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Kata Pengantar  
 

 
 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam tahun 2017, 

organisasi pemerintah wajib membuat pertanggungjawaban dalam bentuk 

laporan. Laporan tersebut menyajikan informasi bagaimana organisasi 

dijalankan dalam melayani masyarakat dengan anggaran yang tersedia. 

Laporan pertanggungjawaban dalam organisasi pemerintah tersebut disusun 

dalam bentuk LKJiP. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat oleh 

Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2017 memuat pertanggungjawaban 

yang berisi informasi uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan/ 

kegagalan Dinas Perhubungan Kota Magelang dalam mencapai tujuan dan 

sasaran strategisnya.  

Disamping itu LKjIP juga memuat tentang kondisi keuangan yang 

menggambarkan aspek pembelanjaan baik Pembelanjaan Langsung maupun 

Pembelanjaan Tidak Langsung. Hal ini dapat terlihat pembelanjaan penyediaan 

sarana dan prasarana dalam pelayanan kepada masyarakat dengan dikaitkan 

dengaan hasil atau manfaat yang diterima baik langsung maupun tidak 

langsung kepada masyarakat. 

Visi Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan “ Magelang Sebagai 

Kota Jasa Yang Modern dan Cerdas yang dilandasi Masyarakat yang 

Sejahtera dan Relegius” yang tidak lain adalah merupakan Visi Walikota 

Magelang Tahun 2016-2021 menjadi acuan dalam menjalankan tupoksi Dinas 

Perhubungan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskaan 

kepada para pengguna jasa baik di bidang Perhubungan. 

Bertolak dari uraian tersebut di atas Dinas Perhubungan Kota Magelang 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat 

harus dapat memberikan tingkat kinerja yang mampu memberikan kontribusi 

dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. 

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2017 ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Peningkatan akuntabilitas daan kredibilitas Dinas sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakaat terhadap Dinas Perhubungan Kota 

Magelang; 

2. Sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas, baik melalui 

perbaikan penerpan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari 

perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan 

nilai-nilai akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Magelang ; 

3. Mendorong peningkatan kinerja instansi untuk menyelenggarakan tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan secara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

4. Menjadi acuan dalam menetapkan dan mengaplikasikan kebijakan-

kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada 

masyarakat sehingga kedepannya diharapkan bisa menjadi Dinas 

Perhubungan Kota Magelang  sebagai salah satu instansi yang akuntabel 

dapat beroperasi secara efektif dan efisien serta responsif terhadap aspirasi 

masyarakat. 

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2016 pada kesempatan ini tidak 

lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas 

Perhubungan Kota Magelang yang senantiasa telah memberikan dukungan 

dalam penyelesaian LKjIP ini. 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan 

dan kelancaran serta bimbingannya dalam mewujudkan Visi Walikota 

Magelang Tahun 2016-2021. Amin. 

     

 Magelang,   Januari 2017 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2017 

 

1. Latar Belakang 

Perkembangan jaman yang demikian pesat mendorong 

organisasi untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. 

Termasuk juga organisasi pemerintah dalam hal ini Dinas 

Perhubungan. Dinas Perhubungan dituntut untuk mampu mengikuti 

perubahan perkembangan jaman dengan semakin tinggi pula tuntutan 

masyarakat akan pelayanan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Dinas Perhubungan dituntut mampu memenuhi harapan masyarakat 

dengan pelayanan prima secara profesional dan transparan.  

Pelayananan kepada masyarakat tersebut harus bisa 

dipertanggunggjawabkan baik kepada stake holder maupun kepada 

share holder. Pelayanan kepada masyarakat inilah yang akan dapat 

memberikan masukan berupa aspirasi masyarakat. Sehingga dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat segala sesuatu harus dapat 

dipersiapkan dan direncanakan sedemikian rupa.  

Dalam Era Reformasi sekarang ini dengan perubahan jaman 

yang makin mengedepankan keterbukaan, setiap organisasi publik saat 

ini dituntut agar lebih terbuka dan dapat memberikan suatu 

transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terlebih dalam 

rangka pelayanan masyarakat umum perlu mendapat perhatian. 

Pelayanan kepada masyarakat inilah yang akan memberikan adanya 

masukan arus aspirasi masyarakat yang perkaitan dengan pelaksanaan 

penyediaan pelayanan masyarakat yang bagus dimana hal ini akan 

dapat terwujud apabila segala sesuatunya dipersiapkan dan 

direncanakan sedemikain rupa ke dalam karakter kepemerintahan yang 

baik. 
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Kepemerintahan yang baik akan terselenggara dengan adanya 

kesadaran untuk menerapkan dan pengembangan sistem pertanggung 

jawabkan yang tepat, jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berhasil guna dan 

berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab sehingga akuntabilitas 

kinerja pemerintah mendapat peran yang sangat strategis. 

Dinas Perhubungan Kota Magelang yang bertugas dan 

mempunyai kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan 

pembangunan serta pelayanan di sektor  Perhubungan. Pembangunan 

di bidang Perhubungan merupakan salah satu sektor yang sangat 

strategis dalam mendukung perekonomian daerah sehingga perlu 

untuk terus ditingkatkan agar bisa lebih memberikan kontribusi 

terhadap perekonomian daerah pada khususnya. Penyediaan jasa di 

bidang Perhubungan (transportasi) diharapkan mampu mendukung 

pertumbuhan produksi wilayah, melalui kelancaran mobilitas orang 

dan distribusi barang/jasa keseluruh pelosok wilayah kota sehingga 

mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi 

dan peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat daerah 

tersebut. Sehingga dengan adanya peningkatan pelayanan  disektor 

Perhubungan akan memberikan dukungan terhadap pencapaian  Visi 

Pembangunan Kota Magelang Tahun 2016-2021 Magelang sebagai 

Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang dilandasi Masyarakat 

yang Sejahtera dan Religius  akan dapat terwujud.  

 

2. Maksud dan Tujuan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan 

Kota Magelang tahun 2017 disusun dengan maksud untuk melakukan 

evaluasi kinerja pada Dinas selama satu tahun angggaran dengan 

tujuan untuk memberikan informasi sebagai bahan evaluasi atas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas  serta dapat dijadikan 

sebagai bahan pemikiran bagi penyusunan kebijakan peningkatan 

kinerja yang lebih baik dalam rangka penentuan rencana program dan 

kegiatan tahun berikutnya. 
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3. Landasan Hukum 

Dalam penyusunan LKjIP dan penyelenggaraan pelayanan di 

bidang Perhubungan Kota Magelang meliputi  :  

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 

Kinerja Organisasi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator 

Kinerja Utama; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Magelang Tahun 2016-2021;  

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 
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4. Sistematika Penulisan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota 

Magelang Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang 

Tahun 2017 

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Magelang 

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

A. Rencana Strategis Sesuai RPJMD Tahun 2016-2021  

B. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 

2017 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Hubungan Antar Dokumen 

B. Pengukuran Kinerja 

C. Indikator Kinerja 

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

E. Akuntabilitas Kinerja Keuangan 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

A. Strategi Peningkatan Kinerja 

B. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif 
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B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan  

1. Susunan Organisasi 

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kota 

Magelang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota 

Magelang Nomor  3 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :  

 

Bagan 1. 
STRUKTUR ORGANISASI  

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk melengkapi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota 

Magelang dan guna kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat telah didukung oleh tenaga 34 ( tiga 

puluh empat )  Pegawai Negeri Sipil ( PNS), 5 (lima) penjaga malam dan 

4 (empat) tenaga kebersihan, 26 (dua puluh enam) tenaga teknis lalu 

lintas. 

Bidang Lalu Lintas 

dan Perparkiran 
Bidang Pengujian Kendaraan 

Bermotor, Angkutan Dan 
Terminal  

 

Sub Bag Program 

dan Keuangan 

Sub Bag Umum 

& Kepegawaian 

Kelompok 

Jabatan 

Fungsional 

SEKRETARIAT 

Seksi Managemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas 

Seksi Pengendalian 

Operasional dan 
Perparkiran 

 

KEPALA DINAS 

Seksi Angkutan dan 

Terminal 

 

. Seksi Pengujian 

Kendaraan Bermotor  
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Perincian jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota 

Magelang berdasarkan golongan dan tingkat pendidikannya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel. 1 

SUMBER DAYA MANUSIA/PERSONIL  
DINAS PERHUBUNGAN 

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN GOLONGAN 

 

NO. 

GOLONGAN 

 

PENDIDIKAN 

GOL I GOL II GOL III GOL IV JML 

1. Pasca Sarjana 

(S2) 

  1 1 2 

2. Sarjana  (S1)  1 4 2 7 

3. Diploma  IV   1  1 

4. Sarjana Muda / 

Diploma (DIII) 

 1 6  7 

5 . Diploma II  2 1  3 

6. Diploma I      

7. SLTA  4 6  10 

8. SLTP  1   1 

9. SD 2    2 

 JUMLAH 2 9 19 3 33 

 Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perhubungan 
                           Kota Magelang kondisi Desember 2017. 

 
Tabel. 2 

JUMLAH PEGAWAI  

DINAS PERHUBUNGAN 
BERDASARKAN ESELON DAN NON ESELON 

TAHUN 2016 

Tingkatan Eselon Jumlah Keterangan 

Eselon II B 1 Ka.Dinas 

Eselon III A 1 Sekretaris 

Eselon III B 2 Ka.Bidang 

Eselon IV A 5 Ka.Seksi / Ka.Sub.Bagian 

Eselon IV B - Ka.Sub.Bagian TU 

Non Eselon 23 Staf 

Tenaga Kontrak 35 - 

Jumlah 68 Personil 

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perhubungan  
                Kota Magelang kondisi Desember 2017. 

 

Dengan adanya dukungan personil yang telah dimiliki oleh Dinas 

Perhubungan saat ini dan ditunjang oleh latar belakang pendidikan 
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mereka yang makin beraneka ragam serta keikutsertaan mereka untuk 

melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat 

mendorong dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme 

sehingga akan meningkatkan kinerja mereka. 

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Walikota 

Magelang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang mempunyai 

tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang 

Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas 

Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang Perhubungan. 

2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, 

pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada 

Dinas Perhubungandinas. 

3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di 

lingkup tugasnya. 

 

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Magelang berpedoman kepada rincian tugas sebagai berikut:  

1. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan. 

2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan. 

3. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan program dan 

kegiatanpada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya. 

4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang 

perhubungan.  

5. Menyelenggarakan kegiatan bidang lalu lintas, dan perparkiran yang 

meliputi menejemen dan rekayasa lalulintas, pengendalian 

operasional dan perparkiran. 

6. Menyelenggarakan kegiatan bidang pengujian kendaraan bermotor,     

angkutan dan terminal. 
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7. Merumuskan draft rekomendai perizinan /non perizinan yang masih 

menjadi kewenangannya serta bertanggung jawab atas pengelolaan 

pendapatan yang bersumber dari retribusi baik yang sudah 

dilimpahkan kewenangannya di bidang perizinan. 

8. Mengendalikan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu 

lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan stakeholder terkait. 

9. Menyelia penyusunan Analisa Dampak Lalu Lintas. 

10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan  

kegiatan Dinas Perhubungan. 

11. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik 

daerah dilingkup tugasnya. 

12. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas  

bawahan. 

13. Memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

masukan. 

14. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan 

program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan . 

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan. 

 

2. Aspek Strategis 

Sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang 

mempunyai peran sangat strategis dalam pembangunan dan 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan di 

bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Magelang dengan 

kewenangan yang dimiliki tersebut berarti Dinas ini harus mampu 

merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan sehingga dalam 

segala gerak langkahnya dapat melaksanakan pelayanan umum kepada 

masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga pembangunan daerah 

terutama pembangunan bidang perhubungan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Dalam menjalankan tugasnya sesuai visi dan misi Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai penjabaran dari 

tugas pokok dan fungsinya serta didukung oleh tenaga yang memadahi 

dan handal, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang 
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maksimal kepada masyarakat khususnya bagi para pengguna jasa 

transportasi, komunikasi dan informasi. 

Secara rinci peran strategis Dinas Perhubungan Kota Magelang 

dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan 

pemerintahan dapat dilihat dari kontribusi pelaksanaan tugas yang 

mencakup aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Pembangunan dibidang jasa transportasi, komunikasi dan informasi 

yang bertujuan memberikan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan secara maksimal dan memadahi sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak akan lepas dari 

peran serta pihak-pihak lain atau pihak swasta yang bergerak atau 

berkaitan dengan bidang  Perhubungan/transportasi, Komunikasi 

dan Informatika. 

b. Pembangunan dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas di 

bidang Perhubungan antara lain: 

 Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas (seperti rambu-

rambu lalu lintas, traffic light, flashing light, counting down, 

Pelican crossing, paku jalan, dan ATCS). 

 Pemberian fasilitas perijinan bagi para pengusaha/pemilik 

kendaraan angkutan umum baik perorangan maupun yang 

mempunyai badan hukum dalam penyelenggaraan/operasional 

transportasi angkutan barang dan manusia baik kendaraan 

bermotor (Angkutan Kota) maupun kendaraan tidak bermotor 

(becak)   yang ada di Kota Magelang. 

 Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji untuk 

menilai kelayakan fisik kendaraan angkutan umum yang wajib 

diuji agar terpantau keamanan operasionalnya di jalan sehingga 

aman bagi para pengguna kendaraan tersebut. 

Penyediaan sarana transportasi kendaraan angkutan 

umum/jalur angkutan kota yang beroperasi di Kota Magelang 

diharapkan dapat mendukung aktivitas dan roda perekonomian 

masyarakat, karena dengan adanya sarana transportasi yang lancar 

diharapkan mobilitas angkutan barang, orang dan jasa lainnya bisa 

berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Akan tetapi sejak tahun 2002 
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tidak ada penambahan kuantitas/jumlah jalur Angkota di Kota 

Magelang disebabkan karena luas wilayah Kota Magelang yang tidak 

bertambah sedangkan di lain pihak pengguna jasa angkutan umum 

juga semakin menurun jumlahnya.  

Melihat fenomena di atas dapat disinyalir bahwa meskipun 

jumlah penduduk Kota Magelang semakin bertambah setiap tahunnya 

akan tetapi jumlah angkutan umum tidak bertambah disebabkan 

karena beberapa faktor antara lain  adanya kecenderungan masyarakat 

lebih memilih menggunakan  kendaraan pribadi sehingga menyebabkan 

kenaikan  jumlah kendaraan pribadi (baik roda 2 (dua) maupun roda 4 

(empat)). Setiap tahunnya jumlah kendaraan pribadi di Kota Magelang 

selalu mengalami peningkatan, terutama diakibatkan kemudahan 

prosedur kepemilikan kendaraan tersebut.  Terlebih dengan gencarnya 

dealer-dealer kendaraan roda 2 (dua) yang menawarkan berbagai 

kemudahan dan prosedur yang lunak untuk dapat memiliki (secara 

kredit dengan uang muka yang sangat rendah bahkan ada yang tanpa 

uang muka). 

Disamping sarana dan prasarana trasportasi, Dinas 

Perhubungan juga melayani pengujian kendaran bermotor yang 

dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan serta 

tidak mencemari lingkungan. Pengujian kendaran bermotor ini sesuai 

dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Kendaraan yang diuji terdiri dari Mobil Penumpang 

Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Tempelan dan Kereta 

Gandengan. Hal-hal yang diuji berupa sistem pengereman, sistem 

kemudi, sistem suspensi, sistem penerangan, sistem penerus daya, 

sistem pembuangan, sistem roda, motor pengerak, as dan body, kaca-

kaca, komponen pendukung, peralatan dan perlengkapan. Pengujian 

pada Dinas Perhubungan Kota Magelang dilakukan dengan 

menggunakan alat uji lengkap dengan jumlah 14 item yang telah 

dikalibrasi tiap tahunnya oleh Direktorat Perhubungan Darat dengan 

tenaga penguji yang telah memiliki kopetensi sebagai tenaga penguji 

sesuai jenjang kopetensi yang telah ditentukan. 

Dengan adanya pengujian kendaran bermotor yang dilakukan 

secara berkala diharapkan mampu mencegah atau memperkecil 
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kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, pencemaran udara, 

gangguan terhadap lingkungan, kerusakan-kerusakan berat pada 

sarana dan prasarana baik jalan maupun jembatan. 

Pada tahun 2017  jumlah kendaraan bermotor wajib uji 

(KBWU) yang ada di Kota Magelang yang melakukan Uji Kir kendaraan 

adalah sebanyak 7.411 kendaraan akan tetapi pada kenyataannya 

jumlah pelaksanaan uji kendaraan mencapai 8.216 kendaran. Hal ini 

dikarenakan adanya penambahan kendaraan wajib uji berupa 

kendaraan barang, mutasi masuk dari luar daerah dan numpang uji 

dari daerah lain ke Kota Magelang. 

 Sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas 

Perhubungan, khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan,  antara 

lain menertibkan dan  mengawasi jalannya lalu lintas agar tercipta 

kondisi yang aman, nyaman, tertib dan terkendali bagi masyarakat 

pengguna kendaraan, baik kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan 

roda 4 (empat) maka guna mendukung tugas pokok tersebut Dinas 

Perhubungan menyelenggarakan (menyediakan dan memelihara) 

fasilitas lalu lintas yaitu traffict light, flashing light, counting down, 

cermin cembung dan rambu-rambu lalu lintas lainnya yang disediakan 

/ dipasang tersebar di seluruh wilayah Kota Magelang.  

 

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan 

Dengan sarana dan prasarana yang ada serta dukungan 

anggaran yang terbatas, Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas 

Perhubungan berusaha terus memberikan pelayanan dan penyampaian 

informasi yang aktual dan akurat kepada masyarakat Kota Magelang. 

Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan tugas 

pokok Dinas Perhubungan pada tahun 2017 terdapat beberapa 

permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :  

 
1. Permasalahan utama (Strategis Issued) 

Pada tahun 2017 issu-issu strategis yang bisa diangakat oleh Dinas 

Perhubungan Kota Magerlang masih sama dengan tahun-tahun 

sebelumnya antara lain sebagai berikut : 
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a. Urusan Perhubungan  

Tabel. 3 
Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan penyelenggaraan 
Bidang Perhubungan yaitu: 
 

No. Permasalahan solusi 

a.  

Terminal angkutan 
barang yang ada belum 
memadahi  (kurangnya 

lahan, kurangnya fasilitas 
dan bercampur dengan 

fungsi lain) 

 Usulan Pembangunan / renovasi 

terminal angkutan barang 

 Fasilitas transit 

 Penyediaan Lahan yang cukup 

untuk bongkar muat kendaraan. 

b.  

Belum adanya terminal 
angkutan penumpang 
tipe C di wilayah 

perbatasan 

 Review Study kelayakan   tentang 
terminal type C pada tahun 2011 

 Usulan pengadaan terminal tipe c 
sebagaimana hasil studi kelayakan 

terminal tipe c 

 Koordinasi dengan Pem Kab. 

Magelang dalam rangka 
penanganan angkutan kabupaten 
yang masuk wilayah Kota 

 Pembangunan Terminal tipe C di 
canguk yang dipadukan dengan 

rencana pemnataan pasar induk di 
jl. Sukarno Hatta dan terminal type 
C lainnya hasil review study 

kelayakan terminal type C. 

c.  

Sarana tempat 

pemberhentian angkutan 
umum di Kota Magelang 

masih belum memadahi 

 Usulan Peningkatan dan penatan 

tempat pemberhentian angkutan 
umum 

d.  

 

 
 
Load Faktor angkutan 

penumpang umum 
semakin menurun 

 Melaksakan kampanye penggunaan 

angkutan umum melalui program: 

 Pemilihan awak kendaraan umum 

teladan 

 fasilitasi pengguna angkutan 

umum ( papan rute dll) 

 Pembinaan pengemudi angkutan 

umum 

 Kampanye melalui media social 

e.  

 
 

 
Usia Kendaraan angkutan 

umum yang lebih dari 
umur ekonomis 

 Penekanan pada pengusaha 

angkutan dalam hal perawatan 
kendaraan 

 Koordinasi dengan Dishub Provinsi 

dan organda dalam upaya 
kemudahan peremajaan kendaraan 

 Penekanan kepada pengusaha 
untuk meremajakan kendaraannya 
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No. Permasalahan solusi 

f.  

 
 
 

 
 
 

 
Kemacetan, 

kesemrawutan dan 
potensi kecelakaan Lalu 
lintas 

 Pelaksanaan Manajemen dan 
rekayasa lalu lintas pada ruas jalan 

dan persimpangan 

 Koordinasi antar instansi terkait 

dalam kaitan dengan peningkatan 
jalan 

 Koordinasi dengan Polisi dalam 

kaitan dengan pembinaan pengguna 
jalan 

 Pengantian Traffic Light tenaga 
listrik menjadi tenaga surya (sollar 

cell) dan berbasis ATCS/ITS 

 Pemenuhan fasilitas jalan (rambu, 

marka, dll) 
 

g.  

 
 

Pelanggaran Lalu Lintas 

 Kegiatan sosialisasi keselamatan 

target sasaran mulai dari anak usia 
dini hingga pelajar SMA. 

 Kampanye keselamatan di area 

CBD Kota Magelang. 

h. 
Jumlah Tenaga Penguji 

untuk unit PKB  

 Perlunya pengadaan pegawai 

khusus tenaga fungsional 

pengujian kendaraan bermotor dan 

tenaga administrati 

 Perlu adanya diklat lanjutan. 

i. 
Peralatan uji kendaraan 

bermotor 

Perlunya pengadaan peralatan uji 

yang sudah berumur sehingga tingkat 

keakuratan dapat tetap terjaga dalam 

menunjang keselamatan angkutan 

umum. 

j. 
Pembinaan pemilik 

kendaraan dan bengkel 

Pembinaan dan pengawasan terhadap 

pemilik kendaraan serta bengkel 

kendaraan 

 

 
2. Manajemen 

Pada prinsipnya setiap organisasi/satuan kerja seharusnya 

mempunyai barometer yang digunakan untuk menilai sampai sejauh mana 

roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan 

tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para personil (pegawai/staf) 

mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda 
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organisasi tersebut. Kualitas kinerja pegawai merupakan sesuatu yang 

mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service) yang 

diberikan/selenggarakan oleh organisasi tersebut, baik secara internal 

maupun secara eksternal. Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku 

pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang 

bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas 

pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Disamping itu sarana dan prasarana 

serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan organisasi 

tersebut.  

Sejauh ini manajemen Dinas Perhubungan Kota Magelang meliputi : 

2.1.  Manajemen Intern 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah  

maka sejak tanggal 31 Agustus 2016,  Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika Kota Magelang berubah menjadi Dinas Perhubungan 

Kota Magelang. Dengan adanya perubahan ini mengakibatkan bentuk 

kelembagaan, struktur organisasi dan tata kerja serta manajemen unit 

kerja berubah, diikuti pula dengan penataan personil yang ada di Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tersebut. Untuk 

mendapatkan kualitas kerja sesuai yang diharapkan, maka penempatan 

personil disesuaikan dengan pendidikan dan keahlian yang dimiliki. 

 

2.2. Manajemen Ekstern 

Manajemen yang dikelola di luar lokasi Dinas Perhubungan Kota 

Magelang adalah pengelolaan lokasi / tempat-tempat parkir di tepi jalan 

umum di Kota Magelang. Selain itu juga pengelolaan dan  manajemen di 

dalam lingkungan Terminal Type C Kota Magelang yang pengelolaannya 

masuk pada Seksi Angkutan dan Terminal. 
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 BAB II 

 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN 

KINERJA 

 

 

A.  RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016 - 2021 

 

Visi Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah  

“Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Modern dan Cerdas yang 

dilandasi masyarakat yang Sejahtera dan Religius”.  

Dari visi tersebut dapat diambil sebagai kata kunci adalah : 

Kota Jasa 

 

: Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk 

memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa 

pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi 

kota, dengan menitikberatkan pada sektor 

perekonomian, sektor kesehatan dan sektor 

pendidikan 

Kota Modern 

  

: Modern adalah sikap dan cara berpikir serta 

bertindak sesuai dengan tuntunan jaman yang berarti 

suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, 

mampu berdaya saing dengan daerah lain 

menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah 

kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik dan 

ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki 

oleh kota tersebut dengan karakteristik: (a) 

masyarakat sejahtera dalam finansial; (b) kota 

terdepan dalam pelayanan (kota modern menyediakan 

pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para 

pengguna kota atau masyarakat umum); (c) visual 

kota mengundang pesona (kota modern dapat dilihat 

dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, 
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menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal 

dan berkarya). 

 

Kota Cerdas 

 

: Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif 

dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada 

warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan 

muatan kemudahan koneksitas informasi dan usaha, 

sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme 

partisipasi masyarakat dalam menyampaikan 

aspirasi, kontrol maupun komplain dan bidang lain 

pendukung nilai daya saing daerah. Unsur-unsur 

Kota Cerdas : (1) smart governance yaitu 

pengembangan e-governance, ada partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) 

smart infrastructure yaitu  pengembangan jaringan TI, 

pengembangan sistem informasi manajemen berbasis 

TI; (3) smart economy, yaitu pengembangan city 

branding, pengembangan kewirausahaan, 

pengembangan e-commerce, dan ekonomi kreatif; (4) 

smart environment yaitu; pengelolaan lingkungan 

berbasis TI, pengelolaan SDA berbasis TI, 

pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) smart 

people yaitu : pendidikan dan pengembangan SDM 

yang melek teknologi dan dukungan penelitian, 

pengembangan karakter sosial budaya masyakat; 

serta (6) smart living yaitu kemudahan akses terhadap 

layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap 

layanan kesehatan, pengembangan peran media, 

kemudahan akses terhadap jaminan keamanan. 

Masyarakat 

Sejahtera 

 

: Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui 

peningkatan dan pemantapan upaya 

menyejahterakan masyarakat secara adil merata 

tanpa diskriminasi melaui : (1) optimalisasi peran dan 

fungsi lembaga pemerintah,swasta,masyarakat 
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madani dan media masssa khususnya dalam 

pelayanan jasa perekonomina, jasa kesehatan dan 

jasa pendidikan; (2) menciptakan peluang kerja dalam 

biidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan 

dan jasa pendidikan; (3) tanpa mengabaikan 

pembangunan di bidang lain sebagai upaya menuju 

masyarakat yang berdaya dan mandiri. 

Masyarakat 

Relegius 

 

: Masyarakat religius adalah masyarakat yang 

menerapkan ketaqwaan kepada ke-Tuhanannya 

dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga 

negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat 

religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama 

dan kepercayaannya dan kecukupan ketersediaan 

tempat ibadah. 

 

Visi tersebut di atas ditindak  lanjuti  oleh  Dinas Perhubungan Kota 

Magelang sebagai  salah  satu  bentuk  dukungan  di  bidang  tranportasi 

sesuai  tupoksi   untuk  ikut  mensukseskan  visi  tersebut.  Sesuai  

dengan tugas  pokok  Dinas Perhubungan Kota Magelang yaitu  

melaksanakan sebagian  urusan  daerah  di  bidang  perhubungan  maka  

salah  satu  tugas  yang  terkait  dengan  visi  Kota  Magelang  tersebut  

adalah ikut  serta  mewujudkan  sistem  transportasi dan informasi  Kota 

Magelang  yang  tangguh dan nyaman dengan berbasis TI guna membantu 

masyarakat  lebih sejahtera. Adapun fungsi  Dinas Perhubungan Kota 

Magelang  terkait  visi  Kota  Magelang tersebut  yaitu  “perumusan  

kebijakan  teknis  di  bidang  perhubungan  juga penyelenggaraan sebagian 

urusan pemerintah dan pelayanan umum diarahkan  untuk  terwujudnya  

kota  Magelang  yang  unggul, nyaman  di  bidang  transportasi  dengan  

memberikan  kontribusi  bagi peningkatan kesejateraan masyarakat. Untuk  

mendukung  terwujudnya  Visi  Kepala  Daerah  harus  didukung dengan  

misi  yang  baik  dari  Kepala  Daerah,  adapun  Misi  Kepala  Daerah 

terpilih adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan 

profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar 
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terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap 

pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola 

potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada 

masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana 

pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan 

yang lebih modern serta ramah lingkungan.  

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan 

untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat.  

4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan 

pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang. 

5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama 

melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan 

peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan 

terbangunnya masyarakat madani. 

 

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kota Magelang  dalam  menunjang  misi  

ini  sesuai tugas  pokok nya  yaitu  melaksanakan  sebagian  urusan  

daerah  di  bidang Perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur 

transportasi kota yang  nyaman  dengan  masa  pakai  yang  panjang  juga  

merata  di  wilayah Kota  Magelang  dengan  konsep  berbasis TI,  

mengurangi  polusi  udara  sebagai  akibat  dari  emisi  gas  buang  

kendaraan bermotor yang sangat  berperan  dalam  kesehatan  manusia  

yang dilakukan  secara  seimbang  dan  berkelanjutan.  Adapun  fungsi  

Dinas Perhubungan Kota Magelang yang  terkait  dengan  misi  tersebut  

yaitu merumuskan  kebijakan  teknis  di  bidang  perhubungan  serta 

menyelenggarakan  sebagian  urusan  pemerintah  dan  pelayanan  umum  

di bidang  perhubungan sehingga terciptanya  infrastruktur  transportasi  

yang tangguh, nyaman,  tahan  lama,  merata segala lapisan masyarakat  

dan berkelanjutan. 

Faktor-faktor  yang   menjadi  penghambat  bagi  terwujudnya Visi dan Misi 

Kota Magelang diantaranya :  
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1. Ketidakseimbangan antara   pertumbuhan  kendaraan bermotor 

dibandingkan  dengan pertumbuhan  ruas  jalan  yang  baru yang akan 

mempengaruhi upaya penekanan tingkat kemacetan meskipun tingkat 

kemacetan di Kota Magelang masih dalam batas kewajaran. 

2. Tingkat  pelayanan  angkutan  umum  yang  belum  sesuai  harapan 

masyarakat  sehingga  sulit  untuk  mendorong  mereka  kembali 

menggunakan  sarana  angkutan  umum  agar  dapat  menekan 

penggunaan kendaraan pribadi di jalan. 

3. Tingkat  kesadaran  pengemudi  angkutan  umum  masih  sesuai apa 

yang diharapkan sehingga memberikan kontribusi dalam menambah 

kemacetan di jalan. 

4. Masih  banyaknya  aksi-aksi  dilakukan  oleh sebagian  kecil  

masyarakat  yang  berakibat  rusak/hilangnya  sarana prasarana dan 

fasilitas perhubungan seperti halte, paku jalan, rambu-rambu, traffic 

light maupun cermin cembung sehingga  berpengaruh  terhadap  

keamanan  dan  kenyaman  bagi para pengguna jalan. 

5. Peralatan ATCS baik software maupun hardware yang masih terbatas 

sehingga pemantauan kondisi lalu lintas belum dapat berjalan secara 

maksimal. 

 

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota 

Magelang untuk mewujudkan visi misi Kota Magelang yaitu : 

1. Bangunan gedung kantor dengan posisi yang cukup strategis sehingga 

lebih memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat. 

2. Angkutan  umum  bagi  sebagian  masyarakat  masih  menjadi  andalan  

dalam  menggunakan  jasa  transportasi,  sehingga  hal  ini  menjadi 

harapan  untuk  memajukan  angkutan  umum  kinerja angkutan 

umum itu sendiri. 

3. Adanya  bantuan  dari  Kementerian  Perhubungan  dalam  pengadaan 

sarana prasarana dan fasilitas di bidang perhubungan untuk 

menunjang system transportasi yang ada di Kota Magelang. 

4. Adanya bantuan dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah untuk 

sarana prasarana dan fasilitas perhubungan  di Kota Magelang. 

5. Terdapatnya Terminal Type A di Kota Magelang sebagai sarana naik 

turun penumpang antar moda angkutan darat meskipun 
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kewenangannya telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat yang 

diharapkan kelak akan menjadi Terminal yang mampu menampung 

dan melayanai para penumpang dan moda angkutan darat. 

6. Diperlukan Kajian lagi terkait Kajian tentang Terminal Type C yang 

sudah ada pada tahun 2011 mengingat perkembangan pembangunan 

dan Penataan Kota, yang di harapkan kajian Terminal Type C yang baru 

mampu memberikan gambaran dan kebutuhan yang sesuai dengan 

kondisi sekarang. Dengan pembangunan beberapa Terminal Type C ini 

akan mampu dalam mengatasi kelancaran lalu lintas angkutan umum 

baik perbatasan maupun dalam kota 

3.   Tujuan : 

a. Peningkatan pelayanan bidang transportasi sehingga memudahkan 

mobilitas manusia, barang dan jasa. 

b. Peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan pihak penyedia 

angkutan umum dan masyarakat pengguna jasa transportasi. 

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas 

transportasi sehingga mampu melayani pengguna jasa transportasi. 

d. Peningkatan pelayanan di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor 

/PKB. 

e. Peningkatan pelayanan di Bidang Perparkiran.  

f. Menciptakan Sistem Kerja yang profesional dan meningkatkan Tata 

kelola administrasi perkantoran yang baik dengan didukung sarana 

prasarana dan SDM yang berkualitas.  

 

4.   Sasaran : 

a. Terwujudnya pelayanan yang baik, efektif dan efisien di bidang 

transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang dan 

jasa.  

b. Terciptanya iklim kerjasama yang baik dengan pihak   penyedia 

angkutan umum dan masyarakat pengguna jasa transportasi. 

c. Tersedianya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas 

transportasi yang layak dan memadai sehingga mampu melayani para 

pengguna jasa transportasi. 
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d. Meningkatnya tertib administrasi perijinan, pengujian kendaraan 

bermotor dan operasional jalur angkutan umum bermotor dan tidak 

bermotor.  

e. Terciptanya sistem kerja yang profesional dan meningkatnya tata 

kelola administrasi perkantoran yang baik dengan didukung sarana 

prasarana dan SDM yang berkualitas.  

  

5.   Program : 

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 

d. Program Peningkatan  Pengembangan  Sistem  Pelaporan  Capaian 

Kinerja dan Keuangan. 

e. Program  Pembangunan   Prasarana   dan    Fasilitas    Perhubungan. 

f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

g. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 

h.   Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 

i. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas. 

j. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 

 

6.   Strategi: 

a. Memberikan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang efektif 

dalam arti selamat, aman, nyaman, tertib, teratur, lancar, mempunyai 

aksesibilitas yang tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, mudah 

dicapai, tepat waktu dan rendah polusi.  

b. Mendukung terwujudnya iklim kerjasama dengan menyelenggarakan  

fasilitasi dan angkutan jalan yang  terjangkau oleh daya beli 

masyarakat serta mampu memadukan dengan model transportasi 

lainnya hingga menjangkau seluruh pelosok perkotaan.  

c. Menyediakan dan memelihara sarana prasarana dan fasilitas 

transportasi sehingga mampu melayani pengguna jasa transportasi 

secara optimal. 
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d. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna 

jasa Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perparkiran secara cepat, 

tepat, terbuka, efisien dan efektif.  

e. Memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan kerjasama di  bidang perparkiran agar bisa memberikan 

pelayanan perparkiran secara optimal. 

f. Meningkatkan efisiensi kerja serta mutu kerja serta mutu 

penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perkantoran  yang baik 

agar dapat  memberikan pelayanan internal maupun kepada 

masyarakat pengguna jasa bidang Perhubungan secara optimal. 

B.   RENCANA KERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN     

        2017 

Uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2017 

berikut program kerja dan kegiatannya sebagaimana dapat dilihat pada 

matrik di halaman lampiran . 
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 BAB III 

 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

 

A. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki 

keterkaitan erat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan seperti tersurat 

dalam UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional baik secara substantif isi, waktu, proses maupun dokumen yang 

disusun. Dokumen Renstra terkait dengan dokumen RPJMD, RKT dengan 

RKPD, serta PK dengan Penetapan APBD.  

Alur SAKIP menjelaskan bahwa dokumen Renstra dijabarkan setiap 

tahun kedalam dokumen RKT yang memuat rencana kinerja yang 

ditargetkan, selanjutnya setelah APBD ditetapkan maka target kinerja 

tersebut ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam jangka waktu 

satu tahun, SKPD akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya 

mencapai target kinerja dimaksud. 

Proses pertanggungjawaban kinerja diawali dengan penghimpunan 

data kinerja yang bersumber dari seluruh Bidang /Sekretariat dan 

dilanjutkan dengan pengukuran, evaluasi dan analisis. Hasil evaluasi dalam 

laporan tersebut menjadi masukan/umpan balik bagi proses perencanaan 

selanjutnya. 

 

B. PENGUKURAN KINERJA 

Fenomena saat ini masyarakat kita sangat kritis dan responsif 

terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. 

Mereka mempunyai harapan dan keinginan bahkan tuntutan yang sangat 

tinggi terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, sementara itu di 

lain pihak pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik menghadapi 

beberapa kendala antara lain keterbatasan dana (anggaran maupun 

pendapatan) yang dimilikinya untuk menyelenggarakan program-program dan 
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kegiatan-kegiatan bagi pelayanan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian 

sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan.  

Pada tahun 2017, Dinas Perhubungan Kota Magelang, masih 

menggunakan penetapan/penerapan sistem penganggaran baru yaitu sistem 

anggaran berbasis kinerja (performance base budgeting). Kinerja adalah 

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai 

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 

terukur. Untuk melihat/mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dinas 

dalam melaksanakan sistem itu perlu adanya Pengukuran Kinerja.  

Pengukuran Kinerja merupakan suatu proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dinas. 

Pengukuran kinerja juga merupakan metode untuk menilai kemajuan yang 

telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran 

kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan 

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat menajemen 

untuk memperbaiki kinerja Dinas Perhubungan di masa yang akan datang. 

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis 

dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan informasi untuk 

menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang disediakan oleh dan 

sasaran yang hendak dicapainya. Dengan memakai sistem pengukuran 

kinerja maka diharapkan akan diperoleh manfaat antara lain :   

1. Pengambil/Pembuat Kebijakan dan Pengawasannya : dapat menyediakan 

dasar-dasar atau materi yang memadai untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat 

keputusan relokasi sumber daya yang diperlukan sehingga akan 

meningkatkan kualitas perumusan kebijakan.   

2. Arahan Operasional : memberikan cara yang lebih sistematis bagi para 

manager untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta 

untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan. 



LKjIP  Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2017 28 

 

3. Akuntabilitas : dapat membantu organisasi atau unit kerja dalam 

memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang 

baik dari pendapatan yang diterima. 

4. Perencanaan : Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan 

cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan 

dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian 

tujuan dan sasaran tersebut. 

5. Pengelolaan : Menyediakan dasar bagi identifikasi awal dari adanya 

penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa 

efisien sumberdaya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan  

pencapaian tujuan. 

 

Adapun salah satu cara untuk melakukan Pengukuran Kinerja 

kegiatan yang dianggap strategis, adalah dengan cara membandingkan antara 

realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2017 dalam 

bentuk Form Penetapan Kinerja (PK) dari masing-masing 

Seksi/Bagian/Bidang yang ada pada Dinas Perhubungan. Penetapan Kinerja 

pada dasarnya merupakan Program Utama masing-masing unit kerja yang 

disesuaikan dengan program Kota Magelang yang terdapat dalam Rencana  

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Magelang tahun 2016 – 2021.   

Program Utama adalah program yang di dalamnya terdapat kegiatan-

kegiatan  yang mempunyai peran besar dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. Perbandingan antara rencana dengan realisasi 

dilakukan terhadap setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu 

indikator input, output dan outcome. Untuk menghitungnya digunakan 

rumus sebagai berikut: 

I.  Rumus Pendek : 

100%x 
Rencana

Realisasi
  

 

Rumus pendek ini digunakan jika : 

 Khusus untuk input (anggaran) yang outcome / outputnya tidak tercapai  

atau kurang dari 100 %. 

 Jika Realisasi > Rencana (target)  berkonotasi baik 

 Jika Realisasi < Rencana (target)  berkonotasi jelek 
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II. Rumus Panjang : 

100%x 
Rencana

Rencana) - (Realisasi - Rencana
  

 

Rumus panjang ini digunakan jika : 

 Khusus untuk input (anggaran) yang outcome / outputnya tercapai 100 % 

atau lebih. 

 Jika Realisasi > Rencana (target)  berkonotasi jelek 

 Jika Realisasi < Rencana (target) berkonotasi baik 

 

1.2.  Nilai Capaian Kinerja 

 

Indikator Kinerja biasanya mempunyai karakteristik : dapat 

diukur secara obyektif dapat diukur secara obyektif, spesifik/jelas, 

relevan, dapat dicapai, dan bisa menunjukkan keberhasilan, fleksibel dan 

sensitif terhadap perubahan, serta efektif. Indikator Kinerja yang 

digunakan dalam Pengukuran Kinerja tiap kegiatan meliputi : 

a. Indikator input/masukan : menunjukkan segala sesuatu yang  

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk 

menghasilkan keluaran (sumber daya, dana yang digunakan dalam 

melakukan kegiatan seperti besarnya anggaran, Sumber Daya 

Manusia, peralatan kantor pendukung, kebijakan/peraturan 

perundang-undangan, dan lain sebagainya.) Dalam LKJIP Tahun 2016 

ini untuk input masih menggunakan besarnya dana / anggaran. 

b. Indikator output/ keluaran : menunjukkan sesuatu yang langsung 

dicapai  dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non 

fisik. 

c. Indikator outcome/hasil : segala sesuatu yang  mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. 

d. Indikator benefit/manfaat : yaitu sesuatu yang terkait dengan 

tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 

e. Indikator impact/dampak : pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi 

yang telah ditetapkan. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa 

pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum 

lainnya. 
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Indikator input, output dan outcome diukur secara kuantitatif 

sedangkan indikator kinerja benefit dan impact diukur secara kualitatif. 

Atas dasar hasil pengukuran kinerja kegiatan yang ada selanjutnya 

dilakukan pengukuran kinerja sasaran dengan cara mengukur tingkat 

capaian indikator sasaran sebagaimana telah dirumuskan dalam 

Penetapan Kinerja. Dalam menentukan capaian indikator sasaran 

digunakan ukuran rata-rata pencapaian kinerja dari setiap outcome 

kegiatan dengan pertimbangan indikator tersebut lebih mencerminkan 

tingkat keberhasilan/kegagalan suatu kegiatan serta merupakan 

penggerak kinerja terdekat dari suatu kegiatan. Sedangkan untuk 

indikator benefit dan impact masih bersifat prediktif karena belum bisa 

diukur secara kuantitatif pada saat laporan ini disusun. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, sudah tidak digunakan lagi pembobotan dengan 

pertimbangan agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara obyektif 

sehingga dalam pengukuran kinerja kegiatan LKJIP Tahun 2017 ini 

masing-masing kegiatan dan sasaran dianggap mempunyai bobot yang 

sama. Konsekuensi dengan hilangnya pembobotan maka untuk 

menentukan nilai capaian kinerja digunakan rumus rata-rata sebagai 

berikut: 

 





Kegiatan 

Kegiatan Nilai
Kinerja Capaian Nilai     

Keterangan :  

 Nilai Kegiatan  : Jumlah nilai seluruh Kegiatan 

 Kegiatan            : Jumlah Kegiatan 

1.3.   Skala Pengukuran Kinerja 

  

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja baik 

terhadap kinerja kegiatan maupun sasaran, hasilnya dikategorikan 

dengan menggunakan skala ordinal dengan skala pengukuran kinerja 

yaitu: 
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 Nilai dibawah 55  : tidak berhasil 

 Nilai 55 s/d 70 : cukup berhasil 

 Nilai diatas 70 s/d 85 : berhasil 

 Nilai diatas 85 s/d 100 : sangat berhasil 

 

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan tahun 2017 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 meliputi : 

A.   Urusan Perhubungan 

1. Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan umum  

2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi (ITS) 

3. Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik 

4. Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara 

5. Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum 

6. Jumlah arus penumpang angkutan umum 

7. Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk 

8. Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type C) yang tertata 

9. Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte) 

10. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan 

11. Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian 

12. Jumlah Pelayanan Umum 

 

 

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 
 

1. Evaluasi Kinerja 

1.1 Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan 

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota 

Magelang dapat di lihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel. 4 
TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2017 

 
 

NO 

SASARAN 

PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN  

(%) 

1.  Program Pelayanan  

Administrasi 

Perkantoran 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 

 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber  Daya  Air dan Listrik 

100 

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perijinan Kendaraan 

Dinas/Operasional 

95 

4. Penyediaan Jasa Administrasi 

Keuangan 

100 

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 

7. Penyediaan Barang Cetakan dan  

Penggandaan 

100 

8. Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

100 

9. Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan 

Perlengkapan 

100 

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan  Perundang – Undangan 

100 

11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100 

12. Penyediaan Makanan dan Minuman 100 

13. Rapat-rapat Koordinasi dan 

Konsultasi Keluar Daerah 

100 

14. Penyediaan Jasa Tenaga 

Kontrak/Honorer Daerah/Tidak 

Tetap 

100 

15. Pengelolaan Administrasi 

Kepegawaian 

100 

2.  Program Peningkatan  

Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

1. Pembangunan Gedung kantor 100 

2. Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional. 

100 

3. Pengadaan Perlengkapan Gedung 

Kantor 

100 

4. Pengadaan Peralatan Gedung 

Kantor 

100 

5. Pengadaan mebeleur 100 

6. Pengadaan alat Komunikasi 100 

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 

Kantor 

100 

8. Pemeliharaan   Rutin/Berkala  

Kendaraan  Dinas/Operasional 

100 

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor 

100 

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Peralatan Gedung Kantor 

100 

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat 

Berat 

100 

12. Pengadaan jaringan Listrik 

/Air/Komunikasi 

100 

13. Rehabilitasi sedang/berat gedung 

kantor 

 

100 
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3.  Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur 

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta 

perlengkapannya 

100 

4.  Program Peningkatan 

pengembangan sistem 

pelaporan capaian 

kinerja  dan keuangan 

1. Penyusunan Laporan Capaian 

kinerja dan   Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

100 

2. Penyusunan Rencana Kerja OPD 100 

3. Penyusunan RKA - SKPD 100 

4. Penyusunan Renstra 100 

5. Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 

SKPD 

100 

5.  Program 

Pembangunan 

Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan 

1. Penyusunan Norma, Kebijakan, 

Standar dan Prosedur bidang 

perhubungan 

100 

2. Pengawasan dan pengamanan jalur 

lalu lintas 

100 

3. Koordinasi Eksternal di Bidang 

Perhubungan 

100 

4. Koordinasi penilaian Kota Tertib 

LLAJ 

100 

5. Koordinasi Forum Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (LLAJ) 

100 

6. Survey simpang bersinyal dan tidak 

bersinyal 

100 

  7. Penyelenggaraan Andalalin 100 

  8. Publikasi Kegiatan di Bidang 

Perhubungan 

100 

6.  Program Rehabilitasi 

dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Fasilitas 

LLAJ 

1. Pemeliharaan saranan dan 

prasarana fasilitas LLAJ 

100 

7.  Program Peningkatan 

Pelayanan Angkutan 

1. Kegiatan Temu Wicara dg 

pengelolaan angkutan guna 

meningkatkan keselamatan 

penumpang 

100 

2. Pengendalian Disiplin 

Pengoperasian Angkutan Umum di 

Jalan Raya 

100 

3. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan 

Kenyamanan Penumpang di 

Lingkungan Terminal 

100 

4. Pengumpulan dan Analisis data 

base pelayanan angkutan 

100 

5. Pengembangan sarana dan 

Prasarana pelayanan jasa angkutan 

100 

6. Fasilitasi Perijinan di Bidang 

Perhubungan 

100 

7. Pemilihan dan pemberian 

penghargaan kepada sopir/juru 

mudi/awak kendaraan angkutan 

umum teladan (AKUT). 

100 

8. Pembinaan Pelajar Pelopor 

Keselamatan Lalu Lintas 

100 

8.  Program 

Pembangunan Sarana 

dan Prasaaran 

Perhubungan 

1. Pembangunan Gedung Terminal 98 
2. Pembangunan halte bus, taxi 

gedung terminal 

100 

3. Pengadaan papan nama jalan 100 

 



LKjIP  Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2017 34 

 

4. Perencanaan dan pembangunan diu 

bidang perparkiran 

100 

5. Pembinaan dan pengawasan di 

bidang parkir 

100 

6. Fasilitasi dan koordinasi di bidang 

perhubungan 

100 

9.  Program Peningkatan  

dan Pengamanan          

lalu lintas 

1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu 

Lintas 

100 

2. Pengadaan Marka Jalan 100 

3. Pengadaan Lampu flashing/kedip 100 

4. Pengadaan traffic light  100 

5. Kegiatan Pengadaan Counting 

Down 

100 

6. Pengadaan Alat Pengaman dan 

pengendali jalan 

100 

7. Pembangunan ATCS 100 

8. Penertiban Kawasan tertib lalu 

lintas 

100 

9. Survey volume lalu lintas jalan 100 
10. Pengadaan Fasilitas pengawasan 

dan penyidikan kendaraan 

angkutan 

100 

10.  Program Peningkatan 

Kelaikan 

pengoperasian 

Kendaraan Bermotor 

1. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan 

Bermotor 

100 

2. Pembinaan dan pengawasan 

kelaikan kendaraan bermotor di 

bengkel/perusahaan otobus 

100 

 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dievaluasi dan dianalisis sasaran 

yang ditetapkan pada setiap kebijakan dan program dalam mencapai Misi 

dan Visi Dinas Perhubungan Kota Magelang yang hasilnya dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 

1.2 Evaluasi Kinerja Sasaran 

Evaluasi Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kota Magelang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Sasaran sebagai 

berikut : 
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Tabel. 5 

REALISASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG 

                    

TUJUAN 
SKPD 

SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN  TARGET  REALISASI KET 

1 2 3  4  5 6 

Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendudukung pemerataan 
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

Peningkatan 
kualitas 
infrastuktur 
transportasi 
angkutan 
darat 

1 Terwujudnya 
peningkatan 
tingkat 
keselamatan lalu 
lintas dan 
angkutan 

1 Tingkat Keselamatan Pengguna Lalu 
Lintas Dan Angkutan Umum 

7,78 8,40   

  

2 Jumlah Pelayanan Umum 

1 5   

        

3 Prasarana angkutan darat berupa 
terminal angkutan barang dengan 
kondisi baik 

40% 20%   

        

4 Jumlah Sub Terminal (terminal Type 
C) yang tertata 

1 buah 1 buah   

        

5 Rasio prasarana parkir dengan 
kondisi baik 

55% 55,70%   

    

6 Tingkat pelayanan parker di tepi jalan 
umum 

86% 87%  

        

7 Jumlah tempat-tempat 
pemberhentian angkutan umum ( 
Halte/ Sub Terminal) 

17 17    

    

8 Persentase Pengendalian Lalu Lintas 
Yang Terintegrasi 

45% 38,88%  

    

9 Jumlah kendaraan Bermotor Wajib 
uji yang layak jalan 

7.936 8.216  

    

10 Rasio KBWU yang tidak Melakukan 
pengujian 

4% 0,00%  

        

11 Jumlah arus penumpang angkutan 
umum 

2,900,000  3.039.336  

    

12 Rasio ketersediaan angkutan umum 
terhadap jumlah penduduk 

5% 4.76%  

    

13 Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ 
yang terpelihara 

7 7  
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E.    AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN 

 
1. Anggaran 

Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan anggaran 

sebesar Rp. 16.296.914.000,-. Adapun secara terperinci dapat di lihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel. 6 
Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan  

Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 
 

BELANJA TAHUN 2016 % TAHUN 2017 % 

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI 

Belanja Tidak 
Langsung 

5.158.243.000 4.807.804.404 93.2 
 

4.207.690.000 2.956.027.595 70.25% 
 

Belanja 
Langsung 

11.561.443.000 10.799.942.588 93.4 12.089.224.000 11.281.776.546 93.32% 

Jumlah 16.719.686.000 15.607.746.992 93.3 16.296.914.000 14.237.804.141 85.16% 

 

2. Pendapatan 

Dinas Perhubungan Kota Magelang merupakan salah satu instansi di 

lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebagai Penghasil Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Adapun perincian pendapatan tahun anggaran 2017 

dapat dilihat dalam table berikut : 

 

Tabel. 7 
Realisasi Penerimaan/Pendapatan 

Dinas Perhubungan  
Kota Magelang Tahun 2017 

No JENIS PENDAPATAN 
JUMLAH   

ANGGARAN REALISASI 

1 Retribusi Daerah 998.033.000 1.060.365.550 

JUMLAH TOTAL 998.033.000 1.060.365.550 

 

Target pendapatan Dinas Perhubungan Kota Magelang tahun 2017 

ditetapkan sebesar Rp. 998.033.000,- dan pada tanggal 31 Desember 

2017 realisasi pendapatan mencapai jumlah Rp. 1.060.365.550,- atau 

sebesar 106,25%. Dengan demikian dengan realisasi pendapatan yang 

dapat diperoleh dapat dikategaori Sangat Baik kinerja keuangannya. 
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 BAB IV 

 

PENUTUP 

 

 

 

A.  KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pencapaian tingkat pengukuran kinerja pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Magelang dimana tingkat 

penyerapan anggaran per misi dengan nilai kumulatif sebesar 93.41% dengan 

demikian masuk dalam kategori sangat berhasil. Sedang nilai kumulatif 

tingkatan pencapaian out put per misi adalah 99,86% yang masuk dalam 

kategori sangat berhasil.  

 

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 

 

Pada dasarnya untuk ukuran capaian kinerja adalah perbandingan 

antara target dan realisasi. Namun dalam kenyataannya sering terjadi 

kesenjangan yang terjadi yang disebabkan beberapa faktor diantaranya 

adalah kekurang tepatnya dalam proses perencanaan awal. Selain itu tidak 

menutup kemungkinan adanya pelaksanaan kegiatan yang dijalankan tidak 

optimal ataupun ada faktor lain yang mempengaruhi baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. 

Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota 

Magelang Tahun 2016-2021 yang merupakan kelanjutan dari serangkaian 

kebijakan yang ditetapkan pada periode jangka menengah pertama (2011-

2015). 

Untuk mendukung dalam peningkatan kinerja yanag secara terus 

menerus harus selalu ditingkatkan perlu adanya upaya-upaya yang harus 

dilakukan yaitu :    

1. Perlu adanya penguatan komitmen dalam arah dan kebijakan sesuai 

kewenangan masing-masing yang disertai dengan kebersaamaan langkah 

dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. 
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2. Adanya peningkatan kesadaran dan kualitas aparatur yang menjadi 

pelaku utama dalam pembangunan bangsa dan negara baik dari segi  

intelektual, emosional dan spiritual. 

3. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan masyarakat, 

pelaku usaha/lembaga, SKPD/instansi lain maupun daerah lain yang 

memungkinkan sehingga akan menjadi peluang yang bagus dalam 

meningkatkan kinerja. 

4. Adanya evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan sehingga akan 

menjadi masukan dalam perbaikan dan penyempurnaan suatu 

pelaksanaan kegiatan serta regulasi kebijakan dengan dukungan sarana 

dan prasarana yang memadahi.   

 

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas rangka meningkatkan 

kinerja ke depan Dinas Perhubungan Kota Magelang menempuh beberapa 

strategi diantaranya : 

1. Peningkatan kualitas perencanaan. 

Dalam peningkatan kualitas perencanaan ini tidak terlepas dari apa 

yang menjadi acuan yaitu Dokumen Perencanaan Stretegis. Dimana 

dokumen ini memuat arahan-arahan dalama melaksanakan apa yang 

menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas. Sehingga dengan berpedoman 

dokumen tersebut di harapkan apa yang menjadi harapan dapat 

tercapai sesuai apa yang diinginkan. Tidak menutup kemungkinan 

dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terdapat dinamika yang 

menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian serta penyempurnaan, 

Namun demikian koridor kebijakan yang telah ditetapkan tetap 

menjadi acuan sehingga dalam pelaksanaannya tidak keluar daari 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

Setiap perencanaan semestinya disusun secara sistematis dengan 

pembahasan yang komprehensif dari identifikasi permasalahan/isu, 

tuntutan, landasan hukum, analisis situasi hingga analisis faktor-

faktor penunjang dan penghambat keberhasilan. Sehingga 

perencanaan tersebut apabila dilaksanakan akan tepat sasaran, 

efisien dan efektif dalam menunjang tercapainya visi-misi. 

Selain apa yang telah diutarakan di atas bahwa SDM yang 

mengampu di bidang perencanaan harus didukung dengan 
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peningkatan SDM. Dengan demikian diharapkan kinerja 

perencanaan akan semangkin meningkat baik dari sisi kualitas 

perencanaannya maupun personil yang menanganinya.  

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan. 

Dalam pelaksanaan program/kegiatan harus dapat dilakukan dengan 

sebaik-baiknya, akuntabel. Sehingga apa yang menjadi tujuan 

pokokyaitu pelayanan masyarakat dapat  terpenuhi secara optimal. 

3. Meningkatkan kualitas pelaporan. 

Dengan diawali dengan data yang akurat sesuai apa yang ada di 

lapangan, informasi yang lengkap dan up to date akan memberikan 

kualitas pelaporan yang baik. Sehingga dalam penyajian pelaporan 

ini data-data harus diolah sedemikian rupa yang menghasilkan 

Laporan yang berkualitas. 

4. Meningkatkan kualitas SDM. 

Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kota Magelang 

sangatlah terbatas namun demikian tidak menyurutkan upaya dalam 

rangka peningkatan kualitas SDM. Dengan jumlah SDM terbatas ini 

kita dimaksimalkan keberadaanya dengan selalu memberikan 

pembinaan baik internal maupun eksternal melalui pendidikan dan 

pelatihan yang diadakan oleh instansi atau lembaga lainnya. 

Sehingga peningkatan kualitas SDM aparatur dapat terus 

ditingkatkan. 

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja. 

Meskipun sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas namun 

demikian harus dapat digunakan semaksimal mungkin untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. Diharapkan pada tahun yang akan 

datang penyatuan gedung administrasi/kantor dapat terealisasikan. 

6. Meningkatkan koordinasi, kerjasama. 

Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik akan 

memudahkan dalam menyamakan persepsi, gerak langkah. Sehingga 

dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai 

harapan. 
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C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN LANGKAH ANTISIPATIF 

Strategi pemecahan masalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi serta langkah-langkah yang harus diambil pada tahun yang akan 

datang secara garis besar sebagai berikut : 

1. Urusan Perhubungan 

a. Mengusulkan Pembangunan / renovasi terminal angkutan barang, 

Review Study kelayakan tentang terminal tipe c, Usulan pengadaan 

terminal tipe c sebagaimana hasil review studi kelayakan terminal 

tipe c, Koordinasi dengan Pemkab. Magelang dalam rangka 

penanganan angkutan kabupaten yang masuk wilayah Kota. 

b. Usulan Peningkatan dan penatan tempat pemberhentian angkutan 

umum dengan Penataan fasilitas terminal dan penataan sirkulasi 

arus kendaraan di  Terminal serta larangan menaik dan menurunkan 

penumpang pada garasi BUS. 

c. Melaksakanan kampanye penggunaan angkutan umum melalui 

program-program antara lain dengan Pemilihan awak kendaraan 

umum teladan, fasilitasi pengguna angkutan umum ( papan rute dll) 

serta Pembinaan pengemudi angkutan umum. 

d. Penekanan pada pengusaha angkutan dalam hal perawatan 

kendaraan dengan cara koordinasi dengan Dishub Provinsi dan 

organda dalam upaya kemudahan peremajaan kendaraan dan 

penekanan kepada pengusaha untuk meremajakan kendaraannya. 

e. Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan 

dan persimpangan. 

f. Perlunya pengadaan pegawai khusus tenaga fungsional pengujian 

kendaraan bermotor dan tenaga administratis. 

g. Perlunya pengadaan peralatan uji yang sudah tidak berfungsi dan  

pemeliharaan alat uji yang tidak akurat. 

h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik kendaraan serta 

bengkel kendaraan. 

i. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas parkir. 

Dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas 

Perhubungan mempunyai peran yang sangat penting berkaitan dengan 

dukungan bagi pengembangan Kota Magelang. 
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B.  SARAN / REKOMENDASI 

1. Perlu adanya penambahan personil dengan tingkat pendidikan minimal 

Diploma II PKB, Diploma III LLAJ dan Diploma IV Transportasi darat yang 

telah mempunyai keterampilan  dan keahlian di bidang Perhubungan, 

terutama yang masih muda guna menunjang kegiatan baik di dalam 

maupun di luar/lapangan. 

2. Perlunya meningkatkan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan retribusi 

daerah baik melalui media cetak, elektronik maupun tatap muka sehingga 

mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna layanan Dinas 

Perhubungan yang pada akhirnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah. 

3. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadahi untuk kelancaran 

kegiatan di bidang Perhubungan. 

4. Perlu adanya kerja sama yang baik dan bekesinambungan dengan pihak 

penegak hukum untuk melakukan kerjasama dan penindakan pelanggar, 

mengingat tingginya pelanggaran lalu lintas meskipun rambu-rambu sudah 

terpasang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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