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KATA  PENGANTAR 

 

 Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggung jawab dan dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, telah 

dikembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah  sistem dengan  

pendekatan  manajeman berbasis kinerja untuk menyediakan informasi kinerja guna pengelolaan 

kinerja  mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan evaluasi kinerja data pelaporannya. 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai wujud penerapan manajemen berbasis 

kinerja pada tahap perencanaan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2020 

merupakan sasaran dan program Rencana Strategi Dinas Perhubungan Tahun 2020 yang belum 

terealisasi dan akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan diharapkan dapat menjadi tolok ukur 

keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020. 

 

 

 

        Banjarnegara,   Januari 2019 

 

 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  

 KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

 

 TURSIMAN, S.Sos  

 Pembina Utama Muda 

 NIP. 19680316 198803 1 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas di bidang pemerintahan maupun pembangunan 

yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya suatu mekanisme perencanaan, pelaksanaan, 

pengembangan dan pengendalian secara terpadu, serasi, selaras dan seimbang antara sektoral, 

regional dan lokal, telah ditetapkan acuan bagi seluruh Aparatur Pemerintah se-Kabupaten 

Banjarnegara yang dalam Rencana Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2020, yang merupakan rencana kegiatan operasional untuk menghadapi dampak krisis dan 

memulihkan kehidupan ekonomi. 

Sebagaimana diketahui bahwa Program dan Kegiatan merupakan unit terkecil dari seluruh 

komponen pembangunan, untuk itu keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh perumusan 

masalah, kegiatan secara tepat, perencanaan yang akurat dan pelaksanaan yang baik serta 

pengendalian dan pengawasan yang efektif. 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk mengetahui sejauh mana program-

program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dalam 

menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran Dinas 

Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Tahun 2020. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. TUGAS DAN PERAN ORGANISASI 

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah. Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara ditetapkan melalui 

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.  

1. Tugas Pokok 

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah  

2. Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara mempunyai 

fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan perparkiran; 

b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan perparkiran; 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan perparkiran; 

d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan 

perparkiran; 

e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan, lalu lintas dan 

perparkiran; 

f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 

g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 

h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

B. KETERKAITAN RKT DAN RENSTRA 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok 

ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan 

arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 dan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2018-2022. Dengan diberlakukan SOTK berdasarkan 

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016, Dinas Perhubungan menetapkan rencana 

strategis Tahun 2018-2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, 

serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas 

Perhubungan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2017-2021. 

Rentra SKPD Dinas Perhubungan disusun dengan maksud menjabarkan visi, misi dan 

program Bupati untuk tahun 2017-2021 dalam bentuk sebuah dokumen perencanaan untuk 
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dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pelaku pembanguan bidang perhubungan, 

komunikasi dan informasi. 

Tujuan penyusunan Dinas Perhubungan antara lain adalah : 

1. Untuk memberikan arah kebijakan perencanaan pembangunan di bisang perhubungan, 

selama 5 (lima) tahun 2017-2021; 

2. Diperolehnya suatu rencana strategis pembangunan bidang perhubungan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan yang terjadi; 

3. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkret dalam menjabarkan 

visi, misi Bupati Banjarnegara 
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BAB II 

RENCANA KINERJA TAHUNAN  

 

A. TUJUAN STRATEGIS 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dijiwai oleh semangat dan 

komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor aparatur daerah dalam mewujudkan 

pembaharuan dan perbaikan bidang aparatur daerah. Reformasi pada sektor aparatur daerah  pada 

hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis dan 

berkelanjutan. 

   Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas 

Perhubungan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi 

misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan 

strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan 

tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perhubungan untuk mengukur sejauh mana 

visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi 

organisasi. 

  Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan 

strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance 

indicator) yang terukur. Rumusan tujuan dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Lalu Lintas 

2. Meningkatkan Pelayanan Trayek dan Angkutan Umum 

3. Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. 

4. Meningkatkan Pelayanan Perparkiran. 

 

B. SASARAN STRATEGIS  

I. VISI 

Sesuai dengan tugas pokok yang di embanya sebagai mana dalam Peraturan Bupati 

Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, maka dalam rangka 

mendukung pelaksanaan visi Kabupaten Banjarnegara untuk “Banjarnegara Bermartabat 

dan Sejahtera” maka dirumuskan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara periode 

tahun 2017-2021 sebagai berikut: 

         “Terwujudnya Transportasi Yang Aman dan Nyaman” 

II. MISI 

Dalam rangka mewujudkan visi organisasi dan juga mendukung pencapaian visi dan 

misi Kabupaten Banjarnegara tahun 2020, misi Dinas Perhubungan di rumuskan sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor; 
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2. Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Lalu Lintas;  

3. Meningkatkan Pelayanan Trayek Dan Angkutan Umum; 

4. Meningkatkan Kualitas Pengujian Kendaraan Bermotor; 

5. Meningkatkan Pendapatan Daerah Yang Memadai; 

6. Meningkatkan Pelayanan Perparkiran. 

 

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor. 

a. Tujuan 

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran. 

b. Sasaran 

1. Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

2. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan kantor 

3. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 

4. Terpenuhinya bahan logistik kantor 

5. Terpenuhinya jasa administrasi kantor (gaji PTT). 

c. Indikator 

1. Kelancaran informasi tugas kedinasan 

2. Meningkatnya pelaporan administrasi keuangan 

3. Terpenuhinya kebersihan kantor 

4. Terpenuhinya bahan logistik kelancaran pelayanan administrasi kantor, dan 

kelancaran tugas kedinasan 

5. Terpenuhinya gaji untuk PTT 

6. Pemenuhan peralatan gedung kantor yang diperlukan 

7. Keamanan dan keindahan kantor 

8. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 

9. Kedisiplinan pakaian dinas aparatur. 

Cara pencapaian sasaran 

a. Kebijakan 

1. Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

2. Pemenuhan jasa administrasi keuangan 

3. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor 

4. Pemenuhan bahan logistik kantor 

5. Pemenuhan gaji PTT 

6. Pemenuhan pembangunan gedung kantor 

7. Pemenuhan pemeliharaan gedung kantor 

8. Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 

9. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 

10. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 
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b. Program 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

3. Peningkatan disiplin aparatur 

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 

 

2. Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Lalu Lintas  

a. Tujuan 

Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Lalu Lintas  

b. Sasaran  

Meningkatnya sarana prasarana lalu lintas  

c. Indikator 

1. Jumlah pengadaan rambu rambu lalu lintas 

2. Panjang pengadaan marka jalan 

3. Jumlah pengadaan traffic light dan flashing lamp 

4. Panjang pengadaan pagar pengaman jalan. 

Cara pencapaian sasaran 

a. Kebijakan 

1. Pengadaan rambu rambu lalu lintas 

2. Pengadaan marka jalan. 

3. Pengadaan traffick light dan flashing lamp 

4. Pengadaan pagar pengaman jalan.  

b. Program 

1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 

2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

 

3. Meningkatkan Pelayanan Trayek Dan Angkutan Umum 

a. Tujuan 

1. Meningkatkan pelayanan trayek dan angkutan umum  

b. Sasaran 

1. Meningkatnya pelayanan angkutan jalan  

c. Indikator 

1. Jumlah norma, kebijakan, standar dan prosedur Bidang Perhubungan yang disusun 

2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang pelaksanaan kebijakan di bidang 

perhubungan 

3. Presentase Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 

4. Jumlah pembangunan Halte 

5. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 
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6. Jumlah pelaksanaan penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi guna keselamatan 

penumpang 

7. Jumlah pelaksanaan temu wicara pengelola angkutan darat 

8. Jumlah pelaksanaan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum 

9. Presentase penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan 

terminal 

10. Presentase peningkatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di 

lingkungan terminal 

11. Jumlah perijinan di Bidang Perhubungan yang di fasilitasi 

12. Jumlah sopir/ juru mudi/ awak angkutan umum teladan yang dipilih 

13. Jumlah terminal bus 

14. Angkutan darat. 

Cara pencapaian sasaran 

a. Kebijakan 

1. Peningkatan pengelolaan terminal 

2. Pembangunan Halte 

3. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 

4. Pengadaan penyuluhan bagi para sopir/ juru mudi guna keselamatan penumpang 

5. Pelaksanaan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum 

6. Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 

7. Peningkatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan 

terminal 

8. Perijinan di Bidang Perhubungan yang di fasilitasi 

9. Pemilihan Sopir/ juru mudi/ awak angkutan umum teladan tingkat kabupaten 

10. Penghitungan jumlah terminal bus 

11. Penghitungan angkutan darat 

b. Program : 

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 

2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

 

4. Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 

a. Tujuan 

  Menurunnya angka kecelakaan di jalan raya 

b. Sasaran 

1. Tersedianya sarana dan prasarana keselamatan jalan 

2. Tersedianya kelengkapan alat uji kendaraan bermotor. 

c. Indikator 
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1. Persentase pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 

2. Persentase pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 

3. Persentase pemeliharaan terminal 

4. Persentase pemeliharaan traffick light dan rambu-rambu lalu lintas 

5. Jumlah pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 

6. Rasio ijin trayek 

7. Jumlah uji KIR angkutan umum 

8. Kepemilikan KIR angkutan umum 

9. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 

10. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum. 

Cara pencapaian sasaran 

a. Kebijakan 

1. Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 

2. Pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 

3. Pemeliharaan terminal 

4. Pemeliharaan traffick light dan rambu-rambu lalu lintas 

5. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 

6. Rasio ijin trayek 

7. Jumlah uji KIR angkutan umum 

8. Kepemilikan KIR angkutan umum 

9. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 

10. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum. 

b. Program 

1. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 

 

5. Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Memadai 

a. Tujuan  

Meningkatkan pendapatan daerah bidang perhubungan 

b. Sasaran  

Tertib administrasi pendapatan dan kegiatan. 

c. Indikator 

Kelancaran dan tertib laporan pendapatan dan kegiatan. 

 Cara pencapaian sasaran: 

a. Kebijakan  

Tersusunnya LAKjIP, Perjanjian Kinerja (PK), LKPJ dan LPPD serta Laporan 

Keuangan. 

b. Program  
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1. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

 

6. Meningkatkan Pelayanan Perparkiran 

a. Tujuan 

Meningkatkan pelayanan perparkiran 

b. Sasaran 

Meningkatnya pelayaanan perparkiran 

c. Indikator 

1. Cakupan pelayanan perparkiran  

2. Jumlah titik parkir 

 Cara pencapaian sasaran: 

a. Kebijakan  

1. Peningkatan pengelolaan perparkiran 

2. Pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan perparkiran 

3. Pengkajian pengembangan penataan dan pengelolaan perparkiran 

b. Program  

1. Peningkatan Pelayanan Perparkiran 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 

merupakan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting sebagai pedoman dalam 

mengimplementasikan program dan kegiatan dalam jangka waktu satu  tahun untuk  mendukung dan 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan guna mewujudkan visi yang ditetapkan. 

 Sebagai suatu pedoman perencanaan, maka hal yang paling mendasar dari keberhasilan setiap 

program dan kegiatan yang direncanakan adalah terletak pada bagaimana semua hal yang telah 

direncanakan tersebut dilaksanakan secara konsisten oleh masing-masing Bagian di lingkungan 

Dinas Perhubungan. 

 Berkaitan dengan hal tersebut dengan berpedoman pada Rencana Kinerja Tahunan 2020 

Dinas Perhubungan, masing-masing Bagian berupaya semaksimal mungkin melaksanakan secara 

konsisten semua program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2020. 

 Secara teknis program dan kegiatan pada Tahun 2020 akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan dan dioperasionalisasikan melalui kegiatan-

kegiatan masing-masing bagian di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.   

 

 

 Banjarnegara,      Januari 2019 

 

 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  

 KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

 

 TURSIMAN, S.Sos  

 Pembina Utama Muda 

 NIP. 19680316 198803 1 004 
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FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  : DINAS PERHUBUNGAN 

TAHUN ANGGARAN  : 2020 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KERJA TARGET 

1 Tercukupinya sarana dan prasarana kerja 

yang menunjang pelayanan administrasi 

perkantoran 

1. Kelancaran informasi tugas kedinasan 12 bulan 

Belanja telepon, air dan listrik 
2. Meningkatnya pelayanan administrasi 

keuangan 
12 bulan  

Honorarium 11 pengelola keuangan berdasarkan beban kerja selama 12 bulan 
3. Terpenuhinya kebersihan kantor 12 bulan 

Belanja 907 peralatan/bahan kebersihan dan 98 bahan/perlengkapan 
4. Terpenuhinya bahan logistik kelancaran 

pelayanan administrasi kantor, dan 

kelancaran tugas kedinasan 

12 bulan 

Belanja 4184 ATK, 232 alat listrik dan elektronik, 800 materai,1 perangko, 

pengisian 13 tabung kebakaran, 82 bahan dan peralatan kantor, 63 

bahan/pelengkapan kantor, surat kabar, 15 buah spanduk, 11116 belanja cetak, 

55300 belanja penggandaan, 540 belanja makan minum rapat dan tamu, belanja 

perjalanan dinas dan belanja akomodasi/kontribusi 
5. Tersedianya gaji untuk PTT 12 bulan  

Gaji 37 PTT dan Tenaga Harian Lepas (THL) 
1. Pemenuhan peralatan gedung kantor yang 

diperlukan 
1 paket 

Belanja 90 peralatan dan mesin 
2. Keamanan dan keindahan kantor 1 paket 

Belanja 50000 bahan baku bangunan, honor tukang dan pembantu tukang 
3. Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala 

perlengkapan gedung kantor 
1 paket 

Belanja oli kendaraan dinas, pelumas dan BBM mesin rumput, biaya 

pemeliharaan komputer, mesin ketik, ac dan perbaikan sofa, jasa service dan 

penggantian suku cadang, belanja STNK 8 unit mobil dan 10 unit sepeda motor 

3 Meningkatkan keselamatan dan 

keamanan aparatur dalam melaklsanakan 

tugas kedinasan 

Terpenuhinya pakaian lapangan aparatur 

untuk  meningkatkan keselamatan kerja 

1 paket 

Belanja 8 set pakaian lapangan petugas penerangan jalan umum (helm, sepatu, 

wear pack, tali pengaman) 

4 Tertib administrasi pendapatan dan 

kegiatan 

Kelancaran dan tertib laporan pendapatan 

keuangan dan kegiatan 

1 paket 

Tersusunnya LAKjIP, Perjanjian Kinerja PK, LKPJ-LPPD dan laporan 

keuangan 
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5 Meningkatnya sarana prasarana lalu 

lintas 

1. Jumlah pengadaan rambu rambu lalu lintas 1 paket 

Belanja rambu-rambu dan RPPJ 
2. Persentase pemasangan rambu-rambu 100% 
3. Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang  

pelaksanaan kebijakan di bidang 

perhubungan 

1 paket 

Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan 

4. Jumlah peningkatan pengelolaan terminal 

angkutan darat 
1 paket 

Belanja alat listrik, gerobag sampah, meja kursi kerja terminal 

6 Meningkatnya pelayanan angkutan jalan 1. Jumlah pelaksanaan laik jalan kendaraan 40 kali 
2. Jumlah koordinasi pembangunan prasarana 

dan fasilitas perhubungan 
2 kali 

Forum Lalu Lintas  
3. Persentase pemeliharaan terminal 100 % 
4. Persentase pemeliharaan traffic light dan 

rambu-rambu lalu lintas 
100 % 

5. Persentase penciptaan disiplin dan 

pemeliharaan kebersihan di lingkungan 

terminal 

100 % 

Pengamanan lebaran, natal dan tahun baru serta sewa bus mudik gratis 

6. Jumlah sopir/ juru mudi/ awak angkutan 

umum teladan yang dipilih 
30 peserta awak angkutan teladan 

7. Jumlah pelaksanaan temu wicara 

pengelolaan angkutan umum 
1 kali 

8. Jumlah perijinan di Bidang perhubungan 

yang di fasilitasi 
3 

9. Jumlah terminal bus 2 

7 Meningkatkan kualitas pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor 

1. Persentase pemeliharaan sarana alat 

pengujian kendaraan bermotor 
100% 

2. Rasio ijin trayek 0,00045 
3. Jumlah KIR angkutan umum 1050 
4. Kepemilikan KIR angkutan umum 97,00 
5. Lama pengujian kelayakan angkutan (KIR) 47  menit 
6. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp. 48.000 

9 Meningkatnya pelayanan perparkiran 1. Jumlah peningkatan pengelolaaan 

perparkiran 

1 Paket 

Pengadaan papan pengumuman dan papan parkir serta perlengkapan petugas 

parkir 
2. Jumlah pembinaan, pengawasan dan 

penertiban penyelenggaraan perparkiran 

1 Paket 

Belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas 

 


