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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG.
I.1.1 Pengertian Renstra OPD.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor  25  Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan Undang-

undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan

Daerah, telah diubah dengan undang-undang nomor 23

tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor

5  Tahun  2016 tentang  Pembentukan  dan  Susunan

Perangkat  Daerah bahwa  setiap Organisasi  Perangkat

Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis

(Renstra) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja

(Renja) untuk periode satu ahun.
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 disebutkan urusan wajib

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten

salah satunya adalah penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat yang di dalamnya termasuk

perlindungan masyarakat.
Oleh karena  itu, agar organisasi memiliki landasan

yang kokoh serta arah yang jelas dalam melaksanakan

tugas dan fungsi  yang  nantinya mampu menjawab

tantangan untuk mewujudkan harapan keberadaannya,

maka disusun Rencana Strategis  (RENSTRA).

RencanaStrategismerupakansuatu  proses  yang

berorientasipadahasil  yang  ingin dicapai selama kurun

waktu  1  (satu)  sampai dengan  5  (lima)  tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi,  peluang dan kendala  yang

adaatau yang mungkin timbul.

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK 



Renstra Dinas Perhubungan  Kabupaten  Demak

tahun  2017-2021 menggambarkan visi,  misi,  tujuan,

sasaran,  strategidan  program  Dinas Perhubungan

Kabupaten  Demak.  Komponen-komponen Renstra ini

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Demak.  Renstra Dinas  Perhubungan

Kabupaten  Demak berfungsi sebagai dokumen

perencanaan taktis strategis untuk

mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah  yang

telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten,  sekaligus menjabarkan potret

permasalahan daerah yang menjadi kewenangan satuan

kerja yang bersangkutan.
Renstra Dinas Perhubungan  Kabupaten  Demak

memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan

untuk memecahkan permasalahaan dimaksud secara

terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan

APBD,  dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi

yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan

kerja  yang  bersangkutan,  sedangkan untuk kegiatan

tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) yang

proses penyusunannya sebagai penjabaran dari sasaran

dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Perhubungan Kabupaten Demak.
Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, dari

satusisi merupakan penjabaran lebihlanjutdari  RPJMD

Kabupaten Demak,  dari sisi  lain  merupakan dokumen

induk penecanaan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten

Demak. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

berisikan  program  kerja  yang  akan dilaksanakan

sepanjang 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai
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sasaran dan tujuan  yang  sudah ditetapkan dalam

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Demak,  beserta

sasaran satuan kerja lain,  secara simultan diharapkan

mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah

Kabupaten Demak Dengan mendasarkan  daripada

pemahaman bahwa Renstra Dinas  Perhubungan

Kabupaten Demak merupakan sebuah produk kebijakan

yang melibatkan partisipasi aktif dari semua policy maker

sesuai dengan kewenangannya masing-masing,  maka

nilai Renstra ini menjadi sangat penting.  Dengan

tersusunnya Renstra Dinas  Perhubungan  Kabupaten

Demak ini diharapkan dapat memberikan landasan

kebijakan pembangunan  5  (lima)  tahun kedepan  yang

digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja

tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

I.1.2 Fungsi  Renstra  OPD  dalam  Penyelenggaraan

Pembangunan Daerah.
Dinas Perhubungan Kabupaten Demak merupakan

unsurdinas  teknis  yang  memiliki  tugas  pokok

merumuskan kebijakan Bupati dalam melakukan tugas

pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam

renstra  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Demak  yang

mengacu pada RPJMD Kabupaten Demak. Dalam renstra

menjabarkan visi  dan misi,  menguraikan rincian daftar

program  dan  kegiatan,  serta  menyediakan  tolok  ukur

penilaian kinerja yang semuanya dapat berfungsi sebagai

pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan tahunan dan lima tahun sesuai

dengan  hasil  pelaksanaan  rencana  pembangunan  yang

ditetapkan.
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I.1.3 Proses Penyusunan RenstraOPD.
Proses penyusunan renstra  OPD berpedoman pada

undang  undang  nomor  32  tahun  2004  tentang

Pemerintahan  daerah,  pada  pasal  151  ayat  (1),  yang

berbunyi  “  Satuan  kerja  Perangkat  Daerah  menyusun

rencana strategis yang yang selanjutnya disebut Renstra

SKPD  memuat  visi,  misi,  tujuan,  strategis,  kebijakan,

program  dan  kegiatan  pembangunan  sesuai   dengan

tugas dan fungsinya,  berpedoman pada RPJMD daerah

dan bersifat indikatif” dan dipertegas lagi dalam undang

undang  nomor  25  tahun  2004  tentang  Sistem

Perencanaan  nasional,  dalam  pasal  1  ayat  (7)  yang

menyatakan  “  Renstra  SKPD  sebagai  dokumen

perencanaan  satuan PerangkatDaerah  untuk  periode  5

(lima) tahun mendatang.

I.1.4 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, dan RENJA

OPD.
Renstra  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Demak

memuat indikasi daftar program tidak lepas dari RPJMD

karena renstra telah memuat dan tidak menyimpang dari

RPJMD (Rencana Pembangunan jangka menengah) untuk

jangka periode  selama 5 tahun yang berisi  penjabaran

dari  visi,  misi  dan  program  kepala  daerah  dengan

berpedoman  pada  RPJP  daerah  serta  memperhatikan

RPJM Nasional  (RPJPN 2005-2025),  RPJMD yang telah

disusun  terlebih  dahulu,  secara  bersamaan  dapat

dijabarkan dalam renstra yang akan dilaksanakan untuk

memecahkan permasalahaan dimaksud secara terencana

dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan

mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan

Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja  yang

bersangkutan,  sedangkan untuk kegiatan tahunan
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dituangkan dalam Rencana Kerja  (RENJA)  yang  proses

penyusunannya sebagai penjabaran darisasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas.

I.2 Landasan Hukum
Penyusunan  Renstra Dinas   Perhubungan  Kabupaten

Demak tahun 2016-2021 berlandaskan pada:

a. Undang-UndangNomor  13  Tahun  1950  tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Tengah;

b. Undang-Undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersihdan Bebas dari Kolusi,

Korupsidan Nepotisme;

c. Undang-UndangNomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan

Negara;

d. Undang-UndangNomor  1  Tahun  2004  tentang

Perbendaharaan Negara;

e. Undang-UndangNomor  10  Tahun  2004  tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

f. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;

g. Undang-UndangNomor  32  Tahun  2004  tentang

Pemerintahan  Daerah  sebagaimana beberapa  kali  telah

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor  23 Tahun

2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32  Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah;

h. Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

i. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah;

j. PP  No  58  tahun  2005  Tentang pengelolaan Keuangan

Daerah.
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k. Perpres Nomor  2  tahun  2015  tentang Rencana

Pembangunan  Jangka Menengah  (RPJM)  Nasional  2014-

2019;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,

Satuan Polisi Pamong Prajadan Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu Kabupaten Demak;

m. Peraturan  Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;

n. Perda  Kabupaten  Demak  Nomor  05Tahun  2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah Kabupaten

Demak

o. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor  050/2020/SJ

tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan

RPJM Daerah tanggal 11 Agustus 2005;

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  71  Tahun  2009

tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan

Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010;

q. Permendagri  No 54 Tahun 2010, Tentang pelaksanaan PP

No. 8 Tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan Daerah.

r. Permendagri Nomor  42  Tahun  2010, tentang  Tim

Penanggulangan Kemiskinan Provinsidan Kabupaten.

s. Peraturan Buapti Nomor 53 Tahun 2016  Tentang Susunan

Organisasi,  Kedudukan,  Tugas  Dan Fungsi  Serta  Tata  Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

I.3 Maksud danTujuan

Maksud penyusunan Rencana  Strategis  (RENSTRA)

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak adalah :
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a. Sebagai arahan kebijakan dan strategi Dinas Perhubungan

Kabupaten Demak dalam menyusun program dankegiatan;

b. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun kedepan (2017-2021) serta tolak ukur

pertanggung jawaban Kepala SKPD kepada Bupati;

c. Menjamin kan sinergitas,  sinkronisasi dan integritas

Renstra Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Demak dengan

RPJMD Kabupaten Demak tahun 2017-2021

d. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Demak selama 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas  Perhubungan

Kabupaten Demak tahun 2017-2021 adalah:

a. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran

Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak;

b. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan

tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;

c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan

program  yang  sudah dibahas secara partisipatif antar

semua komponen,  mulai dari saat penyusunan,

penuangan kedalam dokumen Renstra hingga

penjabarannya kedalam Renja dan RAPBD;

d. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi

antara perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan dan

pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten

Demak tahun 2017-2021.

I.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas  Perhubungan  Kabupaten

Demak ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
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a. Bab  I  Pendahuluan  didalam  Bab  ini  berisikan  latar

belakang,  landasan  hukum,  maksud  dan  tujuan  serta

Sistematika Penulisan.
b. Bab II Gambaran Pelayanan OPD didalam Bab ini berisikan

Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi  OPD,  Sumber Daya

OPD,  Kinerja Pelayanan  OPD dan  Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan OPD
c. Bab III Permasalahann dan Isu-Isu Strategis OPD ,  didalam

Bab  ini  berisikan  Identifikasi  Permasalahan  Berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan

Program Kepada Daerah danWakil Kepala Daerah Terpilih,

Telaahan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan  Kajian

Lingkungan HidupStrategis dan Penentuan Isu-isu Strategis
d. Bab IV Tujuan, Dan Sasaran OPD. Bab ini berisikan Tujuan

dan Sasaran Jangka Menengah OPD. 
e. Bab V  Strategi dan Arah Kebijakan OPD. Di dalam bab ini

berisi  tentang  deskripsi,  strategi  dan  kebijakan  OPD.

Bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran, dituangkan

dalam  tabel  tujuan,  sasaran,  strategi  dan  kebijakan  per

misi. 
f. Bab VI Rencana Program dan kegiatan serta Pendanaan .

Bab ini menjelaskan tentang Rencana program , kegiatan,

indicator  kinerja,  kelompok  sasaran  dan  Pendanaan

Indikatif , merujuk pada tiap tujuan dan sasaran.
g.  Bab  VII  Kinerja  Penyelenggaraan  Bidang  Urusan.  Dalam

Bab  ini  menjelaskan  tentang  Kinerja  Penyelenggaraan

Bidang Urusan, yang meliputi indikator Kinerja OPD dalam

5 tahun mendatang, Komitmen pencapaian tujuan sasaran

RPJMD  yang  merujuk  pada  Bab  VII  dan  atau  Bab  VIII

RPJMD.
h. Bab VIII Penutup.
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1.  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Dengan  diberlakukannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016,

maka  Pemerintah  Kabupaten  Demak  telah  menetapkan  Peraturan  Daerah

Kabupaten  Demak  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Demak tahun 2016.

A. Susunan Organisasi dan Jabatan 

Sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Demak Nomor  5  Tahun

2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten

Demak tahun 2016,  telah dikeluarkan Peraturan Bupati  Demak Nomor 53

tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas PerhubunganKabupaten Demak adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, yang membawahi: 

1. Sub Bagian Program dan Keuangan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Lalu Lintas, yang membawahi :

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas.

2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional.

d. Bidang Angkutan dan Jalan, yang membawahi:

1. Seksi Angkutan

2. Seksi Keselamatan Prasarana dan Sarana

3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
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KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN 
PROGRAM DAN 

KEUANGAN

BIDANG 
LALU LINTAS

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

SEKSI
PENGAWASAN             DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

SEKSI 
REKAYASA LALU LINTAS 

BIDANG 
ANGKUTAN DAN JALAN

SEKSI 
ANGKUTAN            

SEKSI 
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN 

SEKSI KESELAMATAN PRASARANA DAN SARANA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI 
MANAJEMEN LALU LINTAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN 
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B. Tugas dan Fungsi OPD

Sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Demak Nomor  5  Tahun

2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten

Demak tahun 2016,  telah dikeluarkan Peraturan Bupati  Demak Nomor  53

tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta

Tata  Kerja  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Demak,  tugas  pokok  Dinas

Perhubungan Kabupaten Demak “Membantu Bupati melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi

kewenangan  daerah  kabupaten.”,  untuk  menyelenggarakan tugas  pokok

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan; 

b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;

c.  Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan bidang Perhubungan; 

d. Pelaksanaan  administrasi  Dinas  sesuai  dengan  lingkup

tugasnya

e. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  bupati  sesuai

dengan tugas dan fungsinya

C. Uraian Tugas 

Sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 53 tahun 2016 Tentang Susunan

Organisasi,  Kedudukan,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas

Perhubungan  Kabupaten  Demak,  Uraian  Tugas  pada  Dinas

PerhubunganKabupaten Demak adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

1. Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : 

- Merumuskan  dan  menetapkan  program  dan  rencana  kerja  serta

rencana kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang

perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- Mempelajari  dan  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan,

keputusan,  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  fungsi

pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;

- Membina,  mengarahkan,  dan  memberi  petunjuk  kebijakan

pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
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- Menyelenggarakan  konsultasi  dan  koordinasi  dengan

kementerian/lembaga terkait;

- Merumuskan  kebijakan  teknis  urusan  perhubungan  sesuai  dengan

petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku;

- Mengoordinasikan  pelaksanaan  program  fungsi  pelaksana  Urusan

Pemerintahan di bidang Perhubungan secara berkala sesuai dengan

bidang permasalahan;

- Menyelenggarakan kegiatan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan

di bidang perhubungan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan

yang berlaku;

- Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi pelaksana Urusan

Pemerintahan di bidang perhubungan;

- Menyelenggarakan  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  fungsi

pelaksana  Urusan  Pemerintahan  di  bidang  perhubungan  sesuai

dengan  ketentuan  secara  berkala  sebagai  bahan  kebijakan  lebih

lanjut;

- Mengarahkan  dan  mengendalikan  pelaksanaan  program

kesekretariatan,  bidang lalu  lintas,  dan bidang angkutan  dan jalan

sesuai ketentuan yang berlaku;

- Mengevaluasi  dan  menilai  prestasi  kerja  bawahan  berdasarkan

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;

- Melaporkan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  fungsi  pelaksana

Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan kepada Bupati;

- Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.)

b. Sekretariat

Sekretariat  mempunyai  tugas  pokok  menyiapkan  perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum

dan  kepegawaian,  hukum,  hubungan  masyarakat  dan  organisasi  serta

pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas,

Sekretariat dalam menjalankan tugas pokok mempunyai fungsi:

- Penyiapan  bahan  perumusan  kebijakan  teknis,  pembinaan  dan

pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK



- Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan administrasi umum,

serta  hukum, hubungan masyarakat  dan organisasi  untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

- Pengoordinasian  pelaksanaan  penyusunan  program  dan  kegiatan  di

lingkungan dinas;

- Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas  sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat dipimpin

oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Program dan

Keuangan  dan  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian,  dengan

penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas

- Merumuskan  program  dan  rencana  kerja  serta  rencana  kegiatan

dibidang kesekretariatan;

- Mempelajari  dan  menelaah  peraturan  perundang-undangan,

keputusan,  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  bidang

kesekretariatan;

- Memberi  petunjuk,  arahan  serta  membagi  tugas  kepada  bawahan

dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;

- Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan

peraturan  perundang-undangan  diatasnya  sebagai  bahan  kajian

pimpinan;

- Mengarahkan  dan  mengendalikan  pelaksanaan  kegiatan  program,

keuangan,  umum dan  kepegawaian  berdasarkan  data  yang  masuk

dan pemantauan lapangan;

- Mengoordinasikan perencanaan program antar bidang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

- Mengoordinasikan  penyusunan  dan  pelaksanaan  anggaran  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

- Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian,

serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
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- Mengevaluasi  dan  menilai  prestasi  kerja  bawahan  berdasarkan

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;

- Melaporkan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  bidang

kesekretariatan;

- Melaksanakan tugas  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis

2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

- Menyusun program dan rencana kerja  di  sub bagian program dan

keuangan;

- Mempelajari  dan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang

terkait dengan sub bagian program dan keuangan;

- Membagi  tugas,  memberi  petunjuk  dan  membimbing  bawahan

dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya;

- Melaksanakan  koordinasi  dengan  Kepala  Sub Bagian  dan Kepala

Sub Bid dilingkungan Dinas untuk mendapatkan masukan, informasi

serta untuk mengevaluasi permasalahan;

- Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan;

- Menyiapkan  bahan  penyusunan  rencana  kerja  anggaran  (RKA)

murni dan perubahan Dinas Perhubungan;

- Menyusun Laporan Perkembangan Kinerja Program dan Kegiatan,

Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  berdasarkan

laporan pertanggungjawaban keuangan;

- Menyusun  pelaksanaan  pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  dari

masing-masing bidang;

- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis surat      perintah

pembayaran  (SPP),  surat  perintah  membayar  (SPM)  dan  surat

perintah pencairan dana (SP2D) sesuai dengan ketentuan;

- Menyiapkan  usulan  pejabat  penatausahaan  keuangan  bendahara

pengeluaran  dan bendahara  pengeluaran  pembantu sesuai  dengan

ketentuan  yang berlaku;
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- Melaksanakan  pengelolaan  keuangan,  verifiSeksi,  pembukuan  dan

akuntansi  sesuai  dengan  petunjuk  dan  pedoman  yang  telah

ditentukan;

- Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran

kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;

- Mengevaluasi  hasil  pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan

keuangan berdasarkan program kerja;

- Membuat  laporan  pelaksanaan  kegiatan  sub  bagian  program  dan

keuangan  sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;

- Melaksanakan tugas  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- Menyusun  program dan  rencana  kerja  serta  rencana  kegiatan  sub

bagian umum dan kepegawaian;

- Mempelajari  dan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  yang

terkait dengan sub bagian umum dan kepegawaian dan yang terkait

dengan bidang tugasnya;

- Membagi  tugas,  memberi  petunjuk dan membimbing bawahannya

dalam  melaksanakan  tugasnya  berdasarkan  jabatan  dan

kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas

secara benar;

- Meneliti/memeriksa  dan  menyelia  pelaksanaan  tugas  bawahan

berdasarkan arahan sebelumnya;

- Melaksanakan  koordinasi  dengan  Kepala  Sub Bagian  dan Kepala

Seksi  dilingkungan Dinas  untuk mendapatkan masukan,  informasi

serta untuk mengevaluasi permasalahan;

- Mengkoordinir  dan  mengelola  kebutuhan  rumah  tangga  Dinas

sebagai unsur dukung perkantoran;

- Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan

meneliti  berikut  kelengkapan  surat  untuk  terwujudnya  tertib

administrasi;

- Menyusun pelaksanaan perencanaan,  pengadaan dan pemeliharaan

serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung

kelancaran tugas;
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- Menyusun  pelaksanaan  administrasi  kepegawaian  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;

- Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan

organisasi untuk kelancaran komuniSeksi dan informasi Dinas; 

- Melaksanakan  penilaian  dan  prestasi  kerja  bawahan  berdasarkan

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;

- Mengevaluasi  hasil  pelaksanaan  kegiatan  sub  bagian  Umum  dan

Kepegawaian berdasarkan program kerja;

- Membuat  laporan  pelaksanaan  kegiatan  sub  bagian  Umum  dan

Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;

- Melaksanakan tugas  kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

c. Bidang Lalu Lintas

Bidang  Lalu  Lintas  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Bidang  yang

mempunyai  tugas  pokok  membantu  Kepala  Dinas  dalam  bidang

perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian di

bidang lalu lintas, Bidang Lalu Lintas  mempunyai fungsi : 

- Perumusan perencanaan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas;

- Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang Lalu Lintas;

- Pengoordinasian tugas di Bidang Lalu Lintas;

- Penetapan  rencana  kebutuhan  ruang  lalu  lintas  Kabupaten,

perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- Pelaksanaan penilaian analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)

- Pelaksanaan  pemeriksaan  persyaratan  dan  kelengkapan  teknis

kendaraan bermotor di jalan dan terminal;

- Pelaksanaan pemeriksaan perijinan angkutan orang dan barang di jalan

dan terminal;

- Pelaksanaan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- Pembinaan, pengaturan dan pelayanan teknis di Bidang Lalu Lintas;

- Pengendalian,  pembinaan,  pemantauan,  evaluasi  dan  pelaporan  pada

Bidang Lalu Lintas;

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan/atau tugas yang diberikan oleh atasan
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Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bidang Lalu Lintas

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Lalu Lintas dan dibantu oleh Kepala

Seksi Manajemen Lalu Lintas, Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Lintas

dan  Kepala  Seksi  Pengawasan  Dan  Pengendalian  Operasional,  dengan

penjabaran tugas sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Lalu Lintas

- Menyusun  program  kegiatan  dan  kebutuhan  Bidang  Lalu  Lintas,

berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

sumber data yang tersedia  sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

- Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  kerja  berjalan  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan

memberi petunjuk serta arahan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di

lingkungan  Dinas  untuk  mendapatkan  masukan,  informasi  serta

untuk mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil kerja yang

optimal;

- Mengoordinasian  penyusunan  rencana  umum jaringan  transportasi

jalan;

- Mengoordinasian pelaksanaan pengkajian permasalahan lalu lintas;

- Memberikan  pertimbangan  persetujuan  penilaian  dokumen  hasil

analisis dampak lalulintas (ANDALALIN), sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

- Mengoordinasikan  perencanaan,  kebutuhan  dan  pengadaan,

penetapan lokasi, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;

- Melaksanakan pengendalian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan pada Bidang Lalu Lintas;

- Mengoordinasian penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi

Bidang Lalu Lintas;

- Melaksanakan  monitoring,  evaluasi,  dan  menilai  kinerja  bawahan

melalui sistem penilaian yang tersedia, sebagai cerminan penampilan

kerja;

- Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengambilan kebijakan;
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- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

2. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas

- Menyusun  program  kegiatan  Seksi  Manajemen  Lalu  Lintas

berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,

memberi  petunjuk  dan  arahan  guna  meningkatkan  kelancaran

pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi di

lingkungan  Dinas  untuk  mendapatkan  masukan,  informasi  serta

untuk mengevaluasi  permasalahan agar  diperoleh  hasil  kerja  yang

optimal;

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi

jalan;

- Melaksanakan pengkajian dan evaluasi permasalahan lalu lintas;

- Melaksanakan penilaian dan evaluasi dokumen hasil analisis dampak

lalulintas  (ANDALALIN),  berdasarkan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

- Melaksanakan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan

jaringan  jalan  Kabupaten  dan  gerakan  lalu  lintas,  melalui

pertimbangan teknis penetapan kelas jalan dan kebijakan lalu lintas

yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan;

- Menyiapkan  data/informasi  sebagai  bahan  penyusunan  dan

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas;

- Melaksanakan pengawasan, evaluasi,  dan menilai  kinerja bawahan

melalui sistem penilaian yang tersedia, sebagai cerminan penampilan

kerja;

- Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas; 
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- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

masukan pengambilan kebijakan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Lintas

- Menyusun  program  kegiatan  Seksi  Rekayasa  Lalu  Lintas

berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,

memberi  petunjuk  dan  arahan  guna  meningkatkan  kelancaran

pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi di

lingkungan  Dinas  untuk  mendapatkan  masukan,  informasi  serta

untuk mengevaluasi  permasalahan agar  diperoleh  hasil  kerja  yang

optimal;

- Menyusun rencana kegiatan,  kebutuhan dan pengadaan, penetapan

loSeksi, pemeliharaan dan pemantauan fasilitas perlengkapan jalan,

meliputi: rambu lalu lintas jalan, marka jalan, marka penyeberangan,

zona selamat sekolah, paku jalan, pagar pengaman jalan (guardrail),

patok  tikungan  (delineator)  dan  alat  pemberi  isyarat  lalu  lintas

(APILL);

- Melaksanakan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan

fasilitas  perlengkapan  jalan  yang  berkaitan  langsung  dengan

pengguna jalan

- Menyiapkan  data/informasi  sebagai  bahan  penyusunan  dan

pengembangan Sistem Informasi Rekayasa Lalu Lintas;

- Melaksanakan pengawasan, evaluasi,  dan menilai  kinerja bawahan

melalui sistem penilaian yang tersedia;

- Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas; 

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

masukan pengambilan kebijakan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
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- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

4. Kepala Seksi PengawasanDan Pengendalian Operasional

- Menyusun program kegiatan  Seksi  Pengawasan dan Pengendalian

Operasional  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan;

- Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,

memberi  petunjuk  dan  arahan  guna  meningkatkan  kelancaran

pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi di

lingkungan  Dinas  untuk  mendapatkan  masukan,  informasi  serta

untuk mengevaluasi  permasalahan agar  diperoleh  hasil  kerja  yang

optimal;

- Melaksanakan pemeriksaan perijinan angkutan di jalan dan terminal;

- Melaksanakan  penegakan  hukum dan  pengawasan  di  bidang  lalu

lintas dan angkutan jalan;

- Mengawasi  dan  membina  penyelenggaraan  angkutan  berbasis

teknologi informasi;

- Melaksanakan  pemeriksaan  berat  kendaraan  mobil  barang  dan

muatan serta tata cara pemuatannya;

- Melaksanakan pengawasan terhadap sekolah mengemudi;

- Menindak  dan  melarang  angkutan  umum  yang  beroperasi  tanpa

dilengkapi surat ijin dan tidak laik jalan;

- Melakukan  kajian  analisis  lokasi  rawan  kecelakaan  lalu  lintas

(blackspot);

- Melaksanakan  pemberian  rekomendasi  permohonan  penggunaan

jalan selain untuk lalu lintas jalan;

- Melaksanakan penderekan atau penguncian kendaraan pada  lokasi

larangan parkir;
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- Melaksanakan pengawasan, evaluasi,  dan menilai  kinerja bawahan

melalui sistem penilaian yang tersedia, sebagai cerminan penampilan

kerja;

- Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas; 

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

masukan pengambilan kebijakan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

d. Bidang  Angkutan Dan Jalan

Bidang Angkutan Dan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam perumusan

kebijakan,  pengkoordinasian,  pembinaan  dan  pengendalian  di  bidang

angkutan jalan,  Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Angkutan

Dan Jalan,  mempunyai fungsi :

- Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang

Angkutan dan Jalan;

- Pelaksanaan perencanaan, kebutuhan dan penetapan lokasi pemasangan

serta pemeliharaan keselamatan prasarana dan sarana angkutan;

- Pelaksanaan  perencanaan,  pengadaan  dan  pemeliharaan  teknik

keselamatan sarana;

- Pelaksanaan perijinan di bidang angkutan dan jalan;

- Pelaksanaan pemeriksaan surat tanda kebangsaan kapal atau pas kapal

kecil

- Pelaksanaan  monitoring,  evaluasi,  dan  pelaporan  kegiatan  di  Bidang

Angkutan dan Jalan

Untuk  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya  Bidang  Angkutan

Dan Jalan oleh seorang Kepala Bidang Angkutan Dan Jalan dan dibantu

oleh Kepala Seksi  Angkutan,  Kepala Seksi  Keselamatan Prasarana Dan

Sarana dan KepalaSeksi Pembinaan Dan Penyuluhan, dengan penjabaran

tugas sebagai berikut

1. Kepala Bidang Angkutan Dan Jalan

- Menyusun program kegiatan dan kebutuhan Bidang Angkutan Dan

Jalan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
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sumber data yang tersedia  sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  kerja  berjalan  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan

memberi petunjuk serta arahan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di

lingkungan  Dinas  untuk  mendapatkan  masukan,  informasi  serta

untuk mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil kerja yang

optimal;

- Mengkoordinasikan perencanaan, kebutuhan dan penetapan loSeksi,

serta pemeliharaan keselamatan prasarana;

- Melaksanakan  penyelenggaraan  pengujian  kendaraan  angkutan,

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  undangan  yang

berlaku;

- Mengkoordinasikan perumusan petunjuk teknis dan persyaratan laik

jalan yang wajib dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor wajib

uji, pemilik karoseri dan perbengkelan;

- Memberikan pertimbangan teknis bidang angkutan dan jalan sesuai

peraturan perundang undangan yang berlaku;

- Melaksanakan  monitoring,  evaluasi,  dan  menilai  kinerja  bawahan

melalui sistem penilaian yang tersedia, sebagai cerminan penampilan

kerja;

- Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengambilan kebijakan;

- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 

- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

2. Kepala Seksi Angkutan

- Menyusun program kegiatan Seksi Angkutan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang  berlaku dan  sumber  data  yang  tersedia

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan
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ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,

memberi  petunjuk  dan  arahan  guna  meningkatkan  kelancaran

pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi di

lingkungan  Dinas  untuk  mendapatkan  masukan,  informasi  serta

untuk mengevaluasi  permasalahan agar  diperoleh  hasil  kerja  yang

optimal;

- Menyiapkan  bahan  penyusunan  rencana  umum  jaringan  trayek

angkutan penumpang dan jaringan lintas barang;

- Memproses pemberian pertimbangan teknis rekomendasi perizinan

dan pelayanan di bidang angkutan;

- Melaksanakan pengkajian dalam rangka penetapan dan pengendalian

tarif angkutan umum;

- Menyiapkan  bahan  sosialisasi  dan  pembinaan  terhadap  nelayan,

pelajar, pengusaha angkutan dan awak angkutan umum;

- Memproses  pemberian  pertimbangan  teknis  rekomendasi  usaha

perbengkelan kendaraan bermotor;

- Memproses  pemberian  pertimbangan  teknis  ijin  operasional

kendaraan tidak bermotor;

- Memproses  pemberian  pertimbangan  teknis  rekomendasi  usaha

sekolah mengemudi;

- Memproses pemberian surat tanda kebangsaan kapal/pas kapal kecil

dengan berat kotor kurang dari 7 (tujuh) Gross Tonase;

- Menyiapkan  data  /  informasi  sebagai  bahan  penyusunan  dan

pengembangan Sistem Informasi Angkutan dan Kelautan;

- Melaksanakan  monitoring,  evaluasi,  dan  menilai  kinerja  bawahan

melalui  sistem  penilaian  yang  tersedia  ,  sebagai  cerminan

penampilan kerja;

- Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas; 

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

masukan pengambilan kebijakan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
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- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Kepala Seksi  Keselamatan Prasarana Dan Sarana

- Menyusun  program  kegiatan  Seksi  Keselamatan  Prasarana  Dan

Sarana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,

memberi  petunjuk  dan  arahan  guna  meningkatkan  kelancaran

pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi di

lingkungan  Dinas  untuk  mendapatkan  masukan,  informasi  serta

untuk mengevaluasi  permasalahan agar  diperoleh  hasil  kerja  yang

optimal;

- Menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji

6 (enam) bulan sekali; 

- Menyelenggarakan  pemeliharaan  dan  perawatan  peralatan  uji

kendaraan bermotor;

- Menyusun  jadwal  kalibrasi  dan  tera  peralatan  uji  kendaraan

bermotor;

- Melakukan pemeriksaan teknis laik jalan kendaraan bermotor; 

- Melaksanakan inventarisasi bengkel umum dan karoseri kendaraan

bermotor;

- Melaksanakan pemeriksaan laik laut kapal dan pengukuran kapal;

- Menyusun rencana kegiatan,  kebutuhan dan pengadaan, penetapan

lokasi,  pemeliharaan  dan  pemantauan  keselamatan  prasarana  lalu

lintas,  meliputi:  terminal  penumpang  dan  barang  untuk  umum,

terminal  barang  untuk  kepentingan  sendiri,  fasilitas  pejalan  kaki,

lajur sepeda, halte, tempat penyeberangan pejalan kaki, perlintasan

kereta api, serta fasilitas pendukung bagi penyandang cacat, manusia

usia lanjut dan wanita hamil.

- Menyiapkan  data  /  informasi  sebagai  bahan  penyusunan  dan

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keselamatan Prasarana
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- Melaksanakan pengawasan, evaluasi,  dan menilai  kinerja bawahan

melalui sistem penilaian yang tersedia, sebagai cerminan penampilan

kerja;

- Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas; 

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

masukan pengambilan kebijakan  dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Kepala Seksi Pembinaan Dan Penyuluhan

- Menyusun  program  kegiatan  Seksi  Keselamatan  Prasarana

berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  tugas  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- Membagi  tugas  kepada  bawahan  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,

memberi  petunjuk  dan  arahan  guna  meningkatkan  kelancaran

pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi di

lingkungan  Dinas  untuk  mendapatkan  masukan,  informasi  serta

untuk mengevaluasi  permasalahan agar  diperoleh  hasil  kerja  yang

optimal;

- Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan perbengkelan kendaraan

bermotor dan perkapalan;

- Menyiapkan  kegiatan  penyuluhan  dan  sosialisasi  ketertiban,

keselamatan lalu lintas dan pelayaran.

- Menyelenggarakan kegiatan pekan keselamatan lalu lintas;

- Memberikan bimbingan teknis terhadap sekolah mengemudi;

- Membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  kepada  atasan  sebagai  dasar

pengambilan kebijakan dan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas; 

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

masukan pengambilan kebijakan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
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- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.2.  Sumber Daya OPD

Keadaan  kepegawaian  atau  Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  di

Lingkungan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Demak  dilihat  menurut  golongan,

sebagai berikut :

N

O

UNIT /

BIDANG

GOL  I GOL II GOL III GOL IV
JUMLAH

ORANG

L P L P L P L P L P

1.
Kepala

Dinas
- - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1

2. Sekretariat - - - 1 1 2 2 1 3 1 - 1 5 2 7

3.

Bidang

Lalu

Lintas 

- - - 1 1 3 3 1 - 1 5 - 5

4.

Bidang

Angkutan

dan Jalan 

2 - 2 2 4 6 14 - 14 1 - 1 19 4 23

Jumlah

Karyawan
2 - 2 4 5 9 19 1 20 4 0 4 30 6 35

Keadaan kepegawaian/personil menurut eselon :

NO ESELON
JUMLAH

L P TOTAL
1. Eselon II b 1 - 1

2. Eselon IIIa 1 - 1

3. Eselon IIIb 2 2

4. Eselon IV a 10 1 11

5 Eslon IV  b 2 - 2

Jumlah 16 1 17
Keadaan kepegawaian/personil menurut jenjang pendidikan formal :

N

O
TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH
L P TOTAL

1. Pasca Sarjana (S2) 4 - 4
2. Sarjana S1 12 1 13
3. Sarjana Muda (D2 dan D3) 2 3 5
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 9 1 10
5. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) - 1 1
6. Sekolah Dasar (SD) 2 - 2

Jumlah 35

Keadaan kepegawaian/personil yang telah mengikuti diklat struktural :

N

O
JENJANG STRUKTURAL

JUMLAH
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1. Spamen/Pim II 1
2. Diklat Pim Tk III 3
3. Diklat Pim Tk IV 12

Jumlah 16

Nama dan Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Perhubungan per Desember2016 :

No Nama NIP Golru Jabatan

1 Drs. M. Agus Nugroho LP. 196407121985031016 IV/c Ka. Dinas
2 Slamet Widodo, SIP, MH 196203151985031010 IV/b Sekretaris

3 Addan Pranoto, SE 196611181992031007 IV/a
Ka.Bid.Angkutan 

dan Jalan
4 Suyadi, SH, MM 196210011991031009 III/d Ka.Bid. Lalu Lintas

5 Zamal Nasir, SH 196402221990031005 III/d

Ka.Seksi 

Pembinaan dan 

Penyuluhan

6 Juniati 196706011992032007 III/d
Ka.Sub. Program 

dan Keuangan

7 Much Harno, S.Sos 195912041985031012 III/d
Ka.Seksi Rekayasa 

Lalu Lintas

8
Radhito Hery Kusworo, S.Sit, 

MT
197608232000031003 III/d

Ka. Seksi 

Manajemen Lalu 

Lintas

9 Sunoto, SE, M.Si 197406071998031004 III/d

Ka.Seksi 

Pengawasan dan 

Pengendalian Lalu 

lintas

10 Tosan Budiyono, SE 196006121985031027 III/d

Ka,Seksi 

Keselamatan, 

Prasarana dan 

Sarana
11 Y. Widiyanto 196602161987031003 III/d Ka. Seksi Angkutan

12 Tri Sutanjaya, BA 196112241986031009 III/d

Ka.Sub.Bag. 

Umjum dan 

Kepegawaian
13 Wuryanto 196001091983071002 III/d Ka.UPTD Terminal

14 Sundoko 196010301982021003 III/c 
Ka.Sub.bag TU 

Terminal
15 Solekul Hadi, S.Sos 196903011991031004 III/c Staf Bidang 
16 Tulus Wahyudi, S.Sos 196503011988031018 III/c Ka.UPTD Parkir
17 Kokok Mujiono 196405301989031014 III/b Staf
18 G. Sukari 196312181984101005 III/b Staf
19 Paryadi 196406211991031007 III/b Staf
20 Purbo Jatmiko, S.Kom 197909092012121001 III/a Staf
21 Ida Irawati 196604221989032007 II/d Staf
22 Herlina Olivia E., A.Md 198707062009032003 II/d Staf
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No Nama NIP Golru Jabatan

23
Yulia Budi Anggraini, 

A.ma.PKB
198707192009032003 II/c Staf

24
Ayu Hestiningtyas AP, 

A.Md.LLAJ
198808202011012002 II/c Staf

25 Sukono 196206122007011009 II/c Staf
26 Hanik T. P. 197311012007012009 II/c Staf
27 Kusnadi 196905222007011007 II/b Staf
28 Imron Mashudi 197010192012121001 II/a Staf
29 R. Prasetyo Dwi A.P. 198403272012121003 II/a Staf
30 Jumarno 196501132012121001 I/a Staf
31 Subiyanto 196804202012121002 I/a Staf

Nama  Tenaga  Honorer  /  kontrak  Bulanan  Dinas  Perhubungan,  Komunikasi  dan

Informatika per Desember2016 :

No Nama Pend. Staf Bidang Keterangan
1 Agus Supriyanto, SE S1
2 Ahmad Sholeh, S.Pd S1
3 Budi Santoso, S.ST DIV
4 Hany Fa'izin, S.ST DIV
5 Prita Nur Aristiani, S.ST DIV
6 Anggara Surya, A.Md.PKB DIII
7 Diah Puspitaningrum, A.Md.PKB DIII
8 Tangguh Andarista, A.Md. PKB DIII
9 Marta Listianah, Ama.PKB DII
10 Suhadi SLTA
11 Nur Asiyatul Amna SLTA
12 Dwiyanto SLTA
13 Sunaryo SLTA
14 David Indriasman SLTA
15 Bagus Widi Harnoko SLTA
16 Diski Arizal SLTA
17 Devyana W. Anggraeni SLTA
18 Surahmanto SLTP
19 Saikun SLTP
20 Sunoto SD
21 Suhardi SD

Dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  Dinas  Perhubungan,

Kabupaten Demak didukung dengan sarana dan prasarana Kantor lainnya.

a. Gedung Perkantoran : 

1  (satu)  unit  gedung induk kantor  Dinas  Perhubungan,  1  (satu)  unit  gedung

pengujian  kendaraan  bermotor,  2  (dua)  unit  gedung  terminal  angkutan

penumpang umum tipe B dan tipe C. Sedangkan fasilitas ruang pelayanan yang

tersedia  berupa  ruang  pelayanan  administrasi  pengujian  berkala  kendaraan

bermotor
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b. Kendaraan Operasional : 

Kendaraan Operasional yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan,Komunikasi dan

Informatika antara lain :

1. Roda 4 sebanyak  5 unit terdiri dari  3 unit mobil patroli dan  2 unit

mobil operasional.

2. Roda 2 sebanyak 20 buah.

Dalam  tabel  1  disajikan  kinerja  pelayanan  Dinas  Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika selama tahun 2011 – 2016. Capaian kinerja untuk

semua indikator berada pada rasio 100 %, kecuali untuk indikator persentase yang

kegiatan  program  tidak  terlaksana  dalam  prosentase  kondiasi  0%  (Nihil),

sedangkan kegitan yang sesuai dalam rentra RPJN 2011-2016 dapat dijelaskan

sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Terdiri dari 14 kegiatan yang sifatnya rutin, ada  2 kegiatan yang pelaksanaannya

oleh pihak ke III, yaitu Pengadaan Barang Kuasi ( plat uji dan buku uji ) sedang yang

lain  adalah  kegiatan  penyediaan  jasa  Komunikasi,  Air  dan  Listrik,  untuk  jasa

Komunikasi  pembayaran  tiap  bulan  dengan  perjanjian  kontrak  dengan  Telkomsel

untuk jaringan Internet demak kab.go.id. sedangkan capaian program ini tidak ada

kendala atau hambatan.
B. Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.

Terdiri dari 9 kegiatan yang sifatnya rutin juga kecuali pengadaan kendaraan dinas

operasional dan patrol tahun 2014 dan tahun 2015. selanjutnya pembangunan gedung

( DED )  kantor  dinas  tahun 2013,  semua tercapai  100 %.tidak  ada  kendala  atau

hambatan.
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Terdiri dari 3 kegiatan yaitu,
1.  Pengadaan pakaian dinas harian tahun 2014 dan 2015,
2. Pengadaan pakaian kerja lapangan tahun 2011, 2014 dan 2015,
3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ( pakaian olah raga ) tahun 2014 dan

tahun 2015. Program tersebut tidak ada hambatan, capaian 100 %.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.

Terdiri dari 3 kegiatan antara lain ;

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bagi Aparatur, dilaksanakan tiap tahun

dari 2011 samapi dengan 2015 ( rutin )
2. Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana tahun 2012 dan 2013.sedangkan tahun

2011-2014-2015 tidak terlaksana karena dari agenda kemenhub.jakarta tidak ada

diklat. PPNS,Penguji maupun menejemen trasportasi lainnya.
3. Study visit dilaksanakan tahun 2012, karena dibutuhkan kegiatan hanya satu kali.

E. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
Terdiri dari 3 kegiatan antara lain ;
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1. Koordinasi  dalam  pembangunan  prasarana  dan  fasilitas  perhubungan,

dilaksanakan tiap tahun dari 2011 samapi dengan 2015 ( rutin )
2. Penyusunan Norma kebijakan standar operasional prosedur bidang perhubungan

(SOP), kegiatan ini dilaksanakan tahun 2012, terlaksana 100 %, hasil buku SOP.
3. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan, dilaksanakan secara rutin dari tahun

2011 sampai dengan 2015. 
F. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Terdiri dari 3 kegiatan antara lain ;
1. Kegiatan  rehabilitasi  /pemeliharaan  sarana  alat  pengujian  kendaraan  bermotor,

dilaksanakan rutin tiap tahun ( servis dan tera alat uji / keur ).
2. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal  /  pelabuhan,  kegiatan ini  dilaksanakan rutin

tiap tahun, untuk perbaikan dan rehap terminal Demak.
3. Kegiatan rehabilitasi /  pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan ( lampu traffic,

rambu  dan  marka  jalan  ),  dilaksanakan  secara  rutin  dari  tahun  2011  sampai

dengan 2015. 
G.  Program Peningkatan Pelayanan Angkutan .

1. Kegiatan  Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan

penumpang, dalaksanakan secara rutin tiap tahun.
2. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan, dilaksanakan

tiap tahun
3. Kegiatan  uji  kelayakan  sarana  transportasi  guna  keselamatan  penumpang,

dilaksanakan tiap tahun di Terminal.
4. Kegiatan  penciptaan  layanan  cepat,tepat,murah  dan  mudah  (  Pengadaan  Neon

bok, baliho,catak formulir uji,  MMT dan pelayanan penjemputan angkutan bus

gratis bagi warga Demak yang akan mudik ke Demak) dilakukan tiapa tahun.
5. Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ( sosialisasi di

sekolah-sekolah, di Kecamatan se Kabupaten Demak )
6. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan

angkutan  umum  teladan  (  Pemilihan  sopir  teladan  untuk  dikirim  ke  tingkat

Propinsi maupun Nasional ) dilaksanakan tiap tahun.
7. Kegiatan operasional UPT Terminal ( untuk kebutuhan operasional rumah tangga

UPT Terminal).dilaksanakan tahun 2014 dan 2015. Yang sebelumnya dilakukan

dengan UPT Parkir.
8. Identifikasi dan extensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah ( Terminal dan

Parkir ) dilaksanakan tahun 2011 sampai tahun 2013.
9. Kegiatan Posko angkutan lebaran natal dan tahun baru, dilakukan rutin tiap tahun,

untuk pengamanan dan kelancaran arus mudik lebaran.
10. Kegiatan pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan, dilaksanakan

tahun 2014 dan tahun 2015.
11. Pemantauan  dan  pengaturan  kalancaran  lalulintas  dan  angkutan  jalan

insidentil.dilaksanakan tahu 2014.
12. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya. 

( Operasi gabungan dengan POLRI ).
H. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

1. Kegiatan Pembebasan lahan / Urugan tanah terminal
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- Pembangunan terminal Demak di jalur lingkar selatan secara keseluruhan akan

menelan  biaya  ±  Rp.  50.000.000.000,00  (Lima  Puluh  Milyard).dari  rencana

RPJM adalah  pekerjaan  Pembebasan  lahan  seluas  5.1  Ha.  Sudah  terpenuhi

selanjutnya  hurugan  tanah  padas,  talut  dan  pagar  penahan  tanah  ,dari  tahun

2005 sampai dengan 2016 Pemerintah Kabupaten Demak sudah mengeluarkan

dana sebesar Rp. 17.359.665.000,-  (  tujuh belas milyar  tiga ratus lima puluh

Sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah ) termasuk anggaran 2016

Rp. 400.000.000,- ( Emapt ratus juta ) untuk pembuatan talud dari tanah yang

baru  dibebaskan tahun 2014 seluas  9.995 M ².  Seharga 2.000.000.000,-  (dua

Milyard ), untuk tahun 2015, dianggarkan 1.000.000.000 ( Satu Milyard ) untuk

hurugan tanah padas,  namun tidak  bisa dilaksanakan dikarenakan salah  entri

rekening masuk belanja modal. 
- Pembangunan Sub Terminal Karang Awen dan Pucang Gading tahun 2015 Nihil.

Karena tidak dianggarkan rehap maupun pembangunan fisik.
- Untuk  Terminal  Bintoro,  pembuatan  drainasi  dan  pembuatan  gudang  sebesar

Rp.85.000.000,- realisasi 100 %.
- Pembangunan  Fasilitas  Parkir  Kenadaraan  Wajib  Uji,  melalui  kegiatan

pemeliharaan  rutin  berkala  gedung  kantor,  antara  lain  penghurugan  tanah

padas,pengaspalan jalan masuk gedung pengujiantahun 2015 , mencai 100%.
2. Kegiatan Pembangunan halte bus, taxi,gedung terminal.

Pembanguna halte bus 4 unit dilaksanakan tahun 2014.
I. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas.

1. Penambahan

Fasilitas Rambu-rambu Lalu Lintas, bertambahnya jumlah rambu standar maupun

Rambu RPPJ, dengan realisasi th. 2011 = 285 unit, Th. 2012 = 196 unit, Th 2013

= 389 unit, Th 2014 = 752 unit dan Th 2015 = 349 unit.
2. Pengadaan

marka jalan, tahun 2011 = 1.338 M², tahun 2012 = 1,924 M², tahun 2013 = 2.500

M², tahun 2014 = 3.955 m², tahun 2015 = 2.186 = M².
3. Pengadaan  alat

pemberi  isyarat  lalu  lintas  (  APPIL  )  dari  tahun  2011  sampai  dengan  2015

sebanyak 2 lokasi,  dan Warning Light (WL) dari tahu 2011 sampai dengan 2015

sebanyak 24 titik lokasi.
4. Pengawasan dan

pengendalian ketertiban lalu lintas( Operasi laik jalan ) dilaksanakan tahun 2012

dan 2015.
5. Pengadaan

Sarpras perlintasan Kereta Api (Lintasa sebidang) dilaksanakan tahun 2014 dan

2015.(Pembanguna POS Jaga Perlintasan) 5 unit.
6. Operasional

UPT  Parkir  dilaksanakan  secara  ruti  tiap  tahun  untuk  Operasional  UPT

Perkarkiran.
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7. Pembangunan

fasilias  keselamatan  lau  lintas  untuk  dana  DAK,  digunakan  untuk  pengadaan

rambu maupun traffic light dan untuk pemeliharaan fasilitas lkeselamatan secara

keseluruhan dan rutin tiap tahun 2011 sampai dengan 2015.
J. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

1. Pengadaan  alat  pengujian  kendaraan  bermotor.  (  Jembatan  timbang  portable  )

dilaksanakan tahun 2015. 1 unti.
K. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.. 

Kegiatan Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan. Kegiatan ini untuk

mendidik  dan  memilih  kejuaran  pemuda  pelopor  bidang  transportasi  LLAJ,

dilaksanakan tiap tahu kecuali tahun 2014 = nihil = karena bersamaan dengan

jadwal ujian Nasional kelas 3 SMU.

L. Program Pendidikan Kedinasan
1. Pendidikan dan pelatihan teknis dilaksanakan secara rutin untuk mengirin pegawai

yang mengikuti pendidikan teknis maupun pendidikan fungsional.
2. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme, dilaksanakan setia tahun untuk 

meningkatkan ketrampilan, kekompakan, dan peningkatan kinerja pegawai.
M.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa.

1. Fasilitasi  penyempurnaan peraturan perundang undangan penyuaran dan KMIP,

dilaksanakan tahun 2012.

2.  Pengkajian dan pengembangan sistem informasi,  dilaksanakan tahun 2012 dan

tahun 2013.
3. Pengadaan alat audio dan komunikasi dilaksanakan tahu 2012.
4.  Pembinaan dan pengembangaan jaringan komunikasi  dan  informasi,  dilakukan

tahun 2013, 2014 dan tahun 2015.
5.  Pembinaan  dan  pengembangan  sumberdaya  komunikasi  dan  informasi,

dilaksanakan rutin setiap tahun 2011 sampai dengan 2015.

N. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi.
1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi, dilaksanakan setiap, 

= nihil = kegiatan tahun 2014.
O.  Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media.

1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, dilakukan rutin setiap tahun 2011

sampai dengan tahub 2015.
2.  Penyebarluasan  informasi  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah,dilakukan  rutin

setiap tahun 2011 sampai dengan tahub 2015.
3.  Penyebarluasan  informassi  yang  bersifat  penyuluhan  bagi  masyarakat,

dilaksanakan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

P. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam     

Pendayagunaan Sumber daya Laut.

1.  Penyuluhan  hukum dalam  penyalahgunaan  sumber  daya  laut  bagi  nelayan  di

daerah Morodemak, Wedung dan Tambak Bulusan. 

2.3.  Kinerja Pelayanan PD
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II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
II. Tantangan.

Sesuai  Rentra  dan RPJMD yang telah  tersusun tahun  2016-2021,  tentu  masih

banyak  tantangan  yang  telah  dihadapi,  seiring  dengan  program  yang  sudah

berjalan lima tahun yang lalu, perlu adanya evaluasi kelemahan atau kekurangan

dalam  mencapai  target  indikator  keberhasilan  pembangunan  dibidang

Perhubungan Komunikasi dan Informatika, untuk mengahdapi tantangan kedepan

agar lebih terprogram, terarah, sistimatik, sesusai sasaran dan tujuan.

4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

Dinas  Perhubungan  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Demak,  masih

banyak tantangan yang perlu diatasi dan terselesaikanantara lain.  

1.1. Peningkatan kapasitas sumbar daya aparatur.
Bahwa kondisi sumber daya aparatur saat ini sangat membutuhkan, sebagai

dinas teknis, perlu SDM yang mempunyai kopetensi sesuai bidang masing-

masing,antara lain : Ahli Kearsipan, PPNS ,Penguji Kendaraan Bermotor,

Rekayasa Lalu Lintas, Sahbandar Perkapalan, Teknik mesin, dan Bidang IT.

2,2 Sarana dan Prasarana Aparatur.

Bahwa sarana aparatur saat ini masih sangat perlu pengembangan, terutama

kondisi  gedung  kantar  peningkatan  pembangunan  yang  sesuai  standar

bangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  pegawai  yang  ada  untuk kelancaran

pelayanan maupun kenyamanan kerja aparatur.

1.3 Pengembangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Secara umum Pembanguna sarana dan prasarana Perhubungan di Kabupaten

Demak masih tergolong ketinggalan disbanding dengan daerah Kabupaten

lainnya,  Adanya Terminal  Tipe A,  Tipe  B,  maupaun Tipe C yang sesuai

kewenangan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014,  sampai sat ini belum

terealisasi,  oleh  karena  itu  kedepan  harus  bisa  terwujud  sebagai  bentuk

pelayanan bidang transportasi untuk masarakat Kabupaten Demak.

Selain  sarana  tersebut,  pengembangan  non  fisik  kedepan  juga  perlu

disiapkan  sebagai  dokumen  kelengkapan  pembangunan  fisik  dibidang

transportasi atau tatanan trasportasi local diwilayah Kabupaten Demak, 

Untuk bidang pengujian Kendaraan bermotor, Peyanan Angkutan

perlu pengembangan dan memperbarui alat uji yang berbasis alih teknologi

informasi untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli  Daerah,  dengan

pelayanan  angkutan  bisa  terkonesi  melaui  Sistim  Informasi  atau  SIM,

termasuk  penyetoran  PAD  dapat  langsung  online  dengan  Bank

Pembangunan Derah kas daerah.

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK II-



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK II-



BAB III

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD 

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Demak Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Rencana induk jaringan LLAJ belum tersedia
2. Belum tersedianya dokumen Tatanan transportasi lokal (tatralok), 
3. Rendahnya  kesadaran  masyarakat  untuk  melakukan  andalalin  sebelum

pembangunan 
4. Perlengkapan jalan belum mencukupi
5. Terminal belum ada
6. Pelayanan dan  penertiban izin penyelengaraan dan pembangunan fasilitas

parkir belum memadai
7. Personil  tenaga  penguji  kurang,  peralatan  perlu  ditingkatkan,  Perlu

peningkatan pelayanan
8. Belum  maksimalnya  pelaksanaan  pemeriksaan  kendaraan  dan  fasilitas

keselamatan di jalan kabupaten.
9. Kurangnya  personil  yg  mempunyai  kompetensi  untuk  audit  dan  inspeksi

keselamatan LLAJ ( PPNS )
10. Pelayanan Angkutan umum orang/barang belum optimal
11. Penerbitan kartu pengawasan jam perjalanan tidak sesuai dengan kewenangan

institusi teknis
12. Belum tersedianya penyelenggaraan taksi untuk melayani wilayah kabupten.
13. Penetapan tarif tergantung dari kebijakan/petunjuk dari pemerintah pusat dan

propinsi, Kenaikan harga BBM yang fluaktuatif.
14. Masih rendahnya pengetahuan  nelayan tentang kepemilikan Ijin Pass Kecil

dibawah 7 gross ton.

3.2.  Telaah Visi, Misi dan Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
1. Visi 

Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan visi Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut: 

 “Terwujudnya masyarakat  Demak yang agamis  lebih sejahtera,

mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan demokratis”. 
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2. Misi  

Berdasarkan pada  rumusan Visi  Kabupaten  Demak,  maka misi  yang

akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah

dan perilaku masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih,  efektif,  efisien,

dan akuntabel
3. Meningkatkan  kedaulatan  pangan  dan  ekonomi  kerakyatan  berbasis

potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran
4. Mengakselerasi  pembangunan  infrastruktur  strategis,  kewilayahan  dan

meningkatkan keterpaduan perkembangan kota dan desa
5. Meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  kesehatan  sesuai  standar  serta

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
6. Menciptakan  keamanan,  ketertibaan  dan  lingkungan  masyarakat  yang

kondusif
7. Mengembangkan  kapasitas  pemuda,  olahraga,  seni-budaya,

meningkatkan  keberdayaan  perempuan,  perlindungan  anak,  dan

mengendalikan pertumbuhan penduduk.
8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan kualitas

pelayanan publik.
9. Mewujudkan kelestarian  lingkungan hidup dalam pengelolaan  Sumber

Daya Alam.

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, mendukung pencapaian 1 misi ke

4 yaitu :

1. Mengakselerasi  pembangunan  infrastruktur  strategis,  kewilayahan

dan meningkatkan keterpaduan pembangunan kota dan desa

Misi  ke  4  Mengakselerasi  pembangunan  infrastruktur  strategis,

kewilayahan dan meningkatkan keterpaduan pembangunan kota dan desa

mempuyai tujuan :

1) Meningkatkan infrastruktur dasar pedesaan dan perkotaan
2) Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka

mendukung peningkatan produksi pertanian
3) Meningkatkan  kualitas  lingkungan  pemukiman  yang  layak  dan

mendorong  masyarakat  untuk  mampu  memenuhi  kebutuhan

pemukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan

pedesaan.
4) Meningkatkan kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau.
5) Meningkatkan pelayanan transportasi dan perhubungan.

Dinas Perhubungan mendukung tujuan yang kelima yaitu meningkatkan

pelayanan transportasi dan perhubungan. 

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK



Sedangkan misi keempat mempunyai sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas kondisi jalan dan jembatan.
2) Meningkatkan kualitas drainase.
3) Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan.
4) Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang.
5) Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang.
6) Terpenuhinya sarana dan prasarana pemukiman yang sehat, teratur

dan berkelanjutan.
7) Meningkatnya pelyanan hubungan darat.

Dinas Perhubungan mendukung sasaran yang ketujuh yaitu meningkatnya

pelayanan hubungan darat.

3.3 Telaah Visi dan Misi Renstra Kementrian Perhubungan Tahun 2015 -2019
a. Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

1) Keselamatan dan Keamanan Transportasi
Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

a) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
b) Menurunnya  jumlah  gangguan  keamanan  dalam  penyelenggaraan

transportasi;
2) Pelayanan Transportasi  

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :
a) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
b) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai

dengan kebutuhan; 
c) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
d) Meningkatnya  kinerja  capaian  Kementerian  Perhubungan  dalam

mewujudkan good governance;
e) Meningkatnya  penetapan  regulasi  dalam  implementasi  kebijakan

bidang perhubungan;
f) Menurunnya  emisi  gas  rumah  kaca  (GRK)  dan  meningkatnya

penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
g) Meningkatnya  kualitas  kinerja  pengawasan  dalam  mewujudkan

clean governance;
3) Kapasitas Transportasi 

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :
a) Meningkatnya  kapasitas  sarana  dan  prasarana  transportasi  dan

keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
b) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
c) Meningkatkan  layanan  transportasi  di  daerah  rawan  bencana,

perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
d) Meningkatnya pelayanan angkutan umum  massal perkotaan;
e) Meningkatnya  aplikasi  teknologi  informasi  dan  skema  sistem

manajemen transportasi perkotaan.
4) Arah Kebijakan dan Strategi 2015 – 2019

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

dikelompokkan menjadi  3 aspek, meliputi  keselamatan dan keamanan,

pelayanan, serta kapasitas transportasi.  
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5) Keselamatan dan Keamanan
Sasaran menurunnya  angka  kecelakaan  transportasi  dengan  arah

kebijakan  meningkatkan  keselamatan  dalam  penyelenggaraan

transportasi, melalui strategi :
a) Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi
b) Peningkatan  peran  serta  masyarakat  dan  badan  usaha  di  bidang

keselamatan transportasi
c) Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi

yang berkeselamatan sejak usia dini
d) Peningkatan/pembaharuan  regulasi  terkini  sesuai  dengan  standar

keselamatan
e) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan

transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
f) Pemenuhan  standar  keselamatan  transportasi  berupa  perlengkapan

keselamatan  transportasi  jalan  dan  perkeretaapian  maupun

perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan
g) Peningkatan  efektivitas  pengendalian,  pengaturan  dan pengawasan

terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;
h) Peningkatan  keandalan/kelaikan  sarana  dan  prasarana  transportasi

melalui  program  pengujian  dan  sertifikasi  sarana,  prasarana

termasuk fasilitas pendukung lainnya
i) Peningkatan  koordinasi  pelaksanaan  Rencana  Umum  Nasional

Keselamatan  Jalan  (RUNK)  serta  Program  Dekade  Aksi

Keselamatan Jalan baik di tingkat Nasional  maupun daerah
j) Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara

jalur kereta api dengan jalan

b. Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019
1) Sasaran  menurunnya  jumlah  gangguan  keamanan  dalam

penyelenggaraan transportasi, melalui strategi antara lain :
a.Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar 
b. Pemenuhan  standar  keamanan  transportasi  berupa  perlengkapan

keamanan  transportasi.
c.Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam

keamanan penumpang
d. Peningkatan  koordinasi  dalam  rangka  mencegah  terjadinya

tindakan  melawan  hukum  di  sektor  transportasi  (pencurian,

vandalisme,perompakan, pembajakan, teroris, dll)
2) Sasaran  meningkatnya  kinerja  pelayanan  sarana  dan  prasarana

transportasi,  dengan  arah  kebijakan  meningkatkan  kinerja  pelayanan

sarana dan prasarana transportasi, melalui strategi antara lain :
a.Peningkatan  kehandalan  sarana  dan  prasarana  transportasi  serta

penataan jaringan/rute
b. Penyusunan  pedoman  standar  pelayanan  sarana  dan  prasarana

transportasi
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c.Implementasi  standar  pelayanan publik pada sarana dan prasarana

transportasi,  termasuk  penyediaan  fasilitas  bagi  pengguna  jasa

berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender
d. Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan

pelayanan
3) Sasaran terpenuhinya SDM transportasi  dalam jumlah dan kompetensi

sesuaidengan  kebutuhan,  dengan  arah  kebijakan  memenuhi  sdm

transportasi  dalam  jumlah  &  kompetensi  sesuai  dengan  kebutuhan,

ditempuh melalui strategi antara lain : 
a.Menyusun  Man Power Planning SDM transpotasi
b. Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi
c.Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi
d. Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi.
e.Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan.
f. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

4) Sasaran  meningkatnya  kualitas  penelitian  sesuai  dengan  kebutuhan,

dengan  arah  kebijakan  meningkatkan  kualitas  penelitian  transportasi,

melalui strategi antara lain :
a.Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga

fungsional pendukung.
b. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan

pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan

hasil penelitian.
c.Peningkatan  kerjasama penelitian  antar  lembaga riset  dan  industri

untuk merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi.
d. Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran

Badan Litbang Perhubungan.
5) Sasaran  meningkatnya  kinerja  capaian  dalam  mewujudkan

goodgovernance, dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi  dan

akuntabilitas kinerja, melalui strategi antara lain :
a.Penuntasan  agenda  reformasi  birokrasi  melalui  penataan

kelembagaan  (organisasi,  ketatalaksanaan  dan  sumber  daya

manusia). 
b. Penyempurnaan  sistem  manajemen  dan  pelaporan  kinerja  dan

keuangan
c.Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat

diakses publik.
d. Penyediaan  layanan  informasi  transportasi  yang  dapat  diakses

publik secara mudah.
e.Penyederhanaan perijinan sektor transportasi.
f. Penerapan e-government di lingkungan Kementerian Perhubungan.
g. Penyediaan  ruang  partisipasi  publik  dalam  menyusun  dan

mengawasi penerapan kebijakan.
6) Sasaran meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan

bidang perhubungan, dengan arah kebijakan meningkatkan  kuantitas dan
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kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi, melalui

strategi antara lain : 
a.Pemetaan arah  /  kebutuhan kerangka regulasi  untuk mempercepat

pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi.
b. Peningkatan  koordinasi  dengan  instansi  lainnya  terkait

penyelesaian peraturan perundang-undangan.  
c.Percepatan  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  sesuai

amanah undang-undang bidang transportasi.
d. Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi

di bidang transportasi.
e.Evaluasi  peraturan  perundang-undangan  yang  tumpang  tindih  dan

yang menghambat percepatan pembangunan transportasi.
7) Sasaran  menurunnya emisi  gas  rumah kaca (GRK) dan meningkatnya

penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi,  dengan

arah  kebijakan  menerapkan  pembangunan  sarana  dan  prasarana

transportasi  yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan,  melalui

strategi antara lain :
a.Pembangunan  sarana  dan  prasarana  transportasi  yang  ramah

lingkungan  dan  tahan  terhadap  dampak  perubahan  iklim/  cuaca

ekstrim.
b. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan.
c.Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien.
d. Mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi

umum/massal.
8) Sasaran  meningkatnya  kualitas  kinerja  pengawasan  dalam  rangka

mewujudkan  clean governance,  dengan  arah  kebijakan  pelaksanaan

pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah, melalui

strategi antara lain :
a. Mengoptimalkan  peran  Inspektorat  Jenderal  sebagai  consultant

danquality assurance.
b. Peningkatan kualitas hasil pengawasan
c. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan

9) Sasaran  meningkatnya  kapasitas  sarana  dan prasarana  transportasi  dan

keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah

kebijakan  meningkatkan  kapasitas,  konektivitas/aksesibilitas  antar

wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda, melalui strategi antara

lain :
a. Peningkatan  kualitas  perencanaan  pembangunan  sarana  dan

prasarana transportasi.
b. Pembangunan sarana  dan prasarana  transportasi  yang berdasarkan

outcomes.
c. Mendorong  pembangunan  infrastruktur  transportasi  melalui

kerjasama Pemerintah  dan  badan  usaha  serta  melalui  pembiayaan

swasta.  
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d. Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda.
e. Penyiapan  konsep  dan  implementasi  angkutan  laut  dari  barat  ke

timur Indonesia.  
10) Sasaran  meningkatnya  layanan  transportasi  di  daerah  rawan  bencana,

perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia,

dengan  arah  kebijakan  meningkatkan  pengembangan  sarana  dan

prasarana di  daerah rawan bencana,  perbatasan,  terluar, terpencil   dan

khususnya di wilayah timur Indonesia, melalui strategi antara lain : 
a. Mempercepat  pembangunan  infrastruktur  transportasi  di  wilayah-

wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar
b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah

terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana;
c. Penyediaan sarana angkutan keperintisan

11) Sasaran  Meningkatnya  pelayanan  angkutan  umum  massal  perkotaan,

dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum massal

dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih

moda terpadu, melalui strategi antara lain : 
a. Penyiapan  konsep  angkutan  umum  massal  perkotaan  yang  lebih

matang dan komprehensif
b. Pengembangan BRT
c. Pembangunan  dan  pengembangan  angkutan  massal  perkotaan

berbasis rel
d. Penyediaan dana subsidi/ PSO yang terarah untuk penyelenggaraan

angkutan umum massal perkotaan
12) Sasaran  meningkatnya  aplikasi  teknologi  informasi  dan  skema  sistem

manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan

aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan, melalui

strategi antara lain :
a. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan

ATCS dan Virtual Mobility
b. Penerapan sistem tiket elektonik yang terintegrasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak,  mendukung pencapaian sasaran

pembangunan  Nasional  Bidang  Perhubungan   meliputi  Keselamatan  dan

keamanan transportasi, pelayanan transportasi, dan kapasitas trasportasi. Adapun

sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demakmeliputi  :
a. Tersedianya dokumen perencanaan,  pengelolaan  jaringan transportasi dan

LLAJ
b. Tersedianya fasilitas keselamatan pengguna jalan
c. Terbangunnya terminal tipe c
d. Penambahan titik lokasi parkir di Kabupaten Demak
e. Penambahan alat uji dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor
f. Meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan uji kir
g. meningkatnya inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan 
h. tersedianya transportasi yang handal dan terjangkau
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i. meningkatnya jumlah kapal yg memiliki ijin pas kecil kapal  dibawah 7 Gt

3.4 Telaah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan  Kajian  Lingkungan  Hidup

Strategis 
1. Telaah RTRW

Wilayah  adalah  ruang  yang  merupakan  kesatuan  geografis  beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah

yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi  rencana  struktur  dan  pola  ruang  terhadap  kebutuhan  pelayanan

Dinas Perhubungan.  Hasil telaah Struktut Ruang Wilayah dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah 

Kabupaten Demak 

No
Rencana Struktur

Ruang

Struktur

Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan

Ruang pada

Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Struktur Ruang

terhadap Kebutuhan

Pelayanan oPD

Arahan Lokasi

Pengembanga

n Pelayanan

OPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Sistem  Jaringan

Transportasi : 
a Rencana Sarana 

Angkutan 
 Terminal 

Penumpang Tipe

A, direncanakan 

di Kawasan 

Perkotaan 

Demak

 Terminal 

penumpang Tipe

C, direncanakan 

meliputi :

 Terminal 

Penumpan

g Tipe A 

ditarik ke 

pusat.

 Terminal 

Tipe C 

belum 

terbangun

Meningkatnya 

pelayananan 

angkutan 

penumpang

 Telah tersedia 

lahan seluas 

5.1 Ha.

  Prioritas 4   

lokasi 

setelah ada 

kajian 

permintaan 

angkutan 
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No
Rencana Struktur

Ruang

Struktur

Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan

Ruang pada

Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Struktur Ruang

terhadap Kebutuhan

Pelayanan oPD

Arahan Lokasi

Pengembanga

n Pelayanan

OPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Kawasan 

Perkotaan 

Mranggen
2. Kawasan 

Perkotaan 

Wedung
3. Ibukota 

Kecamatan 

Wonosalam
4. Ibukota 

Kecamatan 

Gajah
5. Ibukota 

Kecamatan 

Karanganyar
6. Ibukota 

Kecamatan 

Mijen
7. Ibukota 

Kecamatan 

Bonang
8. Ibukota 

Kecamatan 

Sayung
9. Ibukota 

Kecamatan 

Karangtengah
10. Ibukota 

Kecamatan 

Guntur
11. Ibukota 

Kecamatan 

Dempet
12. Ibukota 

Kecamatan 

 Terminal 

barang 

belum 

terbangun
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No
Rencana Struktur

Ruang

Struktur

Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan

Ruang pada

Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Struktur Ruang

terhadap Kebutuhan

Pelayanan oPD

Arahan Lokasi

Pengembanga

n Pelayanan

OPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Karangawen

13. Ibukota 

Kecamatan 

Kebonagung
 Terminal Barang

direncanakan di 

Sayung
Rencana  Pelayanan

Angkutan Umum :

Berupa  peningkatan

rute  pelayanan

angkutan  umum

meliputi

a Semarang  –

Demak – Kudus

–  Pati  –

Rembang  –

Lasem
b Semarang  –

Demak- Kudus
c Semarang   -

Demak – Kudus

– Pati – Juana
d Tegal  –

Pekalongan  –

Semarang  –

Demak – Kudus
e Kudus – Demak

–  Semarang  –

Secang  –

Wonosobo  –

Purwokerto
f Semarang  –

Demak – Kudus

Meningkatnya 

pelayananan 

angkutan 

penumpang
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No
Rencana Struktur

Ruang

Struktur

Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan

Ruang pada

Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Struktur Ruang

terhadap Kebutuhan

Pelayanan oPD

Arahan Lokasi

Pengembanga

n Pelayanan

OPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
–  Rembang  –

Blora – Cepu
g Tegal  –

Pekalongan  –

Semarang  –

Demak – Kudus
h Semarang  –

Demak – Kudus

–Pati- Rembang
i Semarang  –

Demak – Kudus

–Pati
j Semarang  –

Demak – Kudus

–Jepara
k Jepara  –  Kudus

–  Demak-

Semarang  –

Pekalongan-

Tegal
l Tegal  –

Semarang-

Demak- Kudus
m Semarang  -

Demak  -Kudus

-Jepara -Bangsri
n Solo-  Semarang

-Salatiga  –

Demak-  Kudus

Pati
o Semarang-

Demak- Godong

-Purwodadi
p Semarang

-Demak
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No
Rencana Struktur

Ruang

Struktur

Ruang Saat Ini

Indikasi Program

Pemanfaatan

Ruang pada

Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh Rencana

Struktur Ruang

terhadap Kebutuhan

Pelayanan oPD

Arahan Lokasi

Pengembanga

n Pelayanan

OPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
-Godong

-Purwodadi
q Semarang

-Demak

-Purwodadi

-Solo
r Wedung- Demak

-Godong

-Purwodadi
s Morodemak-

Bonang  –

Demak
t Mranggen-

Karangawen-

Guntur-

Karangtengah

Sistem  Jaringan

Telekomunikasi:

jaringan  kabel  dan

sistem nirkabel

2. Telaah KLHS

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

Kabupaten Demak

Dinas Perhubungan
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No Aspek Kajian
Ringkasan

KLHS

Implikasi

terhadap

Pelayanan

OPD

Catatan bagi

Perumusan

Program dan

Kegiatan OPD

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kapasitas daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup untuk

pembangunan

2. Perkiraan mengenai dampak dan

risiko lingkungan hidup

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem

4. Efisiensi  pemanfaatan  sumber

daya alam

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas

adaptasi  terhadap  perubahan

iklim

6. Tingkat  ketahanan  dan  potensi

keanekaragaman hayati

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
3.5.1 Permasalahan yang ada 

Berdasarkan  pada  rumusan  permasalahan  pada  sub  bab  A,  selanjutnya

dilakukan analisis dengan metode penilaian atau skoring ditetapkan isu strategis

sebagai berikut ini :
1. Belum tersedianya  Dokumen  teknis  sebagai  acuan  dalam pengembangan

jaringan transportasi
2. Terbatasnya  penyediaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  LLAJ  dalam

menjamin keselamatan, kelancaran keamanan, kenyamanan bagi pengguna

transportasi dan mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas
3. Rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas
4. Belum optimalnya penanganan parkir di Kabupaten Demak
5. Belum  optimalnya  kualitas  pelayanan  pengujian  berkala  kendaraan

bermotor
6. belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten
7. Belum optimalnya pelayanan transportasi missal
8. Masih banyak pemilik  kapal  yang belum memiliki  ijin  pass Kecil,  kapal

dibawah 7 GT
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN OPD

Sesuai undang – undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan

Daerah  Dalam  Pembagian  Kewenangan  Daerah  Kabupaten,  harus  dapat

dijabarkan dan dilaksanakan di seluruh Daerah Kabupaten / Kota se Indonesia

termasuk  Kabupaten  Demak  telah  menyusun  Renstratahun  2016  –  2021,

seiring dengan Visi Misi Bupati Demak terpilih, untuk dapat dituangkan dan

di implementasikan dalam RENSTRA maupun RPJMD di semua  Organisasi

Perangkat Daerah (OPD), yang harus mempunyai Tujuan yang jelas, Sasaran

yang tepat, Strategi yang terencana dan Kebijakan kompetitif dan akuntabel.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Bidang Perhubungan.
1. Meningkatnya pelayanan transportasi dan perhubungan.

4.2 Sasaran.
Sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut Bab. V. Nomor

4.1 berikut harus tepat pada sasaran yang telah direncanakan agar tidak salah

dalam melaksanakan dan penentuan kebijakan jangka menengah lima tahun

kedepan tepat pada sasaran antara lain :
1. Meningkatnya sarana pelayanan perhubungan darat.
2. Terlaksananya  pengawasan  pengendalian  (operasi  laik  jalan)  guna

menekan  angka  kecelakaan,  transportasi  massal,  dan  peningkatan

wajib uji berkala kendaraan bermotor.
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T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  OPD
Tabel 3

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN : DEMAK

NO. TUJUAN
INDIKATOR

TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET KINERJA 
SASARAN TAHUN KE

2017 2018 2019 2020 2021

 ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  ( 9 )  ( 10 )

    

Meningkatnya Sarana
Pelayanan  Perhubungan

Darat

Persentrase  perlengkapan jalan dalam kondisi baik
45 50 70 90 100

1

Meningkatnya 
Pelayanan 
Transportasi dan 
Perhubungan

Terwujudnya 
kondisi 
transportasi 
yang aman, 
nyaman, tertib 
dan lancar

- Persentrase sarana perlengkapan jalan dalam 
kondisi baik ( rambu, marka, APILL, Warning 
light, guardrail, cermin, paku jalan)

45 50 70 90 100

  
 

- Jumlah lokasi parkir yang berijin
60 70 80 90 100

  
 

- Jumlah terminal tersedia 
3 4 6 7 7

  
 

- Jumlah halte tersedia
8 9 10 11 12

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK IV-2



 
 

 Terciptanya Keamanan dan ketertiban lalu lintas 50 55 60 65 70

  

Terlaksananya pengawasan
dan

pengendalian,transportasi
massal, dan peningkatan

berkala wajib uji bermotor

 
- Prosentase uji kir angkutan umum ( orang dan 

Barang )
45 50 70 90 100

  
 

- Menurunnya angka kecelakaan 
517,5 465,7 419,18 377,26 339,53

  

 
- Tersedianya angkutan umum yang melayani 

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk 
jaringan jalan kabupaten

598 608 608 608 608

  
 

- Alat uji dalam kondisi baik 9 11 11 12 15
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BAB V

STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
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4.3 Strategi dan Kebijakan OPD

Tabel 4

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN : DEMAK

VISI    :  Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis, Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian Dan 

Demokratis

MISI 1 : Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur Strategis, Kewilayahan dan Meningkatkan Keterpaduan Perkembangan Kota dan 

Desa.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya Pelayanan

Transportasi dan Perhubungan

 

 

1. Meningkatnya Sarana 

Pelayanan Perhubungan 

Darat

 

1. Memasang fasilitas 

keselamatan lalu lintas pada 

lokasi rawan dan melakukan 

perawatan rutin/berkala.
2. Monitoring pelaksanaan tugas 

juru parkir.
3. Menambah jumlah terminal.
4. Menambah jumlah halte.

1. Mengajukan draft regulasi yang 

mendukung pelaksanaan 

perparkiran

 

 

 

2. Terlaksananya 

pengawasan dan 

pengendalian, 

transportasi massal, dan 

1. Mengembangkan pelayanan 

pengujian berkala.
2. Mengirim personel untuk 

mengikuti pendidikan strata 

1.
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peningkatan berkala 

wajib uji bermotor.

penguji.
3. Sosialisasi keselamatan lalu 

lintas.
4. Melakukan pemeliharaan dan 

sertifikasi alat uji.
5. Penggantian alat uji yang 

tidak berfungsi.
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

V.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

Dan Pendanaan Indikatif

Rencana  Program  Dan  Kegiatan,  Indikator  Kinerja,  Kelompok

Sasaran,  Dan  Pendanaan  Indikatif  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Demak

dapat dilihat dalam tabel V (terlampir)
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

VI.1 Indikator  Kinerja  OPD  Yang  Mengacu  Pada  Tujuan  Dan  Sasaran

RPJMD

IndikatorKinerjaSkpd  Yang  Mengacu Pada Tujuan  Dan  Sasaran

RPJMD Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dapat dilihat dalam tabel VI

(terlampir)
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BAB VIII

PENUTUP

Renstra berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan

dirumuskan setiap lima tahun yang secara sistematis  mengedepankan isu-isu lokal

dan  selanjutnya  diterjemahkan  ke  dalam  bentuk  strategi  kebijakan  dan  rencana

kegiatan  yang  terarah  dan  berkesinambungan   sehingga  dapat  diimplementasikan

secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Renstra  Dinas  Perhubungan,  Kabupaten  Demak  tahun  2017-2021  ini

merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka visi,

misi, yang akan dipergunakan sebagai acuan bagi segenap aparat Dinas Perhubungan

Kabupaten Demak dalam rangka menjalankan tugas  pokok dan fungsinya  sebagai

lembaga teknis Kabupaten Demak. Selain itu, Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi

dan laporan atas kinerja kami selama kurun waktu 5 (lima) tahun. 

Dengan demikian Renstra sebagai kerangka landasan bagi penyusunan arah

kebijakan dan strategi implementasi APBD tidak lagi hanya sekedar sebagai dokumen

administrasi  saja,  tetapi  secara  substansi  merupakan  tuntutan  pembangunan  yang

memang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mewujudkan

peran serta pembangunan dan kesejahtaraan masyarakat Kabupaten Demak.

Untuk itu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai Renstra ini

sangat bergantung pada peran aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. Serta

tentunya diiringi sikap, mental, tekad, semangat, loyalitas, kejujuran dan kedisiplinan.

Akhir  kata,  semoga kami  dapat  bekerja  dengan senantiasa  melandaskan diri  pada

nilai-nilai Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah sehingga keberadaan kami dapat

bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Demak.

Akhir  kata,  mudah-mudahan  dengan  selalu  semangat  bekerja  senantiasa

berharap  Kabupaten  Demak  ke  depan  dapat  lebih  maju  dalam membangun  yang

akhirnya dapat meningkatkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, khususnya

masyarakat Kabupaten Demak.
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