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                 KATA PENGANTAR 

 

Lembaga Pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi utama yaitu memberikan 

pelayanan publik yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan 

pelayanan publik yang baik akan memberikan efek yang sangat luas bagi masyarakat, termasuk 

peningkatan kepercayaan, pembentukan lembaga pemerintahan yang berkualitas dan berwibawa. 

Hal ini tentunya akan menciptakan sinergi sumber daya pembangunan dari berbagai stake 

holder. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang 

merupakan SKPD Pemerintah sektor transportasi juga berkewajiban menyusun Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2020. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan / penyelenggaraan 

pemerintahan pada sektor transportasi , sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana 

Stategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – Tahun 2021. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 

2019 ini sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan terutama sebagai 

input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan laporan ini diharapkan  dapat 

dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kediri oleh pihak lain yang berhak dan berkepentingan dalam menilai 

kinerja dan pertanggungjawaban, serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu dalam 

mewujudkan “clean government dan good governance”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean 

Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan 

legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung  jawab, serta bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Birokrasi Pemeritahan secara teoritis memiliki tiga fungsi 

utama, yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang 

berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), Fungsi Pembangunan yang 

berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang 

tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan Fungsi pemerintahan 

umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang 

menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation and function), termasuk di 

dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi 

birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan 

public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain serta pelayanan yang 

menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh 

masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan dan lain-lain. Oleh karena itu, pelayanan 

publik mempunyai 3 unsur yaitu unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) 

pelayanan, yaitu Pemerintah Daerah; unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan), 

yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan dan unsur ketiga adalah 

kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan. 

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor 

IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi 

Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu terjadi pula penyesuaian Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP). Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
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tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah 

kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean 

Government).  

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan 

tolok ukur bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur Capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan. Tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dapat diketahui melalui 

pengukuran seluruh aktivitas instansi dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada 

input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, hasil, manfaat 

dan dampak. Demikian juga dengan pelaporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2020 

sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam mencapai kinerja yang telah 

ditetapkan. 

 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud 

pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kepercayaan dan amanat yang telah 

diberikan serta untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen 

sebagai  upaya peningkatan kinerja (performance impovement) baik dalam bentuk 

regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kediri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Dalam 

Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kediri dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan 

proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan 

dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021. 

Sedangkan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi ini  adalah sebagai 

berikut : 

1. Mewujudkan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri kepada pihak-pihak 

yang memberi amanah/mandat;          

2. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dikerjakannya/diembannya; 

3. Memberikan bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan kinerja  di masa akan datang; 

4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga 

tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan 

lebih efektif, efisien dan responsif. 
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1.3  LANDASAN HUKUM 

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2020 adalah : 

1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan 

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (tambahan lembaran negara Republik Indonesia 

nomor 3851); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja 

instansi pemerintah (lembaran negaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 

tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

5. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

6. 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; 

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabuapten Kediri; 

8. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri; 

9. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian 

Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. 

 

 1.4  GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Birokrasi Pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan sebagai 

unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (public 

service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan 

yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan (development 

function), dan fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan 

organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation 

and function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketertiban dan 

ketentraman. 

Fungsi birokrasi pemerintah tersebut menunjukan ada 3 unsur penting dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi sebagai pemberi 
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atau penyelenggaran pelayanan publik, yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah 

penerima layanan yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan 

unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan 

pelanggan.  

Salah satu tuntutan publik saat ini adalah transparansi pengelolaan keuangan 

negara. Tuntutan  ini pada intinya adalah  terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik 

(Good Governance) sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri di dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dinas perhubungan 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

 

1.5 KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147), bahwa Dinas 

Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang 

Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Adapun tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kediri  di uraikan sebagai berikut : 

1. Tugas Pokok  : “Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang perhubungan”. 

2. Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan; 

b. Penyusunan perencanaan program dn anggaran di bidang perhubungan; 

c. Pelaksanaan tugas dibidang perhubungan; 

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang perhubungan; 

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang perhubungan; 

f. Pembinaan penyelenggaraan di bidang perhubungan; 

g. Pembinaan UPTD; 

h. Pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan; 

i. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara peiodik kepada Bupati; 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 54 Tahun 2016 dibentuk 

susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat , terdiri dari : 

1. Sekretaris 

2. Kepala Sub Bagian Program; 

3. Kepala Sub Bagian Keuangan; 

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari : 

1. Kepala Bidang  

2. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 

3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas; 

4. Bidang Angkutan, terdiri dari: 

1. Kepala Bidang; 

2. Seksi Angkutan Orang dan Terminal; 

3. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus; 

5. Bidang Pengendalian dan Operasional, terdiri dari: 

1. Kepala Bidang; 

2. Kepala Seksi Ketertiban dan Keselamatan; 

3. Kepala Seksi Perparkiran. 

6. Bidang Pengembangan Perhubungan, terdiri dari: 

1. Kepala Bidang; 

2. Kepala Seksi Data dan Evaluasi; 

3. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Perhubungan. 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD): 

1. Kepala UPTD 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

1.6  SUMBER DAYA APARATUR 

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, 

maka di dukung oleh beberapa aspek yaitu :  

a. Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan;     

b. Pembiayaan;    

c. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan. 

Jumlah personil Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sebanyak 91 terdiri dari PNS= 49 

orang,non PNS= 42 orang (kondisi 2020), dengan rincian sebagai berikut:  
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Tabel 1.1 

SDM Dinas Perhubungan 2020 

NO URAIAN 

JUMLAH 

TOTAL JABATAN 

STRUKTURAL 

JABATAN 

FUNGSIONAL 
STAF 

1 2 3 4 5 6 

1 GOLONGAN IV 12  1 13 

2 GOLONGAN III 2 7 20 29 

3 GOLONGAN II - 1 6 7 

4 GOLONGAN I -  - - 

5 NON PNS -  42 42 

 J U M L A H 14 8 69 91 

 

 Sarana prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sesuai dengan tabel 

di bawah ini : 

Tabel 1.2 

Data Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan 2020 

 

No 

 

Uraian 

 

Jumlah 

1 Alat-alat Berat 5 unit 

2 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 27 unit 

3 Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 19 unit 

4 Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor 4 unit 

5 Alat-alat Bengkel 21 unit 

6 Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 4 unit 

7 Peralatan Kantor 34 unit 

8 Perlengkapan Kantor 106 unit 

9 Komputer 80 unit 

10 Meubelair 145 unit 

11 Alat-alat Studio 17 unit 

12 Alat-alat Komunikasi 41 unit 

13 Alat-alat Ukur 4 unit 

14 Alat-alat Laboratorium 8 unit 

15 Alat-alat persenjataan/keamanan 1 unit 

16 Instalasi Listrik dan Telepon 5 unit 
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1.7  ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN: 

   Gambaran umum terkait Isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kediri dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kelembagaan dan SDM 

Belum Optimalnya kompetensi SDM di sektor perhubungan dan bidang teknologi 

komputerisasi merupakan faktor utama penyebab belum maksimalnya kinerja Dinas 

Perhubunan Kabupaten Kediri. Wawasan dan kecakapan petugas yang berkecimpung 

dalam pelaksanaan perhubungan perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya secara 

bertahap untuk membangun aparatur yang peka terhadap pelayanan transportasi. 

2. Prasarana Fasilitas Perhubungan dan LLAJ 

Operasional bidang angkutan barang dalam rangka pengendalian kelebihan 

muatan dan pengawasan serta pengamanan jalan sangatlah besar pengaruhnya terhadap 

kelancaran LLAJ karena kelebihan muatan akan menimbulkan dampak negatif terhadap 

pelayanan transportasi jalan meliputi menurunnya tingkat keselamatan, menurunya 

tingkat pelayanan lalu lintas, menurunnya kualitas lingkungan serta kerusakan jalan dan 

jembatan. Penanganan muatan lebih merupakan persoalan  multi demensi yang 

menyangkut berbagai aspek   dan dalam penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara 

parsial namun perlu dukungan konkrit serta berkesinambungan  dan di sertai dengan 

kebijakan-kebijakan yang tepat serta mampu mensinergikan kebijakan stakeholder 

terkait. 

Implikasi  dari kelebihan muatan ini antara lain arus lalu lintas menjadi lambat 

dan macet, jalan menjadi cepat rusak , sangat potensial terjadinya kecelakaan dan 

memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan karena emisi gas buang yang 

dikeluarkan kendaraan. Pada dasarnya Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengendalian 

kelebihan muatan angkutan barang di Jawa Timur adalah untuk melindungi keselamatan 

operasional angkutan barang dan pemakai jalan lainnya, mewujudkan kelancaran, 

ketertiban dan kenyamanan lalu lintas angkutan jalan, menjaga kondisi jalan dari 

kerusakan dini akibat adanya angkutan barang yang melebihi muatan, menjaga 

kelestarian  lingkungan. Ketersediaan prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai 

menjadi instrumen pendukung utama dalam mengoptimalkan pelayanan transportasi di 

wilayah Kabupaten Kediri.  

Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan prasarana dan 

fasilitas lalu linats yang memadai adalah: 

a) Peningkatan prasarana dan fasilitas gedung unit pengujian kendaraan bermotor 

khususnya pada fasilitas pelayanan publik; 

b) Melaksanakan kajian atas indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan 

serta survey karakteristik lalu lintas pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Kediri; 
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c) Pemeliharan prasarana dan fasilitas transportasi jalan sehingga dapat berfungsi 

maksimal; 

d) Penyusunan kajian dan studi teknis sektor transportasi 

e) Pengembangan sistem informasi transportsi control center di wilayah Kabupaten 

Kediri 

f) Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan. 

 

3. Layanan angkutan umum 

Rendahnya animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dinilai masih 

sangat tinggi. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri mengingat masyarakat memiliki 

banyak pilihan dalam penggunaan jenis moda transportasi, sedangkan angkutan umum di 

nilai tidak mampu memenuhi harapan masyarakat yang lebih mengutamakan moda 

transportasi yang nyaman, efisien waktu dan keterjangkauan biaya. Hal ini berbanding 

terbalik dengan peningkatan jumlah pengguna sepeda motor yang sebagian masyarakat 

pada strata menengah telah menjadikan sepeda motor sebagai sarana transportasi yang 

paling efisien, terjangkau dan nyaman sehingga mengakibatkan sarana angkutan umum 

di nilai bukanlah pilihan/alternatif moda yang paling tepat bagi mereka. 

Menanggapi hal tersebut perlu ada upaya dari pemerintah daerah dalam membangkitkan 

semangat pengusaha angkutan umum untuk melakukan inovasi trasnportasi agar fungsi 

ketersediaan angkutan menjadi lebih optimal. 

Beberapa hal yang dilakukan adalah: 

a) Melaksanakan survey load faktor untuk mengetahui kebutuhan armada angkutan 

umum perkotaan/pedesaan di wilayah Kabupaten Kediri; 

b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi guna menunjang operasional angkutan umum 

yang lebih optimal; 

c) Evaluasi tarif angkutan umum perkotaan/pedesaan untuk menentukan tarif ideal 

pelayanan transportasi; 

d) Koordinasi teknis multi sektor khususnya dengan pengusaha angkutan dan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kediri untuk memperoleh bahan evalausi sekaligus 

memberikan pembinaan terhadap kinerja angkutan umum yang disesuaikan dengan 

perkembangan terkini; 

e) Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada pengemudi angkutan umum untuk 

meningkatkan wawasan keselamatan dan kinerja operasi yang efektif; 

f) Meningkatkan pelayanan angkutan pada masa angkutan lebaran, natal dan tahun baru 

melalui penyelenggaraan angkutan gratis  sebagai moda bus dan sepeda motor serta 

penyelenggaraan rest area di titik-titik strategis. 

 

 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP)  
Dinas Perhubungan 2020 

 

 
10 

4. Peningkatan dan pengaman lalu lintas 

Upaya penurunan kejadian kecelakaan merupakan kegiatan multi sektor antar instansi 

sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan kewenangannya Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kediri bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana jalan yang meliputi rambu, 

marka, guardrail traffic light, flashing amber, RPPJ, deliniator, papan himbauan dan paku 

marka, maka yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten kediri jdalam rangka 

pengendalian dan pengamanan lalu lintas adalah 

a) Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan berupa  rambu-rambu lalu 

lintas, RPPJ, Paku marka, traffic Light, flashing amber, marka jalan, patok 

tikungan/deliniator. 

b) Pendidikan kemasyarakatan melalui pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas, 

pemilihan awak angkutan teladan dan kampanye keselamatan lalu lintas jalan. 

 

5.  Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor 

 Peningkatan kepemilikan kendaraan secara umum dapat menjadi tolok ukur 

meningkatnya taraf hidup masyarakat, akan tetapi tingginya pertumbuhan kendaraan 

yang tinggi tersebut mengakibatkan efek pararel yang saling terkait satu sama lain 

khususnya pada tingginya angka pencemaran udara dan ketidak laikan kendaraan 

bermotor. Hal ini tentu saja menuntut adanya sumber daya manusia yang memadai 

khususya yang berkaitan langsung dengan kelaikan kendaraan. Para penguji kendaraan 

bermotor, pengusaha karoseri dan konstruksi kendaraan serta petugas yang langsung 

menangani angkutan umum perlu memperoleh pembinaan teknis secara berkelanjutan 

untuk meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Terkait hal tersebut 

maka mengikut sertakan pegawai kedalam pendidikan kemasyarakatan bidang 

perhubungan yang di adakan oleh Kementraian Perhubungan atau Dinas Perhubungan 

Propinsi Jawa Timur melalui pertemuan / pembinaan Penguji kendaraan bermotor, 

Pembinaan pengusaha karoseri dan konstruksi kendaraan bermotor serta pembinaan 

teknis petugas PPNS bidang LLAJ. 

 

6.  Prasarana dan fasilitas angkutan sungai 

 Angkutan penyeberangan sungai merupakan salah satu sarana untuk 

menghubungkan antar wilayah kecamatan yang berbatasan sungai dengan harapan agar 

penyebrangan sungai mempunyai manfaat sebagai berikut: 

a) Membuka daerah terisolasi dan menjangkau daerah terpencil; 

b) Meningkatkan kegiatan angkutan barang dan mobilitas penduduk serta memperluas 

pemasaran komoditas lokal yang dihasilkan; 
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c) Memperlancar pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan masyarakat; 

d) Memudahkan akses penyampaian informasi ke daerah terpencil. 

Oleh karena itu penyelenggaraan penyebrangan sungai masih diperlukan dan layak 

ditingkatkan sarana dan prasarana guna menunjang aksesbilitas transportasi daerah-

daerah terpencil dan keselamatan pengguna penyebrangan sungai. 

 

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tahun 

2019 sebagai berikut: 

Bab I – Pendahuluan 

Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi 

serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi; 

Bab II – Perencanaan Kinerja 

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan 

Bab III – Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

 Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis organisasi  sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organsiasi dan setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai 

berikut: 

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 ataupu kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja; 

B. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini di uraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk 

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian. 

Bab IV – Penutup 

Pada bab ini di uraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di 

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha 

untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan 

Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu 

organisasi. Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses 

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara  

sistematis dan berkesinambungan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang 

dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA Dinas 

Perhubungan Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 

15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tersebut akan dijabarkan 

kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri yang merupakan 

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kediri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan 

pada satu tahun mendatang. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar 

efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri berpedoman pada dokumen 

perencanaan yang terdapat pada: 

1) RPJMD 2016 – 2021 

2) RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri 2016 – 2021; 

3) Penetapan kinerja Tahun 2020 

 

2.1  RPJMD 2016 – 2021 

 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri : 

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, 

Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan yang didukung oleh Aparatur 

Pemerintah yang Profesional” 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung: 

Misi yang ke dua belas, yaitu: 

Membangun Infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang 

Misi ke dua belas di atas mempunyai tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 2.1 

Tujuan dan Sasaran Misi ke Dua Belas 

T U J U A N S A S A R A N 

Meningkatkan pelayanan transportasi daerah 1) Terwujudnya pelayanan trasnportasi daerah 

yang aman, lancar dan terjangkau; 

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana 

dan prasarana perhubungan yang ramah 

lingkungan dan mengikuti perkembangan 

teknologi informasi; 

 

       Berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri mendukung: 

Tujuan : 

Meningkatkan pelayanan transportasi daerah 

Sasaran : 

1) Terwujudnya pelayanan trasnportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau; 

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitias sarana dan prasarana perhubungan yang ramah 

lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. 

Guna mewujudkan visi dan misi keduabelas (12) beserta tujuan dan sasaran kedua (2) yang 

telah dirumuskan, maka diperlukan penetapan rumusan upaya mencapai tujuan dan sasaran 

misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten 

Kediri tahun 2016 – 2021 sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan di Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 

2016-2021 

 

S A S A R A N S T R A T E G I ARAH KEBIJAKAN 

Terwujudnya 

penyelenggaraan 

transportasi 

Meningkatkan pelayanan 

bidang perhubungan 

1. Menyusun norma, standar, 

pedoman dan kriteria pelayanan 

publik bidang keselamatan 

transportasi; 

2. Penerapan dan evalausi rencana 

aksi program kegiatan terkait 

keselamtan transportasi 
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Meningkatnya 

kualitas dan kuantitias 

sarana dan prasarana 

perhubungan yang 

ramah lingkungan dan 

mengikuti 

perkembangan 

teknologi informasi 

Meningkatkan pemenuhan 

prasarana dan fasilitas lalu 

lintas angkutan jalan pada 

seluruh ruas jalan 

1. Menyediakan sarana dan prasarana 

LLAJ yang memenuhi standart 

kelaikan keselamatan; 

2. Meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia di bidang 

keselamatan LLAJ 

3. Mengarahkan pembangunan 

pelayanan publik bidang 

perhubungan berbasis IT. 

 

2.2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021  

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021 dibuat 

berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 

2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Rencana Jangka Panjang menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun  

2016 – 2021. 
1.  

Adapun tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kediri adalah :  

“ Meningkatkan pelayanan transportasi daerah ”. 

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi yang telah 

ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam RPJMD nya yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun perlu menetapkan tujuan yang 

ingin dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. 

Matrik hubungan antara Misi dan Tujuan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel : 2.3 

Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan 
 

MISI 
 

TUJUAN 
 

INDIKATOR 

 

1

. 

Membangun infrastruktur 

penunjang pembangunan di 

berbagai bidang 

1. 

 

Meningkatkan 

pelayanan 

transportasi daerah 

1. Persentase pemenuhan sarana 

dan prasarana keselamatan 

transportasi jalan 

 

4.     SASARAN 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan 

suatu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan 

terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut : 
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1. Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau; 

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang ramah 

lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi; 

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam 

kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel : 2.4 

Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran 
 

TUJUAN SASARAN 

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Transportasi 

Daerah 

1. 

 

Persentase  

pemenuhan 

sarana dan 

prasarana 

keselamatan 

transportasi 

1. 

 

 

Terwujudnya 

pelayanan transportasi 

daerah yang aman, 

lancar dan terjangkau 

Indeks Kepuasan Masyarakat  

terhadap pelayanan transportasi 

% angkutan barang  bermuatan yang 

tidak melanggar aturan tonase,dimensi 

dan laik jalan  

% mobil penumpang umum pedesaan 

berijin trayek yang masih beroperasi 

% angkutan jalan yang memenuhi 

standar keselamatan (Uji KIR) 

 1. Meningkatnya kualitas 

dan kuantitas sarana 

dan prasarana 

perhubungan yang 

ramah lingkungan dan 

mengikuti 

perkembangan 

teknologi informasi  

% ketersediaan fasilitas perlengkapan 

jalan 

 

5.   STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM 

Guna menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, 

untuk 5 (lima) tahun yang akan datang  Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri telah 

menetapkan strategi program adalah sebagai berikut :  

1. Pemberian pelayanan prima pada masyarakat berbasis teknologi informasi (IT) 

2. Optimalisasi Kelembagaan guna mencapai efektivitas penyelenggaraan tugas dan 

fungsi perangkat daerah; 

3. Penataan Sistem pengolahan data di bidang perhubungan berbasis IT. 

Sedangkan Kebijakan program Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah 

sebagai berikut : 
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1. Menyelenggarakan pembinaan SDM bidang perhubungan secara komprehensif; 

2. Mengikutsertakan SDM Dinas Perhubungan dalam diklat/bimtek baik teknis 

maupun non teknis yang diselenggarakan Kemenhub., Dishub. Propinsi atau instansi 

penyelenggara lainnya; 

3. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur dan penunjang operasional kantor; 

4. Penyusunan dokumen perencanaan/evaluasi kinerja dan keuangan secara tertib 

administrasi dan tepat waktu; 

5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan baik sarpras lalu lintas, 

perparkiran dan angkutan; 

6. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan dengan tetap memperhatikan 

kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas sehingga bisa memberikan 

kenyamanan bagi pengguna jasa bidang perhubungan.; 

7. Pengolahan data perhubungan secara valid, ilmiah dan berbasis IT; 

  

6.    INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 

2016 - 2021  adalah sebagaimana berikut : 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi; 

2. Persentase angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi 

dan laik jalan; 

3. Persentase mobil penumpang umum pedesaan berijin trayek yang masih beroperasi; 

4. Persentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan (uji KIR); 

5. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan. 

 

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanan kinerja 

tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) yang telah dirumuskan, dimulai 

dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan pencanangan 

target yang akan direalisasikan dari masing - masing indikator sasaran. 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan Keputusan Kepala 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) yang sekarang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

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. 
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Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah 

sebagaimana pada tabel berikut : 

Tabel 2.5 

Rencana Kinerja Tahun 2020  Dinas Perhubungan 
 

Tujuan Sasaran  Indikator Kinerja Target 

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

Meningkatkan 

pelayanan 

transportasi daerah 

 

Terwujudnya 

pelayanan 

transportasi daerah 

yang aman, lancar 

dan terjangkau 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap pelayanan transportasi 

 

76 point 

2. % angkutan barang bermuatan 

yang tidak melanggar aturan 

tonase, dimensi dan laik jalan 

kendaraan 

 

85% 

  3. % angkutan jalan yang memenuhi 

standar keselamatan (Uji Kir) 

 

90% 

 Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas sarana 

dan prasarana 

perhubungan yang 

ramah lingkungan 

dan mengikuti 

perkembangan 

teknologi informasi  

1. % ketersediaan fasilitas 

perlengkapan jalan 

88,11% 

 

2.4 PERJANJIAN KINERJA 

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2020 yang 

telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2020 menjadi 

tumpuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri untuk mewujudkan kinerja output 

ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kediri Tahun 2020. 

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang 

Penetapan Kinerja dan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gantinya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 

1999 serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
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Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang 

menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai Komitmen Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kediri Tahun 2020, dimana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk 

melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja.  

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri merupakan implementasi 

dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021, 

dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2020 

dan melaporkannnya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana pada 

tahun 2020 Dinas Perhubungan menetapkan target - target kinerja sebagaimana target 

indikator kinerja sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) tersebut.  

Adapun Perjanjian Kinerja  Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri pada Tahun 2020 

(PAK) adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.6 

Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 (PAK) 
 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya pelayanan 

transportasi daerah yang aman, 

lancar, dan terjangkau 

  

  

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 

terhadap pelayanan transportasi 

76  point 

    

  % Angkutan barang bermuatan yang tidak 

melanggar aturan tonase, dimensi, dan laik 

jalan kendaraan 

85% 

    % Angkutan jalan yang memenuhi standar 

keselamatan (uji kir) 

90% 

2  Meningkatnya kualitas dan 

kuantitas sarana prasarana 

perhubungan yang ramah 

lingkungan dan mengikuti 

perkembangan teknologi 

informasi 

%  Ketersediaan fasilitas perlengkapan 

jalan 

88,11% 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah tersebut, mewajibkan setiap pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah Negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan 

pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan 

perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya. Jadi Akuntabilitas suatu instansi 

pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan serta dilaksanakan secara periodik 

dan melembaga. 

Sejalan dengan semakin tingginya tuntutan untuk menciptakan suatu penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan arah kebijakan sesuai dengan visi, misi 

dan strategi yang diterapkan, sehingga pengungkapan akuntabilitas kinerja perlu diprioritaskan 

pada bidang tugas pokok dari setiap SKPD dan perlu dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan kinerja setiap unit kerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis berbagai 

hambatan/kendala, permasalahan dan  hasil-hasil yang dicapai. 

Pengukuran kinerja sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

sangat memegang peranan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen dalam memperbaiki 

kinerja organisasi. Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang baru, 

karena setiap satuan kerja dan unit pelaksanaan tugas telah di program untuk menyampaikan 

informasi berupa laporan berkala atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya akan tetapi yang 

dilaporkan lebih terfokus kepada input (masukan) bukan kepada output (keluaran) dari program 

yang dilaksanakan sehingga fokus dari pelaporan bergeser dari besarnya jumlah sumber daya 

yang di alokasikan ke hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya tersebut. 

Pengukuran kinerja kegiatan yang di tuangkan dalam formulir PKK (Pengukuran 

Kinerja Kegiatan) adalah merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. 

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan 

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. 

Tahapan penetapan capaian indikator kinerja kegiatan adalah merupakan target yang 

ditentukan atau dicapai pada kinerja SKPD, sedangkan besaran capaian target/rencana indikator 

kinerja tiap-tiap kegiatan akan diketahui dengan menggunakan format pengukuran kinerja 

kegiatan (PKK). Demikian pula untuk mengetahui tingkat capaian sasaran akan dapat 

digambarkan melalui pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang keseluruhannya dilampirkan 
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dalam laporan ini. Pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan pengukuran pencapaian sasaran 

(PPS) disusun menurut misi dan sesuai bidang kewenangan dan penyelenggaraan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 yang ingin dicapai di tahun 2020. 

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan 

dapat di ukur dengan lebih akurat dan objektif. Sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP),  Indikator kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok 

indicator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact 

(dampak) dengan penjelasan sebagai berikut: 

❖ Input   adalah  semua sumber daya yang diperlukan/digunakan untuk 

melaksanakan   kegiatan, terutama dana untuk pelaksanaan kegiatan 

tersebut; 

❖ Output  adalah keluaran atau produk langsung dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan, misalnya jumlah kuantitas bangunan dan barang yang 

dibeli/ dibangun, frekuensi acara/aktivitas yang dilaksanakan dan jumlah 

orang/lembaga yang telah diberi pembinaan; 

❖ Outcome  merupakan hasil nyata dari output atau berfungsinya output, misalnya 

meningkatnya pengetahuan, kesadaran, motivasi dan kualitas perilaku dari 

pihak yang dibina atau berfungsinya bangunan atau barang yang dibeli 

dan sebagainya; 

 

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 

2020 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan 

realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih kinerja, kemudian 

berdasarkan selisih kinerja tersebuit dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang 

tepat untuk peningkatan kinerja di masa  yang akan datang.  

Untuk mengetahui tingkat prosentase pencapaian masing-masing indikator 

sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, perlu dilakukan 

pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Adapun cara 

menghitung pencapaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Capaian Indikator Sasaran = (Realisasi/Target) x 100 % 

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian Dinas Perhubungan, ditetapkan 

penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan 

kebijakan teknis, program dan kegiatan terdapat skala capaian pengukuran untuk 

menentukan kategori capaian pengukuran kinerja sebagai berikut : 
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Rentang dan Kategori Capaian 

85 keatas : Sangat Berhasil 

70  X < 85 : Berhasil 

55  X < 70 : Cukup Berhasil 

        X < 55 : Kurang Berhasil 

 
Target dijadikan tolok ukur bagi progress hasil pelaksanaan pembangunan agar 

dapat melihat apakah ada peningkatan hasil pembangunan yang positif dan sebaliknya 

apakah ada pengurangan atau penurunan atau pencegahan terhadap target - target yang tidak 

mendukung program. Sebenarnya tidak hanya target saja yang bisa menjadikan tolok ukur 

bagi progress pelaksanaaan pembangunan, capaian tahun lalupun bisa menjadi tolok 

ukurnya.  

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian  tehadap tingkat efisiensi capaian 

kinerja terhadap realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan, ditetapkan penilaian skala 

sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan terdapat skala capaian 

pengukuran untuk menentukan kategori capaian efisiensi sebagai berikut : 

                          Kategori Capaian Efesiensi 
 

No. 
 

% 
 

Keterangan Prosentase 
 

Tingkat Efisiensi 
 

1. 
 

> 0 
 

Lebih besar dari nol persen 
 

Sangat Efisien 
 

2. 
 

= 0 
 

Sama dengan nol persen 
 

Efisien 
 

3. 
 

< 0 
 

Kurang dari nol persen 
 

Kurang Efisien 

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja 

mencakup target / rencana masing – masing misi Dinas Perhubungan dengan cara 

mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan kegiatan - 

kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.  

 

 

3.1.1 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 
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Tabel 3.1 

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran tahun 2020 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir      

Sasaran Indikator Sasaran 
Target 

2016 

Realisa

si 2016 

Capaian 

(%) 

Target 

2017 

Realisasi 

2017 

Capaian 

(%) 

Target 

2018 

Realisa

si 2018 

Capaian 

(%) 

Target 

2019 

Realisa

si 2019 

Capaian 

(%) 

Target 

2020 

Realisa

si 2020 

Capaian 

(%) 

1 2 3 4 
5 =4/3 * 

100 
6 7 

8 = 7/6 * 

100 
9 10 

11 = 10/9 

* 100 
12 13 

14 = 13/12 * 

100 
15 16 

17=16/15*

100 

Terwujudnya 

pelayanan 

transportasi 

daerah yang 

aman, lancar, 

dan terjangkau 

  

1  Nilai Survei Kepuasan 

Masyarakat terhadap unit 

pelayanan publik 

perhubungan  

74,50 74,62 100,16 75,00 73,93 98,57 75,50 74,42 98,57 76,00 82,01 107,91 80 83,73 104,66 

2  % angkutan barang 

bermuatan yang tidak 

melanggar aturan tonase, 

dimensi, dan laik jalan 

kendaraan  

84,62 90,92 107,45 84,62 91,04 101,09 85,29 86,50  101,41 86,46 88,5 102,36 87 86 98,85 

  3   % Angkutan jalan yang 

memenuhi standar 

keselamatan (Uji KIR)  
90,00 93,82 104,25 85,22 92,03 108,00 86,42 95,37 110,35 87,86 98,95 112,63 95,50 96,74 101,30 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

sarana  

prasarana 

perhubungan 

yang ramah 

lingkungan 

dan mengikuti 

perkembangan 

Teknologi 

informasi 

4 

  

% ketersediaan fasilitas 

perlengkapan jalan  

  

65,00 67,80 105,24 68,18 102,52 152,28 73,99 73,53 99,39 74,93 99,4 132,66 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

106,12 

 

 

 

 

 

 

132,65 

Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran 78,53 81,79 104,27 78,25 89,88 114,98 80,30 82,57 102,43 81,31 92,21 113,89 84,77 93,14 109,36  
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3.1.2  Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi 

Tabel 3.2 

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA       

   

Sasaran  Indikator Kinerja 

Target 

Akhir 

Renstra 

(2021) 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Tingkat   

Kemajuan  

1 2 3 4 5 

Terwujudnya pelayanan 

transportasi daerah 

yang aman, lancar, dan 

terjangkau 

1  Nilai Survei Kepuasan 

Masyarakat terhadap unit 

pelayanan publik 

perhubungan  

83 83,73 100,88 

2  % angkutan barang 

bermuatan yang tidak 

melanggar aturan tonase, 

dimensi, dan laik jalan 

kendaraan  

90 86,00 95,55 

  3   % Angkutan jalan yang 

memenuhi standar 

keselamatan (Uji KIR)  
98 96,74 98,71 

Meningkatnya kualitas 

dan kuantitas sarana  

prasarana perhubungan 

yang ramah lingkungan 

dan mengikuti 

perkembangan 

Teknologi informasi 

1  % ketersediaan fasilitas 

perlengkapan jalan  

90 106,12 117,91 

 

 

3.1.3. Analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja  

3.1.3.1 Capai kinerja Sasaran tahun 2020 dapat digambarkan sebagiaman tabel  3.3 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020 

SASARAN INDIKATOR KINERJA FORMULA TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

 

 1. 

 

 

Terwujudnya 

pelayanan 

transportasi 

daerah yang 

aman, lancar 

 

1. 

 

Nilai survey 

kepuasan 

masyarakat 

terhadap unit 

pelayan publik 

  

Nilai IKM di 

UPTD PKB 

 

80 

 

83,73 

 

104,66 
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dan 

terjangkau 

perhubungan 

 

2. 

 

% angkutan 

barang  

bermuatan 

yang tidak 

melanggar 

aturan 

tonase,dimensi 

dan laik jalan 

 

 

∑ angkutan barang 

bermuatan yang 

tidak melanggar 

tonase/∑angkutan 

barang yang di 

diperiksa 

 

87 

 

86,00  

 

98,85 

3. % angkutan 

jalan yang 

memenuhi 

standar 

keselamatan 

(Uji KIR) 

∑ angkutan jalan 

yang lulus uji Kir/ 

∑angkutan jalan 

yang wajib uji Kir 

95,50 96,74 101,30 

2. Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas 

sarana dan 

prasarana 

perhubungan 

yang ramah 

lingkungan 

dan mengikuti 

perkembangan 

teknologi 

informasi 

1. % 

ketersediaan 

fasilitas 

perlengkapan 

jalan 

Perlengkapan Jalan 

tersebut terdiri dari 

APILL, (Rambu 

+RPPJ),dan Marka 

: 

Rata - rata 

Prosentase 

perlengkapan jalan 

dihitung dengan 

rumus berikut ini 

∑ perlengkapan 

jalan (APILL, 

rambu, marka) 

yang terpasang di 

tahun n/ ∑ 

kebutuhan 

Perlengkapan jalan 

(APILL, rambu, 

marka) tahun n  . 

80 106,12 132,65 

 

Pada tahun 2020 kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut: 

- Sasaran 1 : 

Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau, 

ditetapkan  4 indikator , yaitu: 

1. Indikator kinerja sasaran 1 (Indeks Kepuasan Masyarakat  terhadap pelayanan 

transportasi) tahun 2020 dengan target sebesar 80 point dan terealisasi   sebesar       

83,73 point sehingga capaiannya sebesar 104,66 % . Hal ini disebakan karena 

adanya rehabilitas di UPTD PKB  terkait sarana dan prasarana di PKB serta adanya 

pembinaan SDM PKB guna meningkatkan kinerja pelayanan di PKB. 
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2. Indikator kinerja sasaran 2 (% angkutan barang  bermuatan yang tidak melanggar 

aturan tonase,dimensi dan laik jalan) tahun 2020 dengan target sebesar 87 % dan 

terealisasi sebesar 86%  sehingga capainnya sebesar 98,85 %. Hal ini, disebabkan 

semakin sadarnya pengusaha angkutan barang dalam meningkatkan keselamatan 

LLAJ. 

3. Indikator kinerja sasaran 3 yaitu % angkutan jalan yang memenuhi standar 

keselamatan (uji kir)  tahun 2020 dengan target sebesar 95,50 % dan terealisasi 

sebesar 96,74 % sehingga capaiannya sebesar 101,30%.  

 

- Sasaran 2 : 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang ramah 

lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, ditetapkan indikator, 

yaitu: 

1. Indikator kinerja sasaran adalah % ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan tahun 

2020 dengan target sebesar 80 % dan terealisasi sebesar 106,12% sehingga 

capainnya sebesar 132,65 %.  

 

3.1.3.2  Capai kinerja program dan kegaitan Dinas Perhubungan tahun 2020  

 

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dari sumber 

dana alokasi umum (DAU) tahun 2020 sebagaimana tabel 3.4 berikut :   

 

Tabel 3.4 

Pengelolaan Anggaran Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Tahun Anggaran 2020 

 

KODE 

REK. 
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SILPA 

% 

CAPAIAN  

1 
Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
606.196.882 589.194.067 17.002.815 97,20 

30 
Pelaksanaan administrasi 

perkantoran 
530.556.649 513.995.657 16.560.992 96,88 

31 
Koordinasi dan konsultasi 

kelembagaan 
75.640.233 75.198.410 441.823 99,42 

2 
Program Peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur  
169.440.000 167.020.450 2.419.550 98,57 

55 
Penyediaan /pemeliharan peralatan 

dan perlengkapan 
169.440.000 167.020.450 2.419.550 98,57 

5 Program Peningkatan Kapasitas 

Sumber Daya Aparatur 
3.000.000 3.000.000 0 100 
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KODE 

REK. 
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SILPA 

% 

CAPAIAN  

15 
Pendidikan dan pelatihan 

sumberdaya aparatur 
3.000.000 3.000.000 0 100 

6 

Program peningkatan 

pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan 

14.133.200 14.133.200 0 100 

32 
Penyusunan laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 
14.133.200 14.133.200 0 100 

15 

Program Pembangunan 

prasarana dan fasilitas 

perhubungan 

839.016.500 838.445.617 570.883 99,93 

18 
Peningkatan pengembangan potensi 

dan peran penyelenggaraan LLAJ 
161.878.500 161.475.782 402.718 99,75 

19 Pengadaan perlengkapan jalan 677.138.000 676.969.835 168.165 99,98 

16 

Program Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas LLAJ  

437.695.500 435.790.553 1.904.947 99,56 

8 
Rehabilitasi/pemeliharaan 

perlengkapan jalan 
437.695.500 435.790.553 1.904.947 99,56 

17 
Program Peningkatan Pelayanan 

Angkutan 
1.001.843.072 1.000.186.976 1.656.096 99,83 

41 
Pengembangan dan peningkatan 

pelayanan PKB 
670.937.000 670.178.000 759.000 99,89 

54 
Pengembangan dan peningkatan 

pelayanan angkutan orang 
24.750.000 24.738.000 12.000 99,95 

55 

Pengembangan dan penngkatan 

pelayanan angkutan barang dan 

angkutan khusus 

306.156.072 305.270.976 885.096 99,71 

19 
Program Pengendalian dan 

Pengamanan Lalu Lintas 
3.371.231.834 3.367.235.693 3.996.141 99,88 

53 
Operasional penertiban lalu lintas 

dan angkutan jalan 
1.001129.152 997.141.006 3.998.146 99,60 

54 
Peningkatan dan pengembangan 

pelayanan perparkiran 
2.370.102.682 2.370.094.687 7.995 100 

22 

Program Pengelolaan dan 

pengembangan kinerja sektor 

perhubungan 

86.889.944 86.676.039 213.905 99,75 

12 

Penyusunan kajian 

pengembanganpelayanan publik 

bidang perhubungan 

0 0 0 0 

28 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

data pengembangan perhubungan 
62.589.944 62.426.159 163.785 99,74 

29 
Peningkatan dan pengelolaan 

sistem informasi perhubungan 
24.300.000 24.249.880 50.120 99,79 

TOTAL PAGU 6.529.446.932 6.501.682.595 27.764.337 99,57 

 

Capaian kinerja program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2020 

dapat dijelaskan  sebagai berikut: 
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a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 606.196.882,- dan 

terealisasi sebesar Rp 589.194.067,- sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 97,20  

% dengan indikator program yaitu 

prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan administrasi perkantoran dengan 

target 95 % dan terealisasi sebesar 95 % dengan capaian 100 %. 

Program tersebut didukung 2 oleh kegiatan , yaitu: 

1) Pelaksanaan administrasi perkantoran, dengan anggaran Rp. 530.556.649,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 513.995.657,- atau 96,88% sedangkan indikator kegiatan : 

- Jumlah pemenuhan kebutuhan pelaksanaan administrasi kantor dengan target 12 

bulan dan realiasi sebesar 12 bulan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %. 

- Jumlah dokumen administrasi perkantoran dengan target 43 dokumen dan 

realisasi 42 dokumen sehingga capaian kinerjanya sebesar 97,67 %. 

Jadi capaian kinerja dari kegiatan di atas sebesar 98,83 % (rata-rata ) 

2) Koordinasi dan konsultasi kelembagaan, dengan anggaran Rp. 75.640.233 ,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 75.198.410,- atau 99,42 % sedangkan indikator yaitu jumlah 

kegiatan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yaitu 150 

kegiatan terealisasi 38 kegiatan sehingga capaian kinerjanya sebesar 24%. Hal ini 

disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang merubah setiap kegiatan keluar 

daerah dengan menggunakan zoom meeting. 

 

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran                         

Rp. 169.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp.167.020.450,- sehingga capaian penyerapan 

98,57 % dengan  indikator program prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan 

prasarana penunjang tugas aparatur dengan target 95 % dan realisasi sebesar 95 % 

sehingga capaian indikator program sebesr 100 %. 

Program tersebut didukung 1 oleh kegiatan , yaitu: 

1) Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dengan anggaran                 

Rp. 169.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 167.020.450,- atau 98,57% sedangkan 

indikator kegiatan : 

- Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana 

kantor/aparatur dengan target 28 unit dan terealisasi 28 unit  

Jadi capaian indikator kinerja kegiatan Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan 

perlengkapan sebesar 100 %. 

 

c) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan anggaran                          

Rp 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.000.000,- atau 100% dengan indikator 

program prosentase peningkatan disiplin dan kinerja sumber daya aparatur (rata-rata nilai 
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SKP seluruh dinas) dengan target 95 % dan realisasi 95 % , sehingga capaian indikator 

program sebesar 100% 

Program ini didukung 1 kegiatan yaitu: 

1) Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur dengan anggaran Rp.3.000.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp 3.000.000,- atau 100%, sedangkan indikator kegiatan adalah 

jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur dengan target 2 kali 

kegiatan dan terealissi 2 kali kegiatan atau tercapai 100 %. 

 

d) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 

dengan anggaran Rp 14.133.200,- dan terealiasai Rp. 14.133.200,- atau sebesar 100% 

sedangkan indikator prosentase pemenuhan pelaporan kinerja dan keuangan yang tertib 

dan tepat waktu dengan targert 95 % realisasi 95 % sehingga capaian indikator nya   100 

%. 

Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu Penyusunan pelaporan dokumen capain 

kinerja dan keuangan SKPD dengan target indikator kegiatan adalah jumlah laporan 

capaian kinerja sebesar 7 dokumen dan terealisasi 8 dokumen atau tercapai 114 % 

 

e) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan anggaran 

Rp839.016.500,- dan terealisasi Rp.838.445.617,- atau sebesar 99,93 % sedangkan 

indikator prosentase pembangunan kebutuhan  prasarana dan fasilitas perhubungan 

dengan target 85 %   dan terealiasasi 106,12.% sehingga capaian indikitor program 

sebesar 120,44.% 

Program ini didukung oleh 2 kegiatan, yaitu 

1) Peningkatan pengembangan potensi dan peran penyelenggaraan LLAJ dengan 

anggaran Rp. 161.878.500,- terealisasi Rp. 161.475.782,- atau 99,75% , sedangkan 

target indikator kegiatan jumlah kegiatan survey dan evaluasi kinerja jalan di 

Kabupaten Kediri sebesar 4 kegiatan dan terealiasi 4.kegiatan sehingga capaian 

indikator 100.% 

2) Pengadaan perlengkapan jalan dengan anggaran Rp. 677.138.000,- terealisasi 

sebesar Rp.676.969.835,- atau 99,98 % sedangkan target indikator kegiatan jumlah 

kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebesar 49 unit dan terealisasi 52.unit 

asehingga capaiannya106% 

 

f) Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ dengan 

anggaran Rp.437.695.500,- terealisasi Rp. 435.790.553,- atau 99,56% sedangkan 

indikator kinerja program prosentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang diperlihara 

dengan target sebesar 95% terealisasi 90.%  sehingga capaian indikiator program sebesar 

94,73.% 
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Program ini didukung 1 kegiatan yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan perlengkapan  jalan 

dengan anggaran Rp. 437.695.500,- terealisasi Rp. 435.790.553,- atau 99,56% sedangkan 

indikator kinerja kegiatan jumlah perlengkapan jalan yang direhab/dipelihara sebesar 28 

unit terealisasi 26 unit sehingga capaian indikator kegiatan sebesar.92,86.% 

 

g) Program Peningkatan pelayanan angkutan dengan anggaran Rp. 1.001.843.072,- 

terealisasi Rp.1.000.186.976,- atau 99,83% sedangkan indikator kinerja program 

prosentase angkutan umum yang laik jalan dan memadai dengan target 85 % terealisasi 

55 % sehingga capaian indikiator program sebesar 64%, hal ini disebabkan karena 

pengguna angkutan umum lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan 

on line. 

Program ini didukung 3 kegiatan yaitu 

1) Pengembangan dan peningkatan pelayanan PKB dengan anggaran Rp.670.937.000,-  

terealisasi Rp 670.178.000,- atau 99,89 % sedangkan indikator kinerja kegiatan yaitu  

- Jumlah pengadaan perangkat untuk pelayanan PKB dengan targer sebesar 3 unit ( 

1 unit alat ukur kepekatan kaca, 2 unit komputer) dan terealisasi 3.unit sehingga 

capaiannya sebesar 100% 

- Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana PKB yang diperlihara/direhab dengan 

target 10 unit dan terealisasi 10 unit sehingga capaiannya sebesar 100% 

Jadi capaian kegiatan tersebut adalah 100.% (rata-rata capaian). 

2) Pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan orang dengan anggaran 

Rp.48.850.000,- terealisasi Rp 47.487.000,- atau 97,21 % sedangkan indikator 

kinerja kegiatan yaitu  

- Jumlah sarana dan prasarana penyeberangan air yang diperlihara dengan target 3 

unit  dan terealisasi 1 unit sehingga capaian indikator sebesar 30% karena 

anggaran di alihkan untuk covid 19. 

- Jumlah kegiatan pengawasan angkutan orang (PO  bus dan penyeberangan) 

dengan target 24 kegiatan dan terealisasi 12.kegiatan sehingga capaian indikator 

sebesar 50 % karena anggaran di alihkan untuk covid 19. 

Jadi capaian indikator kegiatannya sebesar 40 % (rata-rata capaian) 

3) Pengembangan dan peningkatan pelayanan angkutan barang dan khusus dengan 

anggaran Rp.285.289.300,- terealisasi Rp 284.464.156,- atau 99,71 % sedangkan 

target indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah kegiatan pengawasan kinerja 

perusahaan angkutan barang sebesar 34 kali kegiatan direalisasikan 15 kali kegiatan 

sehingga capaian kinerja 44 % karena anggaran di alihkan untuk penanganan covid 

19. 
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h) Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan anggaran                       

Rp. 1.933.318.700,- terealisasi Rp 1.930.899.902,- atau 99,87% sedangkan indikator 

kinerja program prosentase kelancaran dan ketertiban lalulintas dengan target 85 % 

terealisasi 88 % sehingga capaian indikiator program sebesar 104.% 

Program ini didukung 3 kegiatan yaitu 

1) Operasional penertipan lalu lintas dan angkutan jalan dengan anggaran Rp 

1.141.664.700,- terealisasi Rp. 1.139.718.652 atau 99,83% sedangkan target 

indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan penertiban angkutan sebesar 25 kali kegiatan 

dan terealisasi  25 kali kegiatan sehingga capaian indikator kegiatan 100%. 

2) Peningkatan dan pengembangan pelayanan perparkiran dengan anggaran 

Rp.744.940.000,- terealisasi Rp. 744.917.250,- atau 100% sedangkan targetr 

indikator kinerja : 

- Jumlah pengadaan karcis retribusi parkir dengan target sebesar 862.649 lembar 

terealisasi  862.550 lembar sehingga capaiannya sebesar 99,99%. 

- Jumlah kegiatan monev perparkiran dengan target 12 kali kegiatan terealisasi 12 

kegiatan sehingga capainnya sebesar 100%. 

Jadi capaian indikator kegiatannya sebesar 100.% 

Pekan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dengan anggaran Rp.46.714.000,- 

terealisasi Rp.46.264.000,- atau 99,04% sedangkan target indikator kinerja jumlah 

peserta sosialisasi pekan keselamatan sebanyak 300 orang dan terealiasi 450.orang 

sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 150.% 

 

i) Program Pengelolaan dan pengembangan kinerja sektor perhubungan anggaran 

Rp.390.568.100,- terealisasi Rp 387.998.364,- atau 99,34% sedangkan indikator kinerja 

program prosentase pengembangan kajian dan sistem informasi bidang perhubungan 

dengan target 90 % terealisasi 100% sehingga capaian indikiator program sebesar 111.%. 

Program ini didukung 3 kegiatan yaitu 

1) Penyusunan kajian pengembagnan pelayanan publik bidang perhubungan dengan 

anggaran Rp.296.915.500,- terealisasi Rp.296.215.790,- atau 99,76% sedangkan 

target indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen pengembangan pelayanan publik 

bidang perhubungan sebesar 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen. sehingga 

capaian indikator kegiatan sebesar 100.% 

2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan data pengembangan bidang perhubungan dengan 

anggaran Rp. 60.352.600,- terealisasi Rp. 60.032.574 atau 99,47 % sedangkan target 

indikator kinerjanya adalah jumlah kegiatan survey data pengembangan 

perhubungan sebesar 2 kali kegiatan dan terealisasi 2 kali kegiatan. sehingga capaian 

indikator kegiatan sebesar 100.% 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP)  
Dinas Perhubungan 2020 

 

 
31 

3) Peningkatan dan pengelolan sistem informasi perhubungan dengan anggaran Rp. 

33.300.000,- terealisasi Rp. 31.750.000,- sedangkan target indikator kinerjanya 

adalah jumlah sistem informasi perhubungan yang dikembangkan sebesar 2 sistem 

terealisasi 2 sistim sehingga capaian indikator kegiatan sebesar 100.% 

 

3.1.4.  Capaian Kinerja Sasaran RPJMD 

Capaian kinerja sasaran RPJMD tahun 2016 -2021 dapat dijabarkan sebagaimana 

dalam tabel 3.5 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjlP)  
Dinas Perhubungan 2020 

 

 

Tabel 3.5 

Data Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri 

 

 

 

Sasaran Indikator Sasaran Formula 

Target 

Akhir 

RPJMD 

KINERJA ANGGARAN 

Target 

2020 
Realisasi 

Capaian 

(%) 
Anggaran Realisasi 

Capaian 

(%) 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Transportasi 

Daerah 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap unit pelayanan 

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 

unit pelayanan publik perhubungan 
77 80 83,73 104,66 62.589.944 62.426.159 99,74 

Persentase pemenuhan sarana 

dan prasarana 

∑ pemenuhan sarana dan prasarana 

keselamatan transportasi jalan / ∑ 

pemenuhan sarana dan prasarana 

88,5 80 106,12 132,65 1.114.833.500 1.112.760.388 99,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misi 12 : Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang 

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur guna menunjang percepatan pembangunan 
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3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran 

yang memadai serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Berikut 

merupakan analisis penggunaan sumber daya anggaran dalam mendukung 

pencapaian kinerja: 

3.1.5.1. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2020. 

Tabel 3.6 

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 

Sasaran Indikator Sasaran 

Kinerja Anggaran (Rp) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target Realisasi 

Capaia

n (%) 

1 2 3 4 
5 = 4/3 * 

100 
6 7 

8 = 7/6 * 

100 

Terwujudny

a pelayanan 

transportasi 

daerah yang 

aman, 

lancar, dan 

terjangkau  

1 

 Nilai Survei Kepuasan 

Masyarakat terhadap unit 

pelayanan publik 

perhubungan  

80 83,73 104,66 62.589.944 62.426.159 99,74 

2  % angkutan barang 

bermuatan yang tidak 

melanggar aturan tonase, 

dimensi, dan laik jalan 

kendaraan  

87 86 98,85 1.001.129.152 997.141.006 99,60 

  3   % Angkutan jalan yang 

memenuhi standar 

keselamatan (Uji KIR)  
95,50 96,74 101,30 670.937.000 670.178.000 99,89 

 
Rata-rata capaian kinerja 

sasaran (1) 
  101,60   99,74 

Meningkatn

ya kualitas 

dan kuantitas 

sarana  

prasarana 

perhubungan 

yang ramah 

lingkungan 

dan 

mengikuti 

perkembang

an Teknologi 

informasi 

4  % ketersediaan fasilitas 

perlengkapan jalan  
80 106,12 132,65 1.114.833.500 1.112.760.388 99,81 

    

     

 

Rata-rata capaian kinerja sasaran (2)   132,65   99,81 

Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran   109,36   99,78 
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3.1.5.2  Analisa efisiensi penggunaan sumber daya 

 

Tabel 3.7 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Sasaran Indikator Sasaran 

%     

Capaian 

Kinerja 

% 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

1 2 3 4 5 = 3 - 4 

Terwujudnya 

pelayanan 

transportasi 

daerah yang 

aman, lancar, dan 

terjangkau 

  

1  Nilai Survei Kepuasan 

Masyarakat terhadap unit 

pelayanan publik perhubungan  
104,66 99,74 4,92 

2  % angkutan barang bermuatan 

yang tidak melanggar aturan 

tonase, dimensi, dan laik jalan 

kendaraan  

98,85 99,60 -0,75 

  3   % Angkutan jalan yang 

memenuhi standar keselamatan 

(Uji KIR)  

101,30 99,89 1,41 

Rata-rata tingkat effisiensi sasaran (1) di katagorikan effisien 1,86 

Meningkatnya 

kualitas dan 

kuantitas sarana  

prasarana 

perhubungan 

yang ramah 

lingkungan dan 

mengikuti 

perkembangan 

Teknologi 

informasi 

 

4 

  

% ketersediaan fasilitas 

perlengkapan jalan  

132,65 99,81 32,84 

    

   

Rata-rata tingkat effisiensi sasaran  (2) di katagorikan  effisien 32,84 

Rata-rata tingkat effisiensi sasaran (1) & (2) di katagorikan effisien 9,60 

 

Berdasarkan analisis effesiensi anggaran tahun 2020 di atas dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan anggaran  tahun 2020 sangat effesien karena sinergi dengan  capaian 

sasaran (1) dan sasaran (2). 

 

3.2 REALISASI ANGGARAN 

Pendanaan penyelenggaraan setiap program kegiatan tahun anggaran 2020 Dinas 

Perhubungan disesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan keuangan Pemerintah 

Kabupaten Kediri serta mengacu  pada  prioritas pembangunan daerah khususnya bidang 

perhubungan. Akuntabilitas keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2020 dijabarkan dalam 

laporan target dan realisasi pendapatan tahun 2020, penyerapan belanja langsung dan tidak 

langsung, serta dilengkapi dengan perhitungan rasio keuangan.  
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3.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan 

Adapun target dan realisasi pendapatan daerah dari sektor perhubungan tahun 

2020 dapat dijelaskan secara rinci sebagaimana tabel 3.8 tentang target dan realisasi 

pendapatan Dinas Perhubungan tahun 2020.  

 

Tabel 3.8 

Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2020 

KODE 

REKENING 
URAIAN TARGET REALISASI 

Capaian Kinerja 

(Rp) (%) 

1 2 3 4 5 6 

4         PENDAPATAN 11.077.645.650 12.022.783.650 945.138.000 108,53 

4 1       PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.077.645.650 12.022.783.650 945.138.000 108,53 

4 1 2     Hasil Retribusi Daerah 11.077.645.650 12.022.783.650 945.138.000 108,53 

4 1 2 01   Retribusi Jasa Umum 11.031.135.000 11.975.878.000 944.743.000 108,56 

4 1 2 01 19 
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi 

jalan umum 

9.795.786.000 10.548.390.000 752.604.000 107,68 

4 1 2 01 45 
Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor 

1.235.349.000 1.427.488.000 192.139.000 115,55 

4 1 2 02   Retribusi Jasa Usaha 46.405.650 46.905.650 500.000 101,08 

4 1 2 02 01 

Retribusi pemakaian kekayaan 

daerah penyewaan tanah dan 

bangunan 

3.832.500 3.832.500 0 100,00 

4 1 2 02 14 
Retribusi terminal tempat kegiatan 

usaha 

35.062.500 35.562.500 500.000 101,43 

4 1 2 02 24 Retribusi Penyeberangan orang 7.510.650 7.510.650 0 100,00 

4 1 2 03   Retribusi Perizinan tertentu 105.000  0 (105.000) 0 

4 1 2 03 13 Retribusi Izin trayek 
               

105.000  
0 (105.000) 0 

 

Hasil pencapaian pendapatan Dinas Perhubungan pada tahun  2020 

menunjukkan angka yang positif, dari target yang ditetapkan sebesar                      

Rp. 11.077.645.650,- yang telah direalisasikan bisa mencapai Rp. 12.022.783.650,- 

atau 108,53 % target telah tercapai. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian 

pendapatan yang baik pada Dinas Perhubungan . 

 

3.2.2 Penyerapan Belanja  

Adapun target, realisasi dan  prosentase belanja Dinas Perhubungan tahun 

2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.0 tentang realisasi pendapatan dan 

belanja. Pada tabel tersebut dapat dianalisis bahwa belanja tidak langsung pada 

Dinas Perhubungan terserap sebesar 77,87 %, sedangkan untuk belanja langsung 

penyerapan anggaran menunjukkan kinerja keuangan yaitu mencapai 99,57 % atau 

sebesar Rp. 6.501.682.595,- dari anggaran sebesar Rp 6.529.446.932,-. Penyerapan 

tertinggi terletak pada belanja pegawai mencapai 100 %, kemudian belanja modal  

99,87 % dan yang terakhir belanja barang dan jasa sebesar 99,54 %. Gambaran 
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detail dapat dilihat pada tabel 3.9 tentang realisasi pendapatan dan belanja tahun 

2020 berikut ini :  

 

Tabel 3.9 

Realisasi Pendapatan Dan Belanja Tahun 2020 

 

URAIAN ANGGARAN REALISASI 
CAPAIAN KINERJA 

(Rp.) (%) 

1 2 3 4 5 

PENDAPATAN  11.077.645.650     12.022.783.650  945.138.000    108,53  

            

BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 

   5.999.652.400     4.671.681.494     1.327.970.906     77,87  

- Belanja Pegawai    5.999.652.400 4.671.681.494     1.327.970.906 77,87  

BELANJA LANGSUNG    6.529.446.932     6.501.682.595          27.764.337 99,57 

- Belanja Pegawai 10.531.200 10.531.200           0  100,00 

- Belanja Barang dan Jasa 5.892.510.732 5.865.574.895 26.935.837 99,54 

- Belanja Modal 626.405.000 625.576.500 828.5006.501 99,87 

 

Untuk menilai keberhasilan penyerapan belanja langsung perlu 

diperbandingkan dengan penyerapan belanja langsung di tahun 2020. Gambaran detail 

perbandingan penyerapan belanja langsung dapat di lihat di tabel 3.10 berikut ini :  

 

Tabel 3.10 

Perbandingan Penyerapan Belanja Langsung Tahun 2019 dan 2020 

 

URAIAN ANGGARAN REALISASI 
CAPAIAN KINERJA 

(Rp.) (%) 

1 2 3 4 5 

TAHUN 2019         

BELANJA LANGSUNG     6.000.000.000  5.933.113.898  66.886.102   98.89  

- Belanja Pegawai 1.736.169.700 1.727.891.642           8.278.058  99,52 

- Belanja Barang dan Jasa 3.101.203.700 3.049.606.856 51.596.844 98.34 

- Belanja Modal 1.162.626.600 1.155.615.400 7.011.200 99,40 

TAHUN 2020         

BELANJA LANGSUNG    6.529.446.932  6.501.682.595 27.764.337 99,57 

- Belanja Pegawai         10.531.200 10.531.200 0 100,00 

- Belanja Barang dan Jasa    5.892.510.732  5.865.574.895 26.935.837 99,54 

- Belanja Modal      626.405.000 625.576.500 828.5006.501 99,87 
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Penyerapan Belanja Langsung pada tahun 2020 sebesar  99,57% mengalami 

kenaikan 0,68% bila dibandingkan pada tahun 2019 yang sebesar 98,89%. Secara umum 

realisasi keuangan menunjukkan kinerja keuangan yang baik.. Kondisi ini perlu 

dipertahankan atau bahkan ditingkatkan untuk tahun – tahun mendatang. 

Pengukuran kinerja keuangan sebagai  bentuk implikasi dari formulasi 

kebijakan anggaran harus disesuaikan dengan arah dan kebijakan umum APBD tahun 

2020 yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai 

pedoman dalam penyusunan APBD tahun 2020. 

Evaluasi penyerapan anggaran per program/ kegiatan diperlukan untuk menilai 

keberhasilan kinerja dari program/ kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2020. Oleh 

karena itu dalam laporan ini disertakan juga nilai capaian kineja keuangan di tahun 2020. 

Disamping itu, capaian kinerja keuangan juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan 

untuk merumuskan program dan kegiatan tahun depan dalam rangka efisiensi penggunaan 

APBD dan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan.  

Adapun pengukuran capaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kediri tahun 2020 menurut rincian belanja dari masing-masing program dan kegiatan 

dijelaskan sebagaimana tabel 3.11 berikut ini tentang Nilai Capaian Kinerja Keuangan 

Dinas Perhubungan Tahun 2020.  

 

Tabel 3.11 

Nilai Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2020 

 

KODE 

REK. 
PROGRAM / KEGIATAN 

ANGGARAN 
CAPAIAN KINERJA 

KEUANGAN 

DANA (Rp) 
 REALISASI 

(Rp)  
 DANA (Rp)   %  

1 2 3   4   5 = 3 - 4  6 = 4/3 

1 
Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
606.196.882 589.194.067 17.002.815 97,20 

30 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 530.556.649 513.995.657 16.560.992 96,88 

31 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan 75.640.233 75.198.410 441.823 99,42 

2 
Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur  
169.440.000 167.020.450 2.419.550 98,57 

55 

Penyediaan / pemeliharaan peralatan dan 

perlengkapan sarana prasarana 

kantor/aparatur 

169.440.000 167.020.450 2.419.550 98,57 

5 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 
3.000.000 3.000.000 0 100,00 

15 
Pendidikan dan pelatihan Sumberdaya 

aparatur 
3.000.000 3.000.000 0 100,00 

6 

Program peningkatan pengembangan 

sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

14.133.200 14.133.200 0  100,00 

32 
Penyusunan dokumen pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan SKPD 
14.133.200 14.133.200 0  100,00 

15 
Program Pembangunan prasarana dan 

fasilitas perhubungan 
839.016.500 838.445.617 570.883 99,93 
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1 2 3   4   5 = 3 - 4  6 = 4/3 

18 

Peningkatan Pengembangan potensi dan 

peran penyelenggaraan lalu lintas dan 

angkutan jalan 

161.878.500 161.475.782 402.,718 99,75 

19 Pengadaan Perlengkapan Jalan 677.138.000 676.969.835 168.165 99,98 

16 
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Fasilitas LLAJ 
437.695.500 435.790.553 1.904.947 99,56 

08 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan 

Jalan 
437.695.500 435.790.553 1.904.947 99,56 

17 
Program Peningkatan Pelayanan 

Angkutan 
1.001,843.072 1.000.186.976 1.656.096 99,83 

41 
Pengembangan dan peningkatan pelayanan 

Pengujian Kendaraan Bermotor 
670.937.000 670.178.000 759.000 99,89 

54 
Pengembangan dan peningkatan pelayanan 

angkutan orang 
24.750.000 24.738.000 12.000 99,95 

55 
Pengembangan dan peningkatan pelayanan 

angkutan barang dan angkutan khusus 
306.156.072 305.270.976 885.096 99,71 

19 
Program Pengendalian dan Pengamanan 

Lalu Lintas 
3.371.231.834 3.367.235.693 3.996.141 99,91 

53 
Operasional Penertiban Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 
1.001.129.152 997.141.006 3.988.146 99,60 

54 
Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan 

Perparkiran 
2.370.102.682 2.370.094.687 7.995 100 

22 
Program Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Perhubungan 
86.889.944 86.676.039 213.905 99,75 

28 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan data 

pengembangan perhubungan 
62.589.944 62.426.159 163.785 99,74 

29 
Peningkatan dan pengelolaan sistem 

informasi perhubungan 
24.300.000 24.249.880 50.120 99,79 

TOTAL PAGU 6.529.446.932 6.501.682.595 27.764.337 99,57 

 

3.2.3 Perhitungan Rasio Keuangan 

Dari data di atas dapat dilanjutkan dengan perhitungan rasio ekonomi, rasio 

efisiensi, dan rasio efektifitas. 

1. Rasio Ekonomi 

Rasio ekonomi merupakan nilai perbandingan realisasi anggaran belanja 

dibandingkan dengan rencana anggaran belanja. 

 

 

 

 

2. Rasio Efisiensi 

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dibandingkan 

dengan capaian kinerja keluaran 

99,57 
x 100% = 108,63% 

91,66 

 

 

    Rp.   6.501.682.595 ,- 
x 100% = 99,57 % 

     Rp.  6.529.446.932,- 
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Berdasarkan perhitungan ketiga rasio tersebut menunjukkan bahwa 

akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Perhubungan tahun 2020 berada dalam 

posisi yang baik. Hal ini mengindikasikan penggunaan sumber daya keuangan 

pada Dinas Perhubungan telah berjalan dengan baik. Disamping itu, tingkat 

penyerapan anggaran di tahun 2020 juga masuk kategori baik. 

 

3.2.4 Belanja Tidak Langsung 

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan 

tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-

undang. Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri mendapatkan alokasi anggaran 

belanjar tidak langsung sebesar Rp. 5.999.652.400,- sedangkan realisasinya 

sebesar Rp. 4.671.681.494,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 77,87% yang 

secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.12 

Capaian Realisasi Anggaran Keuangan Belanja Tidak Langsung Tahun 

2020 

KODE URAIAN 
ANGGARAN 

SETELAH P-APBD 

REALISASI 

2020 
% 

01  Gaji  dan Tunjangan 
4.221.652.400 3.682.161.126 87,22 

01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 
3.074.959.600 2.773.773.000 90,21 

 02 Tunjangan Keluarga 
347.973.600 307.270.690 88,30 

 03 Tunjangan Jabatan 
221.130.000 160.785.000 72,71 

 04 Tunjangan Fungsional 
43.900.000 41.720..000 95,03 

 05 Tunjungan Fungsional Umum 
93.050.100 76.200.000 81,89 

 06 Tunjangan Beras 
180.131.300 141.363.840 78,48 

 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 
9.769.900 3.532.139 36,15 

 08 Pembulatan Gaji 
43.400 38.070 87,72 

 09 Iuran BPJS Kesehatan 
222.360.500 154.783.554 69,61 

 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 
7.130.900 5.673.661 79,56 

 24 Iuran Jaminan Kematian 
21.203.100 17.021.172 80,28 

02  Tambahan Penghasilan  PNS 1.778.000.000 989.520.368 55,65 

 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan 

beban kerja 
1.778.800.000 989,520.368 55,65 

TOTAL BELANJA TIDAK  LANGSUNG 5.999.652.400 4.671.681.494 77,87 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, disimpulkan bahwa capain indikator 

kinerja dan akuntabilitas keuangan  Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2020 

sebagai berikut: 

1) Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah. 

a) Capaian kinerja sasaran (1) sebesar 101,60 % dan sasaran (2)  sebesar 132,65% 

sehingga capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan tahun 2020 rata-rata 

mencapai 109,36% atau berhasil. 

b) Capaian kinerja program rata sebesar 99,35 % dan kegiatan rata-rata sebesar 

92,33% sehingga capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 

2020 masuk dalam katagori berhasil. 

c) Capain kinerja PAD bidang perhubungan  sebesar 107,68 % sehingga capaian 

kinerja PAD masuk dalam katagori berhasil. 

2) Capaian Indikator Kinerja Keuangan 

a) Capain kinerja keuangan dari anggaran belanja langsung sebesar 99,57 % 

b) Capaian  kinerja kuangan dari anggaran belanja tidak langsung sebesar 77,87 %. 

3) Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

a) Tingkat effisiensi sasaran (1) yaitu terwujudnya pelayanan transportasi daerah 

yang aman, lancar dan terjangkau masuk dalam katagori sangat effisien dengan 

nilai sebesar 1,86 (sangat efisien) 

b) Tingkat effisiensi sasaran (2) yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana 

dan prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan 

teknologi informasi masuk dalam katagori effisien dengan nilai sebesar 32,84 

(sangat efisien) 

c) Tingkat effisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja sasaran 

tahun 2020 masuk dalam katagori sangat efisien  (9,60). 

 

4.2 SARAN 

Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan guna  mempertahankan dan memperbaiki 

keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain: 

1.  Salah satu solusi terkait kinerja operasasional lalu lintas antara lain terjadinya 

kejenuhan di persimpangan persimpangan Kabupaten Kediri antara lain dengan 

penataan ritme lalu lintas terpadu melalui penerapan Area Traffic Control System 

(ATCS) pada semua persimpangan di wilayah Kabupaten Kediri. Pengoperasian 
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ATCS di atur dengan sebuah sistem kontrol terpadu yang melibatkan beberapa 

komponen berupa: 

- Pengaturan arus persimpangan berupa lampu lalu lintas; 

- Penginput data lalu lintas berupa kamera detektor; 

- Pengirim data berupa jaringan kabel data atau pemancar gelombang; 

- Software sistem ATCS; 

- Ruang kontrol ATCS plus operatornya. 

Tindak lanjut penerapan pengoperasian ATCS dilaksanakan secara sistematis dan 

terorganisir sesuai dengan kondisi anggaran setiap tahun.  

2. Solusi terkait menurunya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum 

antara lain: 

 - diperlukan adanya penurunan biaya tarif transportasi; 

- pemberian subsidi untuk transportasi umum, namun tidak berbentuk langsung 

berupa bantuan dalam bentuk fasilitas, misalnya transportasi umum tidak perlu 

membayar biaya tiket masuk tol atau biaya gratis parkir; 

- tidak adanya monopoli dalam pengelolaan angkutan umum tapi harus dibuka 

kesempatan bagi semua pihak. 

3.  Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja 

diharapkan peningkatan pengetahuan , kemampuan dan keahlian jajaran Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kediri dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi 

masing-masing dengan sebaik-baik. 

4.  Penataan perencanaan anggaran didalam pelaksanaan program/kegiatan agar lebih 

difokuskan kedalam pencapaian indikator kinerja utama dinas dan disesuaikan 

dengan prioritas kebijakan pemerintah daerah. 

 


