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NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari
pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen
Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten
Nganjuk Tahun 2018–2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,

Tatacara

Pelaksanaan

Penyusunan,

Rencana

Pengendalian

Pembangunan

Daerah,

dan

Evaluasi

dengan

tetap

memperhatikan kepada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023.
Dalam konteks pelaksanaan pembangunan urusan perhubungan,
Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk dituntut untuk mampu
menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai
permasalahan dan tantangan, melayani dan memenuhi kebutuhan
masyarakat. Di sisi lain dalam era globalisasi, Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk dituntut untuk responsif dan responsiveness
sehingga mampu membuat dan menyusun suatu sistem transportasi
yang aman, nyaman dan terjangkau, serta dapat menciptakan sistem
komunikasi dan informasi

yang baik sebagai pengungkit sektor riil

untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Proses

penyusunan

Renja

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Nganjuk Tahun 2020 didasarkan kepada Rancangan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018–2023
dengan tetap memperhatikan program prioritas Pembangunan Jangka
Menengah Daerahyang dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
program/kegiatan

Tahun2020, sehingga terwujud pelaksanaan

yangkonsistensesuaidokumen

perencanaan

yang

telah disusun.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan
perundang-undangan

yang

melatarbelakangi

penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjukadalah:
1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
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2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
4.

Undang-Undang
Pembangunan

Nomor
Jangka

17

Tahun

Panjang

2007

Nasional

tentang
Tahun

Rencana

2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244); sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan;

8.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara

Penyusunan,

Rencana

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Dan

Evaluasi

(Lembaran

Pelaksanaan

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan
Lalu Lintas;
12. Peraturan

Pemerintah

Nomor.

61

Tahun

2010

Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
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13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan.
Maksud

disusunnya

Rencana

Kerja

Dinas

Perhubungan

Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 adalah sebagai acuan arah kebijakan
pembangunan

yang

secara

umum

akan

dilaksanakan

diDinas

Perhubungan Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk tahun 2020.
Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun
dapat dijadikan acuan berbagai pihak yang akan melakukanaktivitas di
Kabupaten Nganjuk, sehingga terwujud senergitas antar dokumen
perencanaanan.
1.4. Sistematika.
Rencana

Kerja

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

NganjukKabupaten Nganjuk Tahun 2020, disusun dengan sistimatika
sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN.

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, agar substansi pada
bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
I.1. Latar Belakang.
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD,
Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD,
Renstra SKPD, dengan Renja.
I.2. Landasan Hukum.
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
Tahun 2020.
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I.3. Maksud dan Tujuan.
Memuat

penjelasan

tentang

maksud

dan

tujuan

dariPenyusunan Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan
Informatika Daerah.
I.4. Sistematika Penulisan.
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas
Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Daerah, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD
Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2019.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan.
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar
mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IVPENUTUP.
Menjelaskan

catatan-catatan

penting

yang

perlu

mendapat

perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten NganjukTahun
2018 selanjutnya melalui proses pembahasan oleh eksekutif dan
legislatif menghasilkan KUA PPAS 2018hingga akhirnyatersusun APBD
2018,

telah

Kabupaten

dilaksanakan
Nganjuk.

sepenuhnya

Saat

tulisan

ini

oleh

Dinas

dibuat

Perhubungan

kegiatan

masih

dilaksanakan dengan prosentase capaian penyerapan anggaran sampai
dengan bulan September sebesar 63,23%.
Adapun evaluasi pelaksanaan APBD TA. 2018 disajikan pada
tabel II.1.
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Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten NganjukTahun
2014–2018

yang

memuat

indikator

keberhasilan

suatu

proses

perencanaan pembangunan di bidang perhubungan untuk kurun waktu
5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana
perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga
merupakan panduan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk selaku
SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
Pelaksanaan

urusan

Perhubungan

sesuai

dengan

Rencana

Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan
pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan, pelayanan
tersebut berupa pemenuhan prasarana keselamatan transportasi.
Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikaitkan dengan kedua
komponen

pelayanan

tersebut.Adapun

evaluasi

indikator

urusan

perhubungan sampai dengan bulan September 2018dapat dijelaskan
sebagai berikut :
 Prosentase sarana angkutan umum yang laik jalan
Prosentase sarana angkutan umum yang laik jalan diperlukan
untuk

menciptakan

rasa

aman

bagi

pengguna

jalan

dan

mengurangi angka kecelakaan.
Target kinerja indikator sebesar 100% dan terealisasi 60,85%
sehingga capaian kinerjanya sebesar 60,85%.


Prosentase Pemasangan rambu
Prosentase Pemasangan rambu berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu
Lintas(APILL),

Flash

Light

dan

Rambu-rambu

Lalu

Lintas

diperlukan untuk mengatur pengguna jalan sehingga tercipta lalu
lintas yang tertib dan aman.
- Target kinerja Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
(APILL) sebesar 100% dan terealisasi 66,66% sehingga capaian
kinerjanya sebesar 66,66%;
- Target kinerja Pemasangan Flash Light sebesar 100% dan
terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%;
- Target kinerja Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas sebesar
100% dan terealisasi 80,41% sehingga capaian kinerjanya
sebesar 80,41%.


Persentase pemenuhan prasarana lalu lintas
Persentase pemenuhan prasarana lalu lintas diperlukan sebagai
upaya

untuk

memberikan

pelayanan

masyarakat

berupa

kemudahan dan kenyamanan dalam bertransportasi.
- Target kinerja Jumlah Halte sebesar 100% dan terealisasi
109,52% sehingga capaian kinerjanya sebesar 109,52%;
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- Target kinerja Pembangunan Guardrail sebesar 100% dan
terealisasi 99% sehingga capaian kinerjanya sebesar 99%;
- Target kinerja Pembangunan Marka Jalan sebesar 100% dan
terealisasi 77,16% sehingga capaian kinerjanya sebesar 77,16%;
- Target kinerja Pembangunan Delineator sebesar 100% dan
terealisasi 78,90% sehingga capaian kinerjanya sebesar 78,90%;
- Target kinerja Pembangunan Paku Jalan sebesar 100% dan
terealisasi 33,47% sehingga capaian kinerjanya sebesar 33,47%;
- Target kinerja Pembangunan Cermin Tikungan Jalan sebesar
100% dan terealisasi 40% sehingga capaian kinerjanya sebesar
40%;
- Target kinerja Jumlah Terminal sebesar 100% dan terealisasi
55,56% sehingga capaian kinerjanya sebesar 55,56%.
Pada

tahun

anggaran

2018Dinas

Perhubungan

telah

melaksanakan program kegiatan yang menunjang tugas pokok dan
fungsinya terkait indikator tersebut, diantaranya adalah:
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
b. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
LLAJ;
c. Program peningkatan pelayanan angkutan ;
d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
e. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor ;
f.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas ;

g. Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk
ditunjukkan pada tabel II.2.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan
misi Kabupaten Nganjuk melalui serangkaian program dan kegiatan,
baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
Jawa

Timur

maupun

Pemerintah

Kabupaten

Nganjuk.

Banyak

parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan
bidang

perhubungan

baik

bersifat

kualitatif

maupun

kuantitatif

termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya
pelayanan transportasi. Potensi dan kondisi sektor Perhubungan
Kabupaten Nganjuk beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :
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2.2.1. Angkutan Jalan
a. Prasarana Jalan
Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk
memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya
usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan
jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu
lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pembangunan akan
semakin meningkat jika lalu lintas perhubungan darat tidak mengalami
hambatan, karena perhubungan darat merupakan salah satu sektor
yang cukup besar peranannya dalam pembangunan untuk membuka
isolasi

suatu

daerah.

Salah

satu

indikator

keberhasilan

sektor

perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan.
Panjang

jalan

dapat

menunjukkan

tingkat

keterbukaan

dan

perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu
jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi.
Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam
melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalulintas
perekonomian di perkotaan.
Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 kategori, yaitu jalan nasional,
jalan propinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan nasional di
Kabupaten Nganjuk pada tahun 2012 mencapai 35,9 Km, Panjang jalan
propinsi mencapai 34,06 Km, sedangkan panjang jalan kabupaten
mencapai 1.907.554 Km, sehingga total panjang jalan Kabupaten
Nganjuk tahun 2012 secara keseluruhan menjadi 1.907.623,96 Km.
Sedangkan berdasarkan kelas jalan pada tahun 2012 terbagi menjadi 6
kategori, dengan rincian sebagai berikut;
1. Kelas I, panjang

:

35,900 km

2. Kelas II, panjang

:

34,060 km

3. Kelas III, panjang

:

50,384 km

4. Kelas IIIA, panjang

:

122,000 km

5. Kelas IV, panjang

:

215,000 km

6. Kelas V, panjang

: 1.449,603 km

b. Terminal
Terminal

penumpang

merupakan

prasarana

untuk

keperluan

menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau
antar moda transportasi serta untuk mengatur kedatangan dan
keberangkatan kendaraan penumpang.
Kabupaten Nganjuk memiliki 5 terminal MPU, yang terbagi dalam
beberapa type dan fasilitas yang dimiliki sebagaimana tersebut dibawah
ini:
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Tabel II.a
Daftar Terminal MPU
No.
1.

2.

3.

Nama Terminal

Lokasi/Alamat/No.

Bus

Telp.

Terminal MPU

Jl. Raya Gatot

Nganjuk

Subroto

Terminal MPU

Jl. A Yani

Warujayeng

Warujayeng

Terminal MPU

Type

Luas
(M2)

C

4.982

C

1.324

Jl. Raya Gondang

C

1.023

Jl. Mayjen Supeno

C

4.136

Jl. Raya Sawahan

C

680

Ket.

Gondang
4.

Terminal MPU
Berbek

5.

Terminal MPU
Sawahan

c. Sarana Angkutan
Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Nganjuk
yaitu:
 Angkutan Lokal yang ada berupa Angkutan Kota dan Angkutan
Pedesaan.
d. Fasilitas Jalan
Pengadaan fasilitas jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk
bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan.
Fasilitas jalan tersebut meliputi rambu lalu lintas, traffic light, flash
light, pagar pengaman jalan, paku marka jalan serta marka jalan.
Dalam memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas jalan dilaksanakan
secara bertahap, baik kualitas maupun kuantitas, yang dalam hal ini
Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk mengajukan anggaran melalui
APBD dan APBN.

2.2.2. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
Keberadaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sangatlah
penting, mengingat laik tidaknya kendaraan berjalan ditentukan oleh
hasil pengujian.
Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk memiliki 1 (satu) Unit
Pengujian Kendaraan Bermotor.

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
Secara

umum

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraan transportasi saat ini dapat disampaikan, antara lain:
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a. Terbatasnya prasarana jalan yang dapat disediakan oleh Pemerintah
Kabupaten Nganjuk sehingga banyak fungsi jalan yang tumpang tindih
baik antara jalan arteri dengan kolektor maupun dengan jalan lokal,
sebagai akibat dari bercampurnya lalu lintas dan lalu lintas lokal;
b. Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalurjalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi
berlebih

(overload

dan

oversize)

dan

rendahnya

alokasi

dana

pemeliharaan;
c. Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap fasilitas
lalu lintas;
d. Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di
kawasan

dalam

kota

dan

terbatasnya

kemampuan

pemerintah

maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga
masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan
berkurangnya kapasitas ruas jalan;
e. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga mengurangi kewenangan Dinas
Perhubungan Kabupaten Nganjuk dalam penataan dan pengaturan
lalu lintas dan angkutan jalan;
f. Belum adanya Undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi yang
mengatur mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas, sehingga terjadi
perbedaan penerapan Andalalin di masing-masing daerah.
Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Nganjuk

dibentuk

BerdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.
Dishub Kabupaten Nganjuk sesuai dengan peraturan tersebut di
atas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan
sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi
dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perhubungan, sedangkan
fungsinya:
a) perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Perhubungan;
b) pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang
Perhubungan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
c) pelaksanaan kooordinasi antar Badan/Kantor/Dinas dan Unit Kerja
lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang perhubungan;
d) pelaksanaan,

pengawasan,

pengendalian

rencana

dan

program

pembangunan di bidang perhubungan;
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e) pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan
bidang perhubungan;
f) pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Selanjutnya, tugas pokok pada Dishub Kabupaten Nganjuk
diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:
I. KEPALA DINAS
Kepala

Dinas

Perhubungan

mempunyai

tugas

merencanakan,

melaksanakan, koordinasi, pengawasan, ketatausahan dan membagi
tugas kegiatan bawahan dibidang perhubungan.
1. Sekretariat
Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
penyusunan program dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang
secara terpadu serta tugas pelayanan teknis dan administratif
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan
Kabupaten.
Sekretariat mempunyai fungsi :
a) penyusunan rencana program dan evaluasi kegiatan di bidang
keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;
b) pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan
perlengkapan;
c) pengadaan dan pengadministrasian, inventarisasi perlengkapan;
d) pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
e) pengoordinasian

penyelenggaraan

tugas-tugas

bidang secara

terpadu;
f) pelayanan administrasi;
g) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
1) Sub Bagian umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
b) melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat tata
usaha kearsipan.
c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan
keprotokolan.
d) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas
hubungan kemasyarakatan.
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e) menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka
menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dinas ;
f) melakukan inventarisasi terhadap barang, peralatan dan
perlengkapan dinas.
g) melakukan

pengelolaan

pemanfaatan,

perawatan

dan

perbaikan terhadap peralatan dan perlengkapan dinas ;
h) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub Bagian Pogram, Evaluasi dan Keuangan.
Sub Bagian Pogram, Evaluasi dan Keuanganmempunyai tugas:
a) menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan anggaran;
b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);
c) melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji
pegawai;
d) menyusun

laporan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

pengelolaan keuangan;
e) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan
rencana dan program;
f) menyusun rencana program kegiatan dinas;
g) melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan dinas;
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Lalu Lintas
Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan,

pelaksanaan

kebijakan,evaluasi

dan

pembinaan

manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten serta
pembinaan

penyelenggaraan

kegiatan

perparkiran

di

jalan

kabupaten serta pembinaan keselamatan dan penertiban di bidang
lalu lintas.
Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :
a) penyiapan

perencanaan,

pengaturan,

pengawasan

dan

pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten;
b) penyiapan perencanaan kebutuhan dan penempatan kelengkapan
jalan di jalan Kabupaten;
c) penyiapan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di
bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku ;
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d) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas; dan
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya
1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :
a) melaksanakan

pemantauan

dan

penilaian

atas

tingkat

pelayanan jaringan jalan di wilayah kerjanya, meliputi
volume lalu lintas jalan, tingkat kecepatan rata-rata dan
kecepatan maksimum dan minimum;
b) menyusun

ketentuan

dan

melakukan

penilaian

atas

pelaksanaan kegiatan lalu lintas yang meliputi penetapan
kecepatan

maksimum

dan

minimum

serta

penetapan

larangan penggunaan jalan;
c) menyusun ketentuan dan memantau pelaksanaaan serta
menyiapkan penyempurnaan tentang pengaturan sirkulasi
arus

lalu

lintas

dan

pembatasan

penggunaan

jenis

kendaraan tertentu;
d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
manajemen lalu lintas;
e) melaksanakan Inventarisasi keadaan jaringan jalan dan
perlengkapan jalan yang ada di Daerah;
f) melaksanakan Inventarisasi kebutuhan rambu-rambu lalu
lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
g) melaksanakan pengawasan penempatan dan pemeliharaan
rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu
lintas;
h) melaksanakan rekayasa lalu lintas;
i) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
rekayasa lalu lintas;
j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2) Seksi Bina Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas
Seksi Bina Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas mempunyai
tugas :
a) melaksanakan pemantauan dan penilaian atas prilaku dan
latar belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas;
b) melaksanakan analisis terhadap pelanggaran lalu lintas;
c) menyiapkan

program

dan

melakukan

bimbingan

dan

penyuluhan kepada masyarakat;
d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
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e) melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
f) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas
di jalan kabupaten berupa penyidikan pelanggaran perizinan
angkutan

umum,

persyaratan

teknis

dan

laik

jalan

kendaraan bermotor;
g) membina sumber daya manusia penyelenggara sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3) Seksi Perparkiran
Seksi Perparkiran mempunyai tugas :
a) menyiapkan

bahan

untuk

penunjukan

lokasi

parkir

kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
b) melaksanakan penilaian untuk pemberian izin lokasi parkir;
c) menyiapkan bahan untuk penunjukan lokasi tempat- tempat
penyeberangan orang;
d) melaksanakan pengelolaan dan pemantauan tempat-tempat
penyeberangan orang;
e) melaksakan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir
sesuai ketentuan berlaku;
f) menyiapkan

bahan

pengembangan

dan

pembinaan

perparkiran dan tempat penyebrangan orang;
g) menyusun laporan kegiatan perparkiran kendaraan;
h) melaksanakan penilaian pembinaan untuk pemberian izin
lokasi parkir;
i) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang perparkiran;
j) menerbitkan

izin

penyelenggaraan

dan

pembangunan

fasilitas parkir;
k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
Bidang

Teknik

melaksanakan

Sarana
penyiapan

dan

Prasarana

perumusan

mempunyai

kebijakan,

tugas

pelaksanaan

kebijakan, menyusun rencana, program kerja dan kebijakan teknis
dibidang perlengkapan jalan, fasilitas pendukung penyelenggaraan
lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengembangan system dan
teknologi transportasi.
Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
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a) perumusan kebijakan teknis tentang fasilitas perlengkapan jalan,
fasilitas pendukung jalan dan angkutan serta pengembangan
sistem dan teknologi transportasi;
b) penetapan rencana dan program kerja di bidang teknik Sarana
Prasarana Jalan dan angkutan serta pengembangan sistem dan
teknologi transportasi;
c) pelaksanaan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas
pendukung jalan dan angkutan;
d) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan,
pembangunan, dan pengoperasian sarana prasarana; dan
e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
1) Seksi Sarana dan Prasarana Jalan
Seksi Sarana dan Prasarana Jalan mempunyai tugas :
a) mengumpulkan data, menyusun rencana dan program kerja
di bidang sarana prasarana perlengkapan jalan;
b) merumuskan kebijakan teknis tentang sarana perlengkapan
jalan di wilayah kabupaten;
c) menyusun dan menetapkan rencana lokasi serta pengadaan
dan pemasangan kebutuhan sarana prasarana perlengkapan
jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat
lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendalian dan
pengaman pengguna jalan);
d) menyusun dan menetapkan rencana lokasi serta pengadaan
dan pemasangan kebutuhan fasilitas pendukung lalu lintas
(trotoar dan lajur sepeda);
e) melaksanakan

pemeliharaan

perlengkapan

dan

fasilitas

jalan;
f) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
sarana dan prasarana jalan;
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2) Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan
Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan mempunyai tugas :
a) mengumpulkan data, menyusun rencana dan program kerja
di bidang sarana prasarana angkutan;
b) merumuskan kebijakan teknis tentang sarana prasarana
angkutan di wilayah kabupaten;
c) membina dan melaksanakan tugas di bidang sarana dan
prasarana angkutan;

Renja Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk Tahun 2020

15

d) menyusun dan menetapkan rencana lokasi serta pengadaan
dan pembangunan kebutuhan sarana prasarana terminal
angkutan penumpang dan/atau

barang serta tempat

pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum yang menjadi
kewenangan Daerah;
e) melaksanakan

pengelolaan,

pemeliharaan

phisik

dan

ketertiban sarana dan prasarana angkutan;
f) menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan

sarana

dan prasarana angkutan;
g) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
sarana dan prasarana angkutan;
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3) Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Transportasi
Seksi

Pengembangan

Sistem

dan

Teknologi

Transportasi

mempunyai tugas :
a) menyusun rencana penataan sistem transportasi daerah;
b) menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan
transportasi

terpadu

dan

berkelanjutan

yang

meliputi

transportas darat, kereta api, sungai dan udara;
c) menyiapkan bahan penyusunan pengembangan studi dan
penelitian masalah-masalah transportasi darat, kereta api,
sungai dan udara;
d) menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pengembangan dan
penerapan sistem informasi manajemen dan teknologi di
bidang transportasi;
e) melaksanakan analisa dan evaluasi mengenai pengembangan
teknologi sistem transportasi;
f) melaksanakan penerapan teknologi informasi transportasi;
g) menyebarluaskan informasi lalu lintas kepada masyarakat
berbasis teknologi.
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Angkutan dan Transportasi
Bidang

Angkutan

dan

melaksanakanpenyiapan

Transportasi
perumusan

mempunyai

kebijakan,

tugas

pelaksanaan

kebijakan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang
dan angkutan khusus serta evaluasi dan pelaporan di bidang
Angkutan dan Transportasi.
Bidang Angkutan dan Transportasi mempunyai fungsi :
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a) penyiapan bahan perumusan dan kebijakan di bidang Angkutan
dan Transportasi;
b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Angkutan dan
Transportasi;
c) pelaksanaan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan
pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
d) pelaksanaan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang
dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang;
e) penyiapan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan
atau barang tertentu yang bersifat khusus;
f) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
angkutan dan transportasi;
g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
1) Seksi Angkutan Orang
Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas :
a) menyusun

prakiraan

kebutuhan/permintaan

angkutan

orang dengan kendaraan umum di Daerah;
b) menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang di dalam
Daerah;
c) melaksanakan

penilaian

atas

permohonan

izin

operasi

angkutan dalam jaringan trayek dan tidak dalam trayek serta
usulan pemberian dan atau penolakan izin;
d) Penetapan

wilayah

operasi

angkutan

orang

dengan

menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah
operasinya berada dalam Daerah kabupaten;
e) Penetapan

lokasi,

pengesahan

rancang

bangun

dan

pembangunan terminal angkutan orang/penumpang;
f) melaksanakan

penilaian

pelaksanaan

izin

operasi

dan

analisa penyelenggaraan angkutan orang di Daerah ;
g) menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan
orang.
h) melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan
orang dengan kendaraan umum;
i) menyiapkan bahan penetapan tarip pengangkutan orang
dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarip
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
j) melaksanakan

penilaian

permohonan

surat

izin

pengusahaan angkutan orang;
k) menyiapkan usulan perubahan tarip bila diperlukan;
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l) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang angkutan orang;
m) membangun,
pengoperasian

penerbitan

izin

pelabuhan

pembangunan

pengumpan

dan

lokal

dan

pengoperasian pelabuhan sungai;
n) menertibkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter;
o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2) Seksi Angkutan Barang dan Khusus
Seksi Angkutan Barang dan Khusus mempunyai tugas :
a) menyusun

prakiraan

kebutuhan/permintaan

angkutan

barang dan angkutan khusus dengan kendaraan umum di
Daerah;
b) melaksanakan

pemantauan

penyelenggaraan

angkutan

barang dan angkutan khusus dengan kendaraan umum;
c) menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan
barang dan angkutan khusus;
d) melaksanakan

penilaian

permohonan

surat

izin

pengusahaan angkutan barang dan angkutan khusus;
e) melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan
barang dan pengangkutan khusus dengan kendaraan umum;
f) menyiapkan bahan penetapan tarip pengangkutan barang
dan

pengangkutan

khusus

dengan

kendaraan

umum

sepanjang tidak ditetapkan tarip berdasarkan peraturan
perundang – undangan yang berlaku;
g) menyiapkan usulan perubahan tarip bila diperlukan;
h) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang angkutan barang dan angkutan khusus;
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3) Seksi Bimbingan dan Keselamatan Angkutan
Seksi Bimbingan dan Keselamatan Angkutan mempunyai
tugas:
a) menyusun rencana, program kerja dan kebijakan teknis di
bidang bimbingan dan keselamatan pengguna dan penyedia
jasa angkutan umum, barang dan khusus;
b) menghimpun data sebagai bahan memberikan pembinaan,
arahan dan bimbingan kepada penyedia jasa angkutan
umum,

barang

dan

khusus

di

darat,

sungai

dan

penyeberangan di wilayah kabupaten;
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c) mengumpulkan

bahan

dalam

rangka

melaksanakan

pelatihan dan bantuan teknis keselamatan kepada penyedia
jasa angkutan umum, barang dan khusus di darat, sungai
dan penyeberangan di wilayah kabupaten;
d) audit dan inspeksi keselamatan angkutan umum di jalan
kabupaten;
e) memberi pertimbangan ketentuan persyaratan teknis dan
kelengkapan kendaraan bermotor;
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 berkaitan
dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
anggaran 2020. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi
dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan
besaran dana yang dibutuhkan.
Pada tahun anggaran 2020 review rancangan awal RKPD
terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagaimana
ditunjukkan table II.3.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan
Rencana Kerja (Renja) Dishub Kabupaten Nganjuk Tahun 2020
merupakan rencana kerja tahunan dengan mengacu pada RPJMD
Kabupaten NganjukTahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan Renja 2020,
Dishub memperhatikan setiap usulan atau masukan dari hasil
Musrenbang Tahun 2020 yang melibatkan lembaga terkait dan
masyarakat, usulan tersebut kemudian dikaji dan dianalisa melalui
pendekatan teknis (dimulai dari survey lapangan kemudian proses
pengolahan data) dan pendekatan kebijakan anggaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Nganjuk. Pendekatan yang paling penting adalah
keselaranan dengan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023dan
Renstra Dishub, hingga dapat diambil kesimpulan apakah usulan atau
masukan tersebut penting dan mendesak untuk dimasukkan ke dalam
Renja 2020 atau ditunda untuk dimasukkan ke dalam

perencanaan

selanjutnya.
Usulan program dan kegiatan tahun 2020 dari masyarakat
tercermin

pada

Pokok-pokok

Renja Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk Tahun 2020

Pikiran

Dewan

hasil

Reses

dan

19

Penjaringan Aspirasi masyarakat oleh DPRD sebagaimana ditunjukkan
pada table II.4.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan cita-cita pembangunan Nasional dalam Nawacita,
Strategi Pembangunan Nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2016 dirumuskan dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu :
Dimensi Pembangunan manusia yang meliputi pembangunan di bidang
pendidikan, mental, kesehatan dan perumahan; Dimensi pembangunan
sektor unggulan meliputi pencapaian kedaulatan pangan, kedaulatan
energi/kelistrikan, pembangunan kemaritiman dan kelautan serta
pembangunan sektor pariwisata dan industri; Dimensi pemerataan dan
kewilayahan meliputi pemerataan antar kelompok pendapatan, dan
antar wilayah.
Sejalan denganStrategi Pembangunan Nasional tersebut dan
dengan mengacu pada misi ke 5 Bupati Nganjuk yaitu Meningkatkan
pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penopang pertumbuhan
ekonomi

dan

pemerataan

hasil-hasil

pembangunan,maka

arah

kebijakanpembangunan bidang Perhubungandifokuskan pada:
Mewujudkan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sesuai standar
dengan berorientasi pada peningkatan keselamatan
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Dalam rangka mewujudkan Misi Dishub Kabupaten Nganjuk,
maka perlu dijabarkan kembali tujuan dan sasaran strategis yang lebih
operasionalyang dituangkan dalam Renja Dishub Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018, yaitu:
Tujuan

Dishub

Kabupaten

Nganjuk

adalah

Mewujudkan

pelayanan lalu lintas angkutan jalan sesuai standar dengan berorientasi
pada peningkatan keselamatan
3.3 Program dan Kegiatan
Program

dan

kegiatan

merupakan

perwujudan

dalam

mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020,
prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan Dishub
Kabupaten Nganjuk adalah “Mewujudkan pelayanan lalu lintas
angkutan

jalan

sesuai

standar

dengan

berorientasi

pada

peningkatan keselamatan”
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun
2019, pelaksanaan kinerja Dishub Kabupaten NganjukTahun 2020
ditunjang

dengan

Belanja
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diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang
terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung
Urusan

Wajib,

dengan

ruang

lingkup

kegiatannya.Selanjutnya,

kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi
Dishub Kabupaten Nganjuk, dalam Rencana Kerja Dishub Kabupaten
Nganjuk Tahun 2020direncanakan melalui program dan kegiatan
sebagai berikut:
A. Belanja Tidak LangsungBelanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) terdiri
dari :
- Belanja Gaji dan Tunjangan ;
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS.
B. Belanja langsung.
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran.
a) Penyediaan jasa surat menyurat. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan surat masuk dan surat keluar
serta terdistribusikannya surat menyuratselama 12 bulan.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk:
 Terselenggaranya komunikasi melalui telepon selama 12
bulan;
 Terselenggaranya

jasa

informasi

komunikasi

melalui

internetselama 12 bulan.
 Terselenggaranya jasa penggunaan listrik selama 12 bulan.
 Terselenggaranya jasa penggunaan air selama 12 bulan
c) Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan alat tulis kantor untuk
satu tahun anggaran.
d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun anggaran.
e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor.
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 10 macam.
f)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan.

g) Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini melaksanakan pemenuhan kebutuhan makanan
karyawan dan rapat koordinasi selama 11 bulan.
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h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan

ini

melaksanakan

pemenuhan

kebutuhan

untuk

kelancaran koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12
bulan.
i)

Koordinasi Monitoring dan evaluasi Kedinasan
Kegiatan ini melaksanakan pemenuhan kebutuhan survey dan
monitoring dalam daerah.

j)

Penyediaan Jasa Kerjasama pemungutan retribusi
Kegiatan ini melaksanakan pemenuhan kebutuhan dana dalam
kerjasama pelaksanaan parkir berlangganan bersama Polres
Nganjuk dan Dispenda Provinsi Jatim.

k)

Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini adalah bentuk kerjasama dengan pihak rekanan
dalam rangka menjaga kebersihan kantor Dinas Perhubungan
Kabupaetn Nganjuk

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan

ini

pemeliharaan

melaksanakan
rutin/berkala

pemenuhan

kendaraan

kebutuhan

dinas/operasional

sebanyak 19 kendaraan ( roda 4 sebanyak 10 unit, roda 2
sebanyak 9 unit).
b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini melaksanakan pengadaan perlengkapan gedung
kantor.
c) Pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan ini melaksanakanpengadaan peralatan gedung kantor.
d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan

ini

melaksanakan

pemenuhan

kebutuhan

pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor selama 12 bulan.
e) Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan

ini

melaksanakan

pemenuhan

kebutuhan

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor slama
12 bulan.
f)

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
Kegiatan

ini

melaksanakan

pemenuhan

kebutuhan

pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.
g)

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

h)

Pengadaan mebeleur

i)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
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b) Pengadaan pakaian Kerja Lapangan
c) Pengadaan perlengkapan pengamanan lalu lintas
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kegiatan ini melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan ini melaksanakan penyusunan pelaporan semesteran.
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun.
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
a) Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
b) Inspeksi, analisa dan evaluasi keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan
c) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
jalan
d) Pengamanan lalu lintas dalam rangka Lebaran, Natal, Tahun
Baru, hari jadi Kab. Nganjuk, HUT Proklamasi RI dan kegiatan
tertentu
e) Koordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan
f) Fasilitasi/Koordinasi Analisa dampak Lalu Lintas (Andalalin)
g) Orientasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas
h) Pembinaan, bimbingan dan penyuluhan keselamatan bagi
penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan
i) Penyusunan dokumen Andalalin
j) Penyusunan dokumen UKL UPL
k) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen
rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten Nganjuk
l) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan parkir di jalan
Kabupaten Nganjuk (off street dan on street)
m) Pengembangan kualitas sumber daya manusia petugas parkir
n) Kajian sarana dan prasarana penyeberangan jalan di Kabupaten
Nganjuk
o) Pembinaan, bimbingan , dan penyuluhan kepada penyelenggara
sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (penjaga
Rel KA dan Operator Perahu Penyeberangan Sungai)
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p) Inspeksi, analisa dan evaluasi keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan
q) Penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelanggaran
perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan laik jalan
kendaraan bermotor
6. Program peningkatan pelayanan angkutan
a) Penyelenggaraan angkutan sekolah gratis
b) Pemilihan dan pemberian penghargaan Abdi Yasa teladan
c) Pembinaan dan bimbingan teknis keselamatan penyedia jasa
angkutan umum
d) Pembinaan dan bimbingan teknis keselamatan penyedia jasa
angkutan barang dan khusus, sungai dan penyeberangan
e) Bimbingan kepengusahaan angkutan orang Kabupaten Nganjuk
f) Penyusunan Feasibility Study Prasarana Bidang Perhubungan
g) Kajian tarif angkutan umum Kabupaten Nganjuk
h) Bimbingan kepengusahaan angkutan barang Kabupaten
Nganjuk
i) Penegakan hukum dan pengawasan laik jalan kendaraan
angkutan orang dan barang
j) Penyelenggaraan mudik dan balik gratis
k) Pengadaan angkutan sekolah
7. Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
a) Pemeliharaan dan Penyediaan dana operasional peralatan uji
kendaraan bermotor.
b) Penyediaan dana pengecatan tanda samping
c) Pengadaan plat uji dan buku uji kendaraan
8. Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum.
a) Pemeliharaan LPJU
b) Pemasangan LPJU tersebar se Kab Nganjuk
c) Pembangunan Flash Light
d) Pemeliharaan dan Perbaikan rambu-rambu lalu lintas dan
lampu lalu lintas
e) Pembangunan Guardrail
f) Pembangunan rambu-rambu lalu lintas
g) Pembangunan paku jalan
h) Pembangunan cermin tikungan jalan
i) Pembangunan marka jalan
j) Pembangunan Delineator
k) Pembangunan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)
l) Pembangunan Traffic Light
m) Pembangunan Zona Selamat Sekolah
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n) Pembangunan Automatic Traffic Control System (ATCS)
o) Pembangunan Rambu-Rambu Tiang F
p) Pembangunan Pelican Crossing/Alat penyebrangan jalan
q) Pengadaan kap Lampu PJU LED
r) Pengecatan tiang lampu PJU
s) Pemeliharaan jalan area tempat parkir khusus truck Guyangan
t) Penyusunan dokumen tingkat pelayanan jaringan jalan
u) Penyusunan database kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten
Nganjuk
v) Pembangunan Halte
w) Rehabilitasi Halte
x) Pemeliharaan Fasilitas Umum
y) Revitalisasi Terminal Tipe C
z) Pembangunan area tempat khusus parkir truck Guyangan
aa)

Koordinasi dan Fasilitasi pembangunan sarana prasarana dan
fasilitas perhubungan

bb)

Penyebarluasan informasi lalu lintas angkutan jalan melalui
media massa

cc)

Kajian pengembangan angkutan orang terpadu (multimoda) di
Kabupaten Nganjuk

dd)

Kajian asal dan tujuan perjalanan masyarakat di Kabupaten
Nganjuk

ee)

Penyusunan Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Nganjuk

ff)

Pengembangan teknologi moda angkutan sekolah berbasis
Android

gg)

Pengembangan SIM PKB

hh)

Pembangunan fasilitas LLAJ

Secara lebih detail, program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun
2020 dan prakiraan maju tahun 2021 ditunjukkan pada table III.1
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja dan pendanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan
tahun anggaran 2020 ditunjukkan pada tabel IV.1.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian.
Program

dan

kegiatan

untuk

mencapai

sasaran-sasaran

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 harus menerapkan prinsip-prinsip
efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang
maksimal

khususnya

PerhubunganKabupaten

yang

dilaksanakan

Nganjuk

maka

harus

oleh
sesuai

Dinas
peraturan

perundang-undangan, mengacu pada dokumen perencanaan yang ada,
memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar sektor, serta rasa
dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Nganjuk,

Desember 2018

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Nganjuk

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001
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