif, rata-rata LoS jalan di Kabupaten Bandung mencapai angka 2,83 

di mana tingkat pelayanan jalan bergerak dari LoS D (kuantitatif = 3) mendekati LoS E 

(kuantitatif = 2).  

 

% = (Realisasi / Target) x 100% 
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Sementara karakteristik indikator ‘jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan 

lalu lintas’ yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin 

buruk. Cara penghitungan persentase pencapaian target adalah sebagai berikut: 

% = 100% ×
(𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖) − (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)

(𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 )
 

Namun pun demikian, data pasti terkait indikator dimaksud belum dapat               

diperoleh sampai dengan Laporan Kinerja ini dibuat. Angka indikator kecelakaan               

yang disajikan dalam laporan ini didasarkan pada angka penurunan kasus                 

kecelakaan lalu lintas di Wilayah POLDA Jawa Barat, sebagaimana dinyatakan                      

oleh POLDA Jawa Barat dalam salah satu artikel yang menyatakan bahwa                                  

kasus kecelakaan selama Tahun 2015 menurun 4,03% dari Tahun 2014 

(http://jabar.metrotvnews.com/read/2015/12/21/203348/angka-kecelakaan-di-jabar-

turun-hingga-4-persen). 

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa realisasi pencapaian target sasaran 

‘manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan’ pun tercapai baik dengan serapan 

anggaran sebesar 98,02%. 

D. SASARAN 4 : PENYEDIAAN PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

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

Program Kegiatan 
Anggaran 

Anggaran Realisasi 

Program 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Prasarana dan 
Fasilitas LLAJ 

Rehabilitasi/pemeliharaan 
sarana alat pengujian kendaraan 
bermotor 

 274.650.000   270.740.000  

Pembangunan balai pengujian 
kendaraan bermotor 

1.176.840.000  1.103.777.000  

Pengadaan alat pengujian 
kendaraan bermotor ( Bantuan 
Gubernur ) 

2.000.000.000  1.983.510.000  

JUMLAH 3.451.490.000  3.358.027.000  
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Adapun capaian sasaran ini adalah sebagai berikut: 

Tabel III-9: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 4 

Sasaran 
Strategis 

 

Indikator Kinerja 
 

Satuan 
 

Kinerja 

Target Realisasi % Capaian 

Penyediaan 
Pelayanan 
Pengujian 
Kendaraan 
Bermotor 

Tersedianya unit pengujian 
kendaraan bermotor per 
4000 populasi kendaraan 
wajib uji 
 

% 
 

66,67% 
 

66,67% 100,00% 

Jumlah Anggaran Tahun 2015  3.451.490.000   

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 3.358.027.000  (97,29%)  
 

Indikator ‘tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan 

wajib uji 4000’ dihitung dengan cara: 

% =
(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑃𝐾𝐵 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑎𝑑𝑎)

(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑢𝑗𝑖 ÷  4000)
× 100% 

Berdasarkan jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Bandung, maka jumlah 

kebutuhan layanan PKB di Kabupaten Bandung adalah 6 (enam) unit. Dengan target 

penyediaan unit PKB sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 4 (empat) unit atau 66,67%, 

maka target sasaran dimaksud tercapai baik 100,00% dengan realisasi anggaran 97,29%. 

E. SASARAN 5 : PENGENDALIAN KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN 

Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

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

Program Kegiatan 
Anggaran 

Anggaran Realisasi 

Program peningkatan 
kelaikan 
pengoperasian 
kendaraan bermotor 

Pembangunan balai pengujian 
kendaraan bermotor 

 164.580.000   164.580.000  

Pelaksanaan uji petik 
kendaraan bermotor 

 118.927.000   118.826.950  

JUMLAH  283.507.000   283.406.950  
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Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut 

Tabel III-11: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 5 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan Kinerja 

Target Realisasi % Capaian 

Pengendalian 
Keselamatan 
Angkutan 
Jalan 

Terpenuhinya standar 
keselamatan bagi angkutan 
umum yang melayani trayek 
di dalam Kabupaten 
(persentase kendaraan 
wajib uji yang melaksanakan 
pengujian kendaraan 
bermotor) 

% 100% 98,48% 98,48% 

Jumlah Anggaran Tahun 2015  283.507.000   

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015  283.406.950  (99,56%) 

Disimpulkan bahwa pencapaian target sasaran ‘Pengendalian Keselamatan Angkutan 

Jalan’ cukup baik dengan angka capaian 98,48% dan serapan anggaran 99,56%. 

F.  SASARAN 6 : PENGENDALIAN SISTEM LLAJ MELALUI PENGELOLAAN PAD 

Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

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

Program Kegiatan 
Anggaran 

Anggaran Realisasi 

Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Penyediaan barang cetakan 
dan penggandaan 

1.375.550.800  1.367.106.150  

Program peningkatan 
pelayanan angkutan 

Penciptaan pelayanan 
cepat, tepat, murah dan 
mudah 

 91.832.000   90.032.000  

Program peningkatan 
kelaikan pengoperasian 
kendaraan bermotor 

Pembangunan balai 
pengujian kendaraan 
bermotor 

3.746.000 3.746.000 

Pelaksanaan uji petik 
kendaraan bermotor 

 116.700.000   116.700.000  

JUMLAH 1.587.828.800  1.577.584.150 
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Adapun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 

Tabel III-13: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 6 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Pengendalian Sistem 
LLAJ melalui 
pengelolaan PAD 

Capaian target PAD 
Bidang Perhubungan 

% 95,00% 98,64% 103,83% 

Jumlah Anggaran Tahun 2015 1.587.828.800   
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 1.577.584.150  (99,35%) 

Target PAD Bidang Perhubungan Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 4.902.200.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 4.835.754.750,- (98,64%). Maka disimpulkan bahwa target sasaran 

‘Pengendalian Sistem LLAJ Melalui Pengelolaan PAD’ tercapai dengan baik, dengan 

pencapaian angka realisasi 3,64% lebih besar dari target (95,00%) dan persentase 

penyerapan anggaran 99,35%. 

G. SASARAN 7 : PENGENDALIAN KESELAMATAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU 

Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-14: Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 7 

Program Kegiatan 
Anggaran 

Anggaran Realisasi 

Program peningkatan 
pelayanan angkutan 

Pengembangan sarana dan 
prasarana pelayanan jasa 
angkutan 

95.175.000  95.175.000  

JUMLAH 95.175.000  95.175.000  
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Adapun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 

Tabel III-15: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 7 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi % Capaian 

Pengendalian 
Keselamatan 
Angkutan 
Sungai dan 
Danau 

Terpenuhinya standar 
keselamatan bagi kapal 
sungai dan danau yang 
beroperasi di Kab. Bandung 

% 10,00% 10,00% 100,00% 

Jumlah Anggaran Tahun 2015 95.175.000   

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 95.175.000  (100,00%) 

 Disimpulkan bahwa target sasaran ‘Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan 

Danau’ tercapai sesuai target dengan persentase penyerapan anggaran 100,00%. 

H. SASARAN 8 : PENGENDALIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 

Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-16: Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran 8 

Program Kegiatan 
Anggaran 

Anggaran Realisasi 

Program 
Pengembangan 
Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa 

Perencanaan dan 
pengembangan kebijakan 
komunikasi dan informasi 

 
462.334.000  

 
452.868.105  

JUMLAH 462.334.000  452.868.105  

 Adapun pencapaiannya adalah sebagai berikut: 

Tabel III-17: Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 8 

Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 
Pengendalian 
Komunikasi dan 
Informasi 

Terpenuhinya tahapan 
pengendalian komunikasi 
dan informasi 

% 75,00% 75,00% 100,00% 

Jumlah Anggaran Tahun 2015 462.334.000   

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 452.868.105  (97,95%)  

Disimpulkan bahwa pencapaian target sasaran 8 cukup baik, dengan persentase 

penyerapan anggaran 97,95%. 
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I. SASARAN 9 :PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK BIDANG PERHUBUNGAN KEPADA 

MASYARAKAT 

Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-18: Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran 9 

Program Kegiatan 
Anggaran 

Anggaran Realisasi 

Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

 210.100.060   148.305.932  

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.260.000   630.000  

Penyediaan jasa kebersihan kantor  113.412.000   113.412.000  

Penyediaan jasa perbaikan peralatan 
kerja 

 50.309.000   50.309.000  

Penyediaan alat tulis kantor  48.477.250   48.477.250  

Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan 

 56.265.000   56.265.000  

Penyediaan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor 

 21.232.500   21.232.500  

Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

 444.295.000   444.058.000  

Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan 

 94.286.000   94.176.000  

Penyediaan makanan dan minuman  95.700.000   69.296.000  

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 
luar daerah 

 165.500.000   165.403.500  

Penyediaan Tenaga Pendukung teknis 
dan Administrasi Perkantoran 

 554.400.000   540.000.000  

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke 
Dalam Daerah 

 77.500.000   77.500.000  

Program 
peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

Pengadaan kendaraan 
dinas/operasional 

 
1.096.070.000  

 
1.087.310.625  

Pengadaan perlengkapan gedung 
kantor 

 377.155.000   376.755.000  

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional 

 549.192.000   537.628.689  

Rehabilitasi sedang/berat rumah 
gedung kantor 

 
1.602.871.012  

 
1.530.304.000  



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung 

 

 

33 

 

Program Kegiatan 
Anggaran 

Anggaran Realisasi 

Program 
peningkatan 
disiplin 
aparatur 

Pengadaan pakaian dinas beserta 
perlengkapannya 

 170.175.000   169.839.000  

Program 
peningkatan 
kapasitas 
sumber 
daya 
aparatur 

Bimbingan teknis implementasi 
peraturan perundang-undangan 

 60.000.000   60.000.000  

JUMLAH 5.788.199.822  5.590.902.496  

 Adapun pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel III-19 : Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 9 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Pemberian layanan 
publik bidang 
perhubungan 
kepada masyarakat 

Terpenuhinya 
kebutuhan masyarakat 
akan pelayanan publik 
bidang perhubungan 

% 80,00% 80,00% 100,00% 

Rata-rata Nilai Kinerja 
/ LPTJ 

% 70,00% 70,00% 100,00% 

Jumlah Anggaran Tahun 2015 5.788.199.822   
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 5.590.902.496  (96,59%) 

Disimpulkan bahwa pencapaian target sasaran ‘Pemberian Layanan Publik Bidang 

Perhubungan Kepada Masyarakat’ cukup baik dengan persentase penyerapan                  

anggaran 96,59%. 

  



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung 

 

 

34 

 

J. SASARAN 10 : AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN 

Sasaran ini dicapai melalui program-program yang operasionalisasinya didukung oleh 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Tabel III-20 : Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 10 

Program Kegiatan 
Anggaran 

Anggaran Realisasi 

Program peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 

Penyusunan laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 

149.400.000  148.680.000  

Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun 

8.000.000  8.000.000  

JUMLAH 157.400.000  156.680.000  

 Adapun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut: 

Tabel III-21 : Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran 10 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 
Kinerja 

Target Realisasi 
% 

Capaian 

Akuntabilitas kinerja 
dan keuangan 

Persentase 
akuntabilitas kinerja 
dan keuangan 

% 85,00% 98,17% 115,49% 

Jumlah Anggaran Tahun 2015  157.400.000   

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015 156.680.000  (99,54%)  

Indikator ‘persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan’ dihitung dengan cara 

merata-ratakan capaian kinerja input (97%), capaian kinerja output (100%) serta capaian 

kinerja outcome (97,51% - rata-rata capaian 14 indikator kinerja sasaran strategis), 

sehingga diperoleh angka rata-rata realisasi 98,17%. Dengan demikian, capaian indikator 

‘akuntabilitas kinerja dan keuangan’ adalah 115,49%. 
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K. PERBANDINGAN KINERJA JANGKA MENENGAH 2011 – 2015 

Pada Sub Bab ini, evaluasi dan analisis kinerja DISHUB Kabupaten Bandung didasarkan pada perbandingan kinerja Tahun 2015 (tahun terakhir 

RENSTRA 2010 – 2015) dengan kinerja 4 (empat) tahun sebelumnya. 

Tabel III-22: Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2011 – 2015 

No. Indikator Kinerja 
Realisasi Kinerja pada Tahun 

Keterangan Kinerja 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah 
yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan 
kabupaten 

33,92% 33,92% 33,28% 33,65% 33,92% Fluktuatif 

2 Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang 1 : 12 1:19 1 : 53,87 1 : 56,07 1:74 Kinerja meningkat 
(jumlah penumpang 
meningkat – batas 
maksimal 108 orang) 

Atau Atau atau Atau Atau 

2,25% 5,26% 1,86% 1,78% 1,35% 

3 Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan 
umum dalam trayek 

0,37% 0,37% 1,10% 1,47% 2,57% Meningkat 

4 Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah 
yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 

66,67% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% Tetap 

5 Persentase rata-rata ketersediaan fasilitas 
perlengkapan jalan (a. Rambu b. Marka c. Guardrail) 

1,195 3,04% 4,24% 5,99% 7,70% Meningkat 

6 VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) VCR 
0,84 

LoS D 
(3) 

VCR 0,84 
LoS D 

(3) 

VCR 0,35 
LoS D 

(3) 

VCR 0,28  
LoS D 
(2,84) 

VCR 0,31 
LoS D 
(2,83) 

Menurun 
 

7 Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu 
lintas 

539 
kasus/th 

461 
kasus/th 

429 
kasus/th 

447 
kasus/th 

430 
kasus/th 

Kinerja meningkat 
(angka kecelakaan 
menurun) 
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No. Indikator Kinerja 
Realisasi Kinerja pada Tahun 

Keterangan Kinerja 
2011 2012 2013 2014 2015 

8 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per 
4000 populasi kendaraan wajib uji 

33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 66,67% Meningkat 

9 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan 
umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten 
(persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan 
pengujian kendaraan bermotor) 

95,84 76,2 80.57 86.56 98.48 Meningkat 

10 Capaian target PAD Bidang Perhubungan 88,59% 78,47% 91,16% 94,50% 98,64% Meningkat 

11 Terpenuhinya Standar keselamatan bagi kapal sungai 
daan danau yang beroperasi di Kab. Bandung 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% Baru ditetapkan di akhir 
periode pembangunan 
jangka menengah 

12 Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan 
informasi 

40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 75,00% Tetap di Tahun Terakhir 

13 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan 
publik bidang perhubungan 

50,00% 50,00% 70,00% 75,00% 80,00% Meningkat 

14 Rata-rata Nilai Kinerja / LPTJ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% Ditetapkan di tahun 
terakhir 

15 Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan 97,64% 90,01% 98,87% 100,89% 98,17% Fluktuatif 
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Keterangan Kinerja: 

1. Tingkat ketersediaan angkutan umum di Kabupaten Bandung secara angka 

menunjukkan fluktuatif kinerja dari Tahun 2011 s.d. 2015. Hal ini dikarenakan: 

a. Angkutan umum terdiri dari ‘Angkutan Umum Dalam Trayek’ dan ‘Angkutan 

Umum Tidak Dalam Trayek’. 

b. Alokasi ‘Angkutan Umum Dalam Trayek’ dari Tahun 2011 s.d. 2015 adalah 7078 

kendaraan dan terealisasi sebanyak 2401 kendaraan. 

c. Alokasi ‘Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek’ baru ditetapkan di Tahun 2012 

sebanyak 200 kendaraan dan terealisasi mulai Tahun 2013 sebanyak 21 kendaraan. 

Di Tahun 2014 terealisasi sebanyak 27 kendaraan, dan Tahun 2015 terealisasi 

sebanyak 20 kendaraan. 

d. Mengingat hal di atas, maka angka kinerja Tahun 2011 dan 2012 adalah sama 

(pembilang dan penyebut angka kinerja sebagaimana poin b).  

Mulai Tahun 2013, penyebut angka kinerja menjadi = 7078 + 200 = 7278.  

Sementara pembilang angka kinerja berubah sejumlah penambahan realisasi 

kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek. 

Adapun data kinerja yang ditampilkan di Tabel III-22 merupakan revisi data kinerja 

yang sudah dirilis dalam RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 (Tabel II-2). 

2. Angka ‘rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang‘ ari Tahun 2011 s.d. 

2015 menunjukkan tren kinerja yang meningkat, yang mana jumlah 

penumpang/pengguna angkutan umum per hari-nya dari tahun ke tahun meningkat. 

Adapun kinerja dianggap meningkat, jika jumlah penumpang per kendaraan.hari 

masih di bawah 108 orang. 

3. Indikator kinerja ‘tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam 

trayek’ terus meningkat dari Tahun 2011 s.d. 2015 seiring penambahan jumlah 

halte/shelter angkutan umum setiap tahunnya. 

4. Indikator kinerja ‘tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah 

dilayani angkutan umum dalam trayek’ tetap dari Tahun 2011 s.d. 2015 dikarenakan 

jumlah terminal di Kabupaten Bandung tidak bertambah. 
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5. Indikator kinerja ‘persentase rata-rata ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan             

(a. Rambu b. Marka c. Guardrail)’ terus meningkat dari Tahun 2011 s.d. 2015 seiring 

penambahan jumlah perlengkapan jalan yang terpasang setiap tahunnya. 

6. Tren kinerja untuk indikator ‘VCR (Volume Capacity Ratio) dan LoS (Level of Service)’ 

mengalami penurunan. Hal ini dapat dicermati sebagai suatu hal yang wajar, 

dikarenakan volume lalu lintas dan jumlah pergerakan orang maupun barang setiap 

tahun terus meningkat. Sementara kapasitas jalan sampai dengan Tahun 2015 belum 

meningkat, mengingat bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung masih menargetkan 

kondisi jalan mantap (belum masuk ke tahap peningkatan jalan nyaman dan 

peningkatan kapasitas jalan). 

7. Tren kinerja untuk indikator ‘jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu 

lintas’ mengalami penurunan. Namun pun demikian sepatutnya diakui bahwa data 

yang tersedia untuk mendukung analisa kinerja ini kurang memadai. Terlebih lagi, 

‘jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan’ pun kurang tepat untuk dijadikan 

indikator kinerja, karena indikator yang tepat sesungguhnya adalah ‘jumlah kejadian 

kasus kecelakaan lalu lintas’. Dan kembali lagi bahwa, data terkait ‘jumlah kejadian’ 

adalah jauh lebih sulit didapat karena tidak semua kecelakaan terdeteksi oleh instansi 

berwenang. 

8. Indikator kinerja ‘tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per 4000 populasi 

kendaraan wajib uji’ meningkat di akhir tahun periode pembangunan jangka 

menengah, seiring penambahan jumlah unit pelayan pengujian kendaraan bermotor 

di Tahun 2015, sebagai upaya untuk mendorong capain target Standar Pelayanan 

Minimal (SPM Bidang Perhubungan). 
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9. Memperhatikan realisasi kinerja untuk indikator ‘terpenuhinya standar keselamatan 

bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten (persentase 

kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)’, tren kinerja 

dari Tahun 2011 s.d. 2015 menunjukkan peningkatan. 

 Adapun data kinerja yang ditampilkan di Tabel III-22 merupakan revisi data kinerja 

yang sudah dirilis dalam RENSTRA Perubahan 2010 – 2015 (Tabel II-2). Tabel III-22 

menghitung realisasi kinerja indikator ke-9 dengan cara seperti Laporan Kinerja           

Tahun 2014 (realisasi didasarkan pada kendaraan yang melakukan uji baru dan uji 

berkala, sementara target didasarkan pada volume kendaraan untuk uji baru dan uji 

berkala dalam DPA Pendapatan). 

10. Kinerja ‘capaian target PAD Bidang Perhubungan’ mengalami peningkatan. 

11. Indikator kinerja ‘terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai daan danau 

yang beroperasi di Kab. Bandung’ baru ditargetkan untuk dicapai di Tahun 2015. 

12. Indikator kinerja ‘terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi’ 

tetap, karena tahapan kegiatan yang dilaksanakan masih mempertimbangkan hal-hal 

terkait kewenangan daerah untuk urusan komunikasi dan informasi, penataan 

kelembagaan, serta proses penyusunan PERDA baik penyelenggaraan maupun 

retribusi. 

13. Kinerja ‘terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang 

perhubungan’ mengalami peningkatan. 

14. Indikator kinerja ‘rata-rata nilai kinerja pegawai / LPTJ’ baru ditargetkan untuk dicapai 

di Tahun 2015. 

15. Kinerja ‘persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan’ mengalami peningkatan 

seiring update data manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan, sehingga 

pengukuran kinerja outcome program dan kegiatan menjadi lebih akuntabel dan 

reliable. 
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L. 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-23 menampilkan analisa tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas 

Perhubungan di Tahun 2015. Capaian kinerja outcome adalah sebagaimana diuraikan 

mulai dari Sub Bab III.A. sampai dengan Sub Bab III.J. Capaian kinerja output di Tahun 2015 

secara keseluruhan tercapai 100%, dalam artian bahwa seluruh pekerjaan yang 

ditargetkan di dalam DPA/DPPA Tahun 2015 terealisasi semua, tidak kurang dan tidak 

lebih. Sementara capaian kinerja input yang dianalisa pada dasarnya sama dengan apa 

yang disajikan dalam Sub Bab III.A. sampai dengan Sub Bab III.J. Namun dikarenakan Sub 

Bab dimaksud menampilkan capaian kinerja input dengan orientasi ‘sasaran’, maka untuk 

memperoleh capaian kinerja input dengan orientasi masing-masing indikator kinerja 

dilakukan analisa terpisah sebagaimana ditampilkan dalam Lampiran I. 

 Dan memperhatikan Tabel III-23 yang menganalisa seluruh tingkat efisiensi dan 

efektifitas kinerja per setiap indikator, dapat disimpulkan bahwa kinerja DISHUB Kab. 

Bandung       Tahun 2015 atas pemenuhan target kinerja yang ditetapkan/dijanjikan dalam 

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

efisiensi 95,61% dan efektifitas kinerja 93,37%. 
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Tabel III-23: Efisiensi dan Efektifitas Kinerja 

Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja Tingkat 

Efisiensi 

Tingkat 

Efektifitas 
input output outcome 

Tersedianya angkutan umum 

yang melayani wilayah yang 

telah tersedia jaringan jalan 

untuk jaringan jalan 

kabupaten 

99,07% 100,00% 88,06% 88,89% 88,06% 

Rasio jumlah pelayanan 

angkutan terhadap penumpang 
97,94% 100,00% 120,27% 122,80% 120,27% 

Tersedianya halte di lokasi 

yang telah dilayani angkutan 

umum dalam trayek 

94,37% 100,00% 100,00% 105,97% 100,00% 

Tersedianya terminal angkutan 

penumpang di wilayah yang 

telah dilayani angkutan umum 

dalam trayek 

89,20% 100,00% 100,00% 112,11% 100,00% 

Persentase rata-rata 

ketersediaan fasilitas 

perlengkapan jalan (a. Rambu 

b. Marka c. Guardrail) 

98,07% 100,00% 100,00% 101,97% 100,00% 

VCR (Volume Capacity Ratio) 

dan LoS (Level of Service) 
97,34% 100,00% 94,33% 96,91% 94,33% 

Jumlah maksimal penanganan 

kasus kecelakaan lalu lintas 
99,82% 100,00% 73,39% 73,52% 73,39% 

Tersedianya unit pengujian 

kendaraan bermotor per 4000 

populasi kendaraan wajib uji 

97,29% 100,00% 100,00% 102,78% 100,00% 

Terpenuhinya standar 

keselamatan bagi angkutan 

umum yang melayani trayek di 

dalam Kabupaten (persentase 

kendaraan wajib uji yang 

melaksanakan pengujian 

kendaraan bermotor) 

99,96% 100,00% 98,48% 98,51% 98,48% 

Capaian target PAD Bidang 

Perhubungan 
99,35% 100,00% 103,83% 104,51% 103,83% 

Terpenuhinya standar 

keselamatan bagi kapal sungai 

dan danau yang beroperasi di 

Kab. Bandung 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Terpenuhinya tahapan 

pengendalian komunikasi dan 

informasi 

97,95% 100,00% 100,00% 102,09% 100,00% 

Terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat akan pelayanan 

publik bidang perhubungan 

96,46% 100,00% 100,00% 103,67% 100,00% 

Rata-rata Nilai Kinerja / LPTJ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Indikator Kinerja 
Capaian Kinerja 

Tingkat 

Efisiensi 

Tingkat 

Efektifitas 
input output outcome 

Persentase akuntabilitas 

kinerja dan keuangan 
99,54% 100,00% 115,49% 116,02% 115,49% 

Rata-rata 95,61% 93,37% 

Adapun telaahan tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas yang berkisar di bawah 100% 

atas beberapa indikator adalah sebagai berikut: 

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 

untuk jaringan jalan kabupaten. 

Rendahnya tingkat efektifitas disebabkan oleh stagnasi pengusahaan angkutan 

umum di Kabupaten Bandung.  

Angka alokasi kendaraan sudah ditetapkan untuk periode rencana jangka panjang, 

dengan mengakomodir prediksi pertumbuhan pergerakan dan lalu lintas yang pesat. 

Namun pengisian alokasi kendaraan yang terealisasi mengalami stagnasi, 

dikarenakan pengusaha angkutan umum kalah saing dengan pertumbuhan 

kepemilikan/penggunaan kendaraan pribadi. 

Hal ini menjadi bukti nyata (sebagaimana terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota 

di Indonesia – bahkan dunia) bahwa pemerintah harus mengakselerasi 

program/kegiatannya dalam hal mendorong penyediaan angkutan umum yang 

berdaya saing (angkutan umum masal yang lebih efisien dalam hal penggunaan ruang 

lalu lintas, sistem kepengusahaan yang lebih mapan ‘bukan individual’ untuk 

memudahkan pembinaan dan regulasi). Dengan demikian, angkutan umum dapat 

melayani kebutuhan pergerakan orang/barang dengan lebih baik. 

2. VCR (Volume Capacity Ratio) dan LoS (Level of Service). 

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa volume lalu lintas dan jumlah pergerakan 

orang maupun barang setiap tahun terus meningkat. Sementara kapasitas jalan 

sampai dengan Tahun 2015 belum meningkat, mengingat bahwa Pemerintah 

Kabupaten Bandung masih menargetkan kondisi jalan mantap (belum masuk ke tahap 

peningkatan jalan nyaman dan peningkatan kapasitas jalan). 

Selain itu program/kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun 2015 yang 

diarahkan untuk menunjang tingkat pelayanan jalan, sebagian besar baru berupa 

pengadaan perlengkapan jalan dan pengawasan operasional lalu lintas di jalan, yang 
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tentunya tidak serta merta mengakselerasi peningkatan kapasitas jalan maupun 

kecepatan lalu lintas atau laju kendaraan, yang memang merupakan poin penting 

dalam penilaian tingkat pelayanan jalan (LoS). 

3. Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. 

Indikator ini merupakan salah satu dampak lanjutan dari, atau berbanding lurus 

dengan ‘efektifitas tingkat pelayanan jalan (LoS)’. 

4. Persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. 

Indikator ‘ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor’ sangat mempengaruhi 

capaian indikator ini. Di Tahun 2015 memang ketersediaan unit pengujian kendaraan 

bermotor sudah bertambah (66,67%), namun pastinya capaian indikator tersebut 

baru dapat dirasakan manfaatnya di Tahun 2016 dst. 
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Laporan Kinerja DISHUB Kabupaten Bandung Tahun 2015 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 2015. 

Analisis dan evaluasi terhadap 10 (sepuluh) sasaran kinerja yang ditargetkan di 

Tahun 2015 melalui 15 (lima belas) indikator, dengan capaian target sebagai berikut: 

1. 88,06% untuk ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah 

tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten. 

2. 120,27% untuk rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang. 

3. 100% untuk ketersediaan halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam 

trayek. 

4. 100% untuk ketersediaan terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah 

dilayani angkutan umum dalam trayek. 

5. 100% untuk persentase rata-rata ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, 

marka, guardrail) pada jalan kabupaten. 

6. 94,33% untuk VCR (Volume Capacity Ratio) dan LoS (Level of Service). 

7. 73,39% jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. 

8. 100% untuk ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor per 4000 populasi 

kendaraan wajib uji. 

9. 98,48% untuk terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani 

trayek di dalam kabupaten (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan 

pengujian kendaraan bermotor). 

10. 103,83% untuk capaian target PAD Bidang Perhubungan.  

11. 100% untuk terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang 

beroperasi di Kab. Bandung 

12. 100% untuk terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi. 
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13. 100% untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang 

perhubungan. 

14.  100% untuk rata-rata nilai kinerja / LPTJ pegawai. 

15. 115,49% untuk persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan. 

Membandingkan 15 indikator kinerja yang diukur di Tahun 2015 (tahun terakhir 

periode pembangunan jangka menengah) dengan 4 (empat) tahun sebelumnya, 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. 8 (delapan) indikator meningkat capaian kinerjanya. 

2. 2 (dua) indikator memiliki kinerja tetap. 

3. 2 (dua) indikator memiliki kinerja yang fluktuatif. 

4. 2 (dua) indikator baru ditetapkan targetnya di Tahun 2015. 

5. 1 (satu) indikator menurun.  

Rata-rata kinerja DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015 mencapai tingkat efisiensi dan 

efektifitas cukup tinggi, yaitu pada angka 95,61% dan 93,37%. 
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