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KATA PENGANTAR 
 

engan mengucapkan puji syukur Alhamdulillahi Robbil Alamiin 

kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat 

menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Demak Tahun 2019, LKjIP Dinas 

Perhubungan Kabupaten Demak tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata 

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP) sebagaimana diamantkan dalam 

PP Nomor 8 tahun 2006  tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada 

masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran, kinerja 

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan 

dijabarkan dalam bentuk LKjIP  Dinas Perhubungan Kabupaten Demak. 

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan 

Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi 

di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini 

untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan 

pada tahun yang akan datang, melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan 

gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka 

terwujutnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. 

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa 

mendatang. 

 

Demak,        Januari 2020 
 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN 
KABUPATEN DEMAK 

 
 
 
 

Drs. DWI HERU ASIANTO 
PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 196208231989031007 
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PENDAHULUAN 

 

 

A. Gambaran Umum Organisasi 

Beradasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten 

Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Nomor 5) dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 

Kabupaten Demak. Kabupaten Demak. Mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

 

Susunan Organinsasi 
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II.c
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III.a

III.b

III.c

III.d

IV.a

IV.b

IV.c

 Pjb. Struk

Staf

Total

II.a II.b II.c II.d III.a III.b III.c III.d IV.a IV.b IV.c
 Pjb.
Struk

Staf Total

Jumlah 0 1 0 0 1 2 0 0 9 1 0 14 13 27

1. Susunan Kepegawaian dan Sarpras 

a. Susunan kepegawaian  

1).  Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan  Kabupaten Demak sampai dengan 

tahun 2019 sebanyak 27 orang PNS, dengan rincian, 6 orang dari 

golongan II, 15 orang Gol III, dan 6 orang, golongan IV. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

I

II

III

IV

Jumlah

I II III IV Jumlah

CPNS 0 0 0 0 0

PNS 0 6 15 6 27

 

2).  Distribusi pegawai berdasarkan jabatannya terdiri dari pejabat struktural 

sebanyak 14 orang dan staf pelaksana administrasi dan teknis sebanyak 

13 orang.  Pejabat struktural terdiri dari  pejabat eselon II.b 1 orang, Eselon 

III.a 1 orang, Eselon III.b  2 orang,  Eselon IV.a 9 orang, Eselon IV.b 

sebanyak 1 orang. 
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0 5 10 15 20 25 30

S2

S1/D.IV

D.III

D.II

SLTA

SLTP

SD

Total

S2 S1/D.IV D.III D.II SLTA SLTP SD Total

Jumlah 5 7 3 1 11 0 0 27

3).  Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sampai dengan tahun 

2019 berdasarkan tingkat pendidikannya, meliputi pasca sarjana sebanyak 

5 orang, Sarjana / D.IV sebanyak 7 orang, Diploma III sebanyak 3 orang,  

Diploma II sebanyak 1 orang Sekolah Lanjutan Atas / Sederajat (SLTA) 

sebanyak 11 orang, Sekolah Lanjutan Pertama / Sederajat (SLTP) tidak 

ada, dan Sekolah Dasar (SD) tidak ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4).  Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Demak berdasarkan usia sampai 

dengan tahun 2019 mulai usia 31 tahun sampai dengan usia 59 tahun, 

meliputi pasca sarjana sebanyak 5 orang, Sarjana / D.IV sebanyak 7 orang, 

Diploma III sebanyak 3 orang,  Diploma II sebanyak 1 orang Sekolah 

Lanjutan Atas / Sederajat (SLTA) sebanyak 11 orang 
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Laki-laki 
77.78%

Perempuan
22.22%

5).  Berdasarkan Jenis Kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 21 orang 

atau 77,78 % jumlah perempuan sebanyak 6 orang atau 22,22 %. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6).  Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Demak  berdasarkan golongan, 

terdiri dari Golongan I  sebanyak 0 orang, golongan II  sebanyak 6 orang, 

golongan III sebanyak 15 orang, golongan IV sebanyak 6 orang dengan 

rincian sebagaimana dalam diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribusi pejabat pelaksanan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten 

Demak pada sub bagian / seksi / unit secara sederhana terlihat 

penyebaran distribusi pejabat pelaksana sudah merata disetiap sub bagian 

dan seksi, sehingga dapat membantu melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi masing-masing. 

 

b. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan Fungsi Dinas 

Perhubungan Kabupaten Demak yang terdiri dari 4 unit gedung, masing-

masing yaitu ;   

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

• 1 (satu) unit gedung pengujian kendaraan bermotor,  

• dan 2 (dua) unit gedung terminal tipe C.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

II

III

IV

II III IV

Jml 6 15 6

cpns 0 0 0

d 3 7 0

c 1 0 1

b 2 4 0

a 0 4 5
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Sarana dan prasarana pendukung lainnya terdiri dari kendaraan 

bermotor roda dua dan roda empat, peralatan kantor, peralatan teknis dan 

lain-lainnya adalah sebagai berikut : 

Kendaraan Bermotor, terdiri dari ; 

a. Roda 4 sebanyak 5 (lima) buah, 2 mobil patroli dan 3 operasional  

b. Roda 2 sebanyak 12 (dua belas) buah 

 

B.  Fungsi Strategis Dinas Perhubungan. 

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak 

secara umum memiliki Fungsi Strategis yaitu :   

1. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan 

2. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan  

4. Pelaksanaan administrasi  dinas  sesuai dengan lingkup tugasnya 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang Perhubungan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Daerah selama kurun waktu 5 tahun 

tahun 2017 s/d 2021. 

Secara singkat Dinas Perhubungan mempunyai mandat yang harus 

dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah antara lain : 

1. Meningkatkan mutu pelayanan secara  teknis maupun administratif di bidang 

Perhubungan Darat; 

2. Menekan dan menurunkan tingkat kecelakaan di jalan dengan memberikan 

fasilitas sarana dan prasarana jalan; 

3. Meningkatkan dan membangun kemapuan,kualitas sumber daya manusia 

pada Aparatur maupun masyarakat dibidang Perhubungan; 

 

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak 

Adapun permasalahan utama Dinas Perhubungan Kabupaten Demak 

secara singkat adalah sebagai berikut : 

1. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor / uji keur masih perlu ditingkatkan 

sesuai target standart pelayanan minimal ( SPM ) 

2. Pelayanan UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan, perlu ditingkatkan 

pelayanannya maupun sarprasnya 

3. Pengawasan laik jalan atau operasi laik jalan perlu digiatkan untuk 

meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas 

4. Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar dapat melaksanakan 

kegiatan operasional dibidang perhubungan darat 
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D. Pemecahan Masalah 

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapai permasalahan tersebut 

adalah dengan menetapkan skala prioritas kegiatan dengan cara memanfaatkan 

secara optimal sumber daya yang tersedia dan meningkatkan koordinasi antar 

lintas bidang dalam menyusun program kerja yang akan datang, disamping hal 

tersebut untuk menimimalisir permasalahan tersebut diatas antara lain : 

1. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermator secara berkala, sudah berjalan 

dengan baik, dan diuji dengan alat uji mekanik oleh tim penguji, sehingga hasil 

uji yang akurat dapat menjamin keselamatan awak maupun penumpangnya, 

namun permasalahan yang masih perlu diperhatikan adalah kendaraan yang 

usianya sudah tua dan tidak laik jalan, oleh pemilik kendaraan tidak mau 

mengujikan secara berkala sehingga menjadi permasalahan di lapangan 

dengan kendaraan yang aktif melaksanakan secara berkala, disamping tidak 

dapat menjamin keselamatan bagi penumpang. 

Langkah langkah atau solusi pemecahan masalah antara lain.  

- Sosialisasi dan Pengumuman kepada masyarakat tentang pengujian 

kendaraan ke daerah di wilayah kecamatan, disamping untuk peningkatan 

PAD juga sebagai pelayanan masyarakat yang cepat,tepat dan mudah 

2. Pelayanan UPTD Sarpras Perhubungan, pada umumnya masih kurang 

maksimal, mengingat jumlah SDM yang ada sangat terbatas, termasuk sarana 

yang ada masih kurang memadahi,  

Langkah langkah atau solusi pemecahan masalah antara lain.  

- Melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada juru parkir 

- Upaya menambah titik lokasi parkir tepi jalan umum diwilayah kab.Demak 

- Perlu menambah tenaga operasional parkir.  

3. Penurunan angka kecelakaan di jalan.  

Langkah langkah atau solusi pemecahan masalah antara lain : 

- Melaksanakan operasi laik jalan secara rutin untuk penertiban bagi 

kendaraan yang tidak melaksanakan uji berkala, tidak memperpanjang ijin 

trayek dan STNK. 

4. Penertiban kendaraan angkutan umum 

- Menambah Pegawai yang mempunyai sertifikat  sebagai Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS), karena PPNS yang ada hanya 1 (satu) orang. 
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PERENCANAAN 
KINERJA 

 

Perencanaan Kinerja dibuat agar dalam melaksanakan program kerja dan 

kegaiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan sasaran dan target kinerjanya. 

Sebelum melaksanakan program dan kegiatan diawali dengan komitmen berupa 

perjanjian kinerja.  Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar / dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai 

dengan indikator kinerja, melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima 

dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas 

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya 

yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan 

atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcame) yang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, dengan demikian 

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari 

kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap 

tahunnya.  

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasran 

organisasi dan sebagai dasr pemberian penghargaan dan sanksi. 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah. 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kenerja pegawai.  

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntabel  serta berorientasi pada hasil maka Kepala Dinas 

Perhubungan pada tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati 

Demak  untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. 

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perhubungan 

telah melaksanakan 6 program 25 kegiatan yang didukung dana APBD Kabupaten 

sebesar  Rp. 1.738.690.000,- 

Gambaran singkat keterkaitan antara tujuan / sasaran,Indikator dan Target 

Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Bupati tahun 

2019 secara lengkap tergambar di bawah ini : 

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 

Dalam rencana tahunan (RKT) Dinas Perhubungan sasaran, indikator dan 

target yang hendak dicapai sebagaimana dalam tabel dibawah ini :  

BAB 
II 
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RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN 

TAHUN : 2019 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM / KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET. KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 9 

    Program Pelayanan administrasi 
Perkantoran 

Ketersediaan sarana dan prasarana 
perkantoran 

  

    Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos  12 bln  

    Penyediaan jasa komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik  12 bln  

    Penyediaan jasa adiminstrasi 
keuangan 

 Terbayarnya honor pengelola keuangan  12 bln  

    Penyediaan alat tulis kantor  Tersedianya alat tulis kantor  12 bln  

    Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan 

 Tersedianya barang cetakan dan 
penggandaan  

12 bln  

    Penyediaan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor. 

 Tersedinya alat listrik dan elektronik  12 bln  

    Penyediaan Peralatan dan 
perlengkapan Kantor 

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan 
pembersih  

12 bln  

    Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan 

 Tersedianya surat kabar dan majalah  12 bln  

    Penyediaan bahan logistik kantor  Tersedianya barang kuasi dan 
pendukungnya  

21.775 bh  

    Penyediaan makanan dan minuman  Tersedianya makan dan minum harian 12 bln  
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM / KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET. KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 9 

pegawai  

    Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah 

 Terlaksanaya perjalanan dinas dalam dan 
luar daerah  

12 bln  

    Penyediaan jasa pegawai non PNS  Terbayarnya jasa pegawai non pns  12 bln  

    Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Ketersediaan sarana dan prasarana 
aparatur 

  

    Pengadaan perlengkapan gedung 
kantor 

 Tersedianya perlengkapan gedung kantor  6 unit  

    Pengadaan peralatan gedung kantor  Tersedinya peralatan kantor  11 unit  

    Pemeliharaan rutin / berkala gedung 
kantor 

 Terpeliharanya bangunan kantor  12 bln  

    Pemeliharaan rutin / berkala 
kendaraan dinas 

 Terpeliharanya kendaraan dinas  12 bln  

    Pemeliharaan rutin / berkala 
perlengkapan gedung kantor 

 Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor  12 bln  

    Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 
gedung kantor 

 Terpeliharanya peralatan gedung kantor  12 bln  

    Program Pembangunan Prasarana 
dan Fasilitas Perhubungan 

Jumlah dokumen pengelolaan  jaringan 
transportasi dan LLAJ 

  

    Peningkatan pengelolaan terminal 
angkutan darat 

Tersedianya pelayanan masyarakat yang 
memadahi 

12 bln  

     

 

 

 

 

 

 



11 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM / KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET. KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana dan 
Fasilitas LLAJ 

Jumlah Prasarana dan fasilitas terpelihara 

    Rehabilitasi / pemeliharaan fasilitas 
Perlengkapan jalan 

 Terpeliharanya traffic light dan warning light 
di kabupaten Demak  

12 bln  

1 Meningkatnya 
Pelayanan 
Perhubungan 
Darat 

Persentase 
Perlengkapan 
jalan dalam 
kondisi Baik 

70 % Program Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu Lintas 

Perentase sarana perlengkapan jalan 
dalam kondisi baik 

  

    Pengadaan rambu-rambu lalu lintas  Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan 
(rambu lalu lintas) jalan di Kab. Demak  

23 unit  

    Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana dan 
Fasilitas LLAJ 

Jumlah Prasarana dan fasilitas terpelihara 3  

    Rehabilitasi /  pemeliharaan sarana 
alat pengujian kendaraan bermotor 

 Terpelihara dan terkalibrasinya alat uji 
kendaraan bermotor serta penyediaan BBM 
opersional penggerak alat uji  

9 unit  

 

 

2 Terlaksananya 
pengawasan 
dan 
pengendalian 
transportasi 
massal dan 
peningkatan 
berkala wajib uji  
kendaraan 
bermotor 

Persentase 
peningkatan 
keamanan dan 
ketertiban 
transportasi 
terlayani 

70 % Program Peningkatan Pelayanan 
Angkutan 

- Persentase ketersediaan angkutan   
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM / KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET. KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 9 

    Koordinasi dalam peningkatan 
pelayanan angkutan 

Kelancaran arus lalu lintas dan terwujudnya 
angkutan umum yang laik jalan 

100  

    Kegiatan penciptan pelayanan cepat, 
tepat, murah dan mudah 

 Terlaksananya peningkatan pelayanan  100  

    Pengembangan sarana dan 
prasarana pelayanan jasa angkutan 

 Tersedianya sarana dan prasarana jasa 
angkutan  

1 thn  

TOTAL  
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B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, ternyata Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) Tahun 2019 mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan di 

dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Dinas 

Perhubungan dan Bupati Demak sebagai berikut : 
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RINGKASAN 

PERJANJIAN KINERJA (PK) 

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN 

TAHUN : 2019 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM / KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET. 

PAGU 

( Rp ) 
KET. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Program Pelayanan administrasi 
Perkantoran 

Ketersediaan sarana dan prasarana 
perkantoran 

12 
893.640.000 

 

    Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos  12 bln 5.000.000  

    Penyediaan jasa komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 

Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik  12 bln 
92.000.000 

 

    Penyediaan jasa adiminstrasi 
keuangan 

 Terbayarnya honor pengelola keuangan  12 bln 
23.700.000 

 

    Penyediaan alat tulis kantor  Tersedianya alat tulis kantor  12 bln 85.000.000  

    Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan 

 Tersedianya barang cetakan dan 
penggandaan  

12 bln 
66.000.000 

 

    Penyediaan komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor. 

 Tersedinya alat listrik dan elektronik  12 bln 
8.000.000 

 

    Penyediaan Peralatan dan 
perlengkapan Kantor 

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan 
pembersih  

12 bln 
21.000.000 

 

    Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan 

 Tersedianya surat kabar dan majalah  12 bln 
8.000.000 

 

    Penyediaan bahan logistik kantor  Tersedianya barang kuasi dan 
pendukungnya  

3015 
buku/212
keping 

100.000.000 
 



15 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM / KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET. 

PAGU 

( Rp ) 
KET. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Penyediaan makanan dan minuman  Tersedianya makan dan minum harian 
pegawai  

12 bln 
61.940.000 

 

    Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah 

 Terlaksanaya perjalanan dinas dalam dan 
luar daerah  

12 bln 
100.000.000 

 

    Penyediaan jasa pegawai non PNS  Terbayarnya jasa pegawai non pns  12 bln 323.000.000  

    Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Ketersediaan sarana dan prasarana 
aparatur 

12 
344.850.000 

 

    Pengadaan perlengkapan gedung 
kantor 

 Tersedianya perlengkapan gedung kantor  6 unit 
22.500.000 

 

    Pengadaan peralatan gedung kantor  Tersedinya peralatan kantor  11 unit 84.000.000  

    Pemeliharaan rutin / berkala gedung 
kantor 

 Terpeliharanya bangunan kantor  12 bln 
10.000.000 

 

    Pemeliharaan rutin / berkala 
kendaraan dinas 

 Terpeliharanya kendaraan dinas  12 bln 
208.350.000 

 

    Pemeliharaan rutin / berkala 
perlengkapan gedung kantor 

 Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor  12 bln 
10.000.000 

 

    Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 
gedung kantor 

 Terpeliharanya peralatan gedung kantor  12 bln 
10.000.000 

 

    Program Pembangunan Prasarana 
dan Fasilitas Perhubungan 

Jumlah dokumen pengelolaan  jaringan 
transportasi dan LLAJ 

12 bln 
25.000.000 

 

    Peningkatan pengelolaan terminal 
angkutan darat 

Tersedianya pelayanan masyarakat yang 
memadahi 

12 bln 
25.000.000 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM / KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET. 

PAGU 

( Rp ) 
KET. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana dan 
Fasilitas LLAJ 

Jumlah Prasarana dan fasilitas terpelihara 9 unit 81.000.000 

    Rehabilitasi /  pemeliharaan sarana 
alat pengujian kendaraan bermotor 

 Terpelihara dan terkalibrasinya alat uji 
kendaraan bermotor serta penyediaan BBM 
opersional penggerak alat uji  

9 unit 

 
81.000.000 

 

1 Terlaksananya 
pengawasan 
dan 
pengendalian 
transportasi 
massal dan 
peningkatan 
berkala wajib 
uji kendaraan 
bermotor 

Persentase 
peningkatan 
keamanan 
dan 
ketertiban 
transportasi 
terlayani 

70 % Program Peningkatan Pelayanan 
Angkutan 

Persentase ketersediaan angkutan  294.200.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kegiatan penciptan pelayanan cepat, 
tepat, murah dan mudah 

 Terlaksananya peningkatan pelayanan  100 
150.000.000 

 

    Pengembangan sarana dan 
prasarana pelayanan jasa angkutan 

 Tersedianya sarana dan prasarana jasa 
angkutan  

12 bln 
20.000.000 

 

    Koordinasi dalam peningkatan 
pelayanan angkutan 

 Terlaksananya Sosialisasi / penyuluhan 
ketertiban lalu lintas dan angkutan  

150 orang 
124.200.000 

 

2 Meningkatkan 
pelayanan 
perhubungan 
darat  

Persentse 
pelayanan 
perhubungan 
darat 
terlayani 

70 % Program Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu Lintas 

Persentase pelrlengkapan jalan dalam 
kondisi baik 

 100.000.000 
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NO 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET PROGRAM / KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 
TARGET. 

PAGU 

( Rp ) 
KET. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terpeliharanya sarana dan pasarana lalu 
lintas yang memadahi 

100 
100.000.000 

 

TOTAL 1.738.690.000  
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AKUNTABILITAS 
KINERJA 

 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi 

pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas 

mandat dan sumber daya yang digunakannya. 

 Dalam rangka melakukan evaluasi Pengukuran Kinerja digunakan sebagai 

dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan 

Misi Kabupaten Demak yang menjadi tanggung Dinas Perhubungan Kabupaten 

Demak. Pengukuran dimaksud  itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang 

sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa 

masukan, keluaran, dan hasil.Pada pembahasan  akuntabilitas kinerja Tahun 2019, 

digunakan skala pengukuran sebagai berikut : 

Skala Pengukuran Kinerja 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

No. SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI 

1 Lebih dari 100 % Sangat Baik 

2 75  -  100 % Baik 

3 55  -  74  % Cukup 

4 Kurang dari  55  % Kurang 

 

Pada tahun 2019,  Dinas Perhubungan telah melaksanakan seluruh program dan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawab instansi. 

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Demak 

tahun 2019, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini 

antara lain : 

1. Meningkatnya pelayanan perhubungan darat 

2. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian transportasi massal dan 

peningkatan berkala wajib uji kendaraan bermotor 
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Hingga akhir tahun 2019, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak  telah 

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka 

pencapaian visi misi Bupati Demak. Adapun seluruh capaian tujuan yang 

diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut: 

Tujuan  : Meningkatnya pelayanan transportasi dan perhubungan darat 

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah 

ditetapkan 2 (dua)  sasaran strategis sebagai tolak ukur 

keberhasilan atau kegagalannya, yaitu : 

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Darat 

Pada sasaran ini Dinas Perhubungan mempunyai 1 (satu) 

Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase pelayanan perhubungan 

darat terlayani 

Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersebut adalah 

sebagai berikut : 

SASARAN  
STRATEGIS 

INDIKATOR  
KINERJA 

2019 

TARGET REALISASI % 
CAPAIAN 

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

Meningkatnya  
Pelayanan 
Perhubungan 
Darat 

 
 

Persentase pelayanan  
perhubungan darat 
terlayani 

70 %  87,9 % 

1) Tersedianya 
pengelolaan parkir 
pada tepi jalan umum 

80 80 100 

2) Menurunnya angka 
kecelakaan 

419 265 63,70 

3) Penyediaan fasilitas 
Perlengkaan Jalan  
(Rambu, Marka, Apill, 
PJU, dll) 

70 70 100 

Rata-rata Capaian Sasaran 87,9 

 

1) Tersedianya Pengelolaan Parkir pada tepi jalan umum. 

Formulasi penghitungan yang digunakan untuk menghitung tersedianya 

Pengelolaan Parkir pada tepi jalan umum sebagai berikut : 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑟
𝑥 100% 

Pada tahun 2019 jumlah titik parkir yang berijin sebanyak 61 titik parkir 

ditepi jalan umum sedangkan jumlah semua lokasi parkir yang ada 80 lokasi 

sedangkan target kinerjanya 80 titik parkir dan jumlah total titik parkir yang 

terdata ada sebanyak 120 titik. Sehingga rasio tersedianya titik parkir dengan 

menggunakan rumus tersebut diatas sebesar 100 %.  

 

 

 

 

 



 

25 

2) Menurunnya angka kecelakaan 

Untuk menekan angka kecelakaan dilakukan operasi laik jalan 

dimaksudkan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian dan 

kendaraan yang tidak laik untuk beroperasi. 

Pada tahun 2019 pelaksanaan operasi laik jalan tidak ditargetkan karena 

ketidak tersediaan anggaran dan keterbatasan personil yang ada. Pada tahun 

2019 operasi laik jalan hanya dilaksanakan 5 kali bekerjasama dengan Dishub 

Propensi Jateng.  Angka kecelakaan tahun 2019 sebanyak 265 kejadian.. Ini 

lebih kecil dari  target 419 kejadian sehingga capaian kinerjanya 63,70 %. 

 

3) Penyediaan fasilitas Perlengkaan Jalan  (Rambu, Marka, Apill, PJU, dll) 

Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk 

meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur 

terhadap pengguna jalan.  

Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan 

tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas 

yang selamat,seragam dan beroperasi dengan efisien. 

Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan oleh Dinas Perhubungan meliputi 

Pengadaan rambu lalu lintas 

Untuk menghitung indikator kinerja Penyediaan Fasilitas Perlengkapan 

Jalan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut : 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑖𝑘 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎
𝑥 100% 

Pada tahun 2019 capaian kinerja dari Penyediaan Fasiltas perlengkapan 

jalan sebesar 100 % dari target  sebesar 70 %, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 
Penghitungan Capaian Kinerja Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 

Tahun 2019 

N
o 

Uraian Jumlah Rambu 
yang ada  

Jumlah rambu 
dalam kondisi baik 

% 
Capaian 

1. Pengadaan Rambu Lalu 
lintas 

23 23 100 

Rata-rata Capaian Sasaran 100 

 

Dari hasil rata-rata capaian kinerja sasaran diatas, dapat kita bandingkan 

dengan capaian sasaran kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 sebagai berikut : 

 SASARAN  
STRATEGIS 

INDIKATOR  
KINERJA 

RATA-RATA CAPAIAN 
SASARAN 

2019 2018 

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

Meningkatnya 
Pelayanan 
Perhubungan 
Darat 

Persentase pelayanan  
perhubungan darat 
terlayani 

87,9 % 88,91 % 
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Sasaran 2 : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian transportasi 

massal dan peningkatan wajib uji kendaraan bermotor 

Pada sasaran ini Dinas Perhubungan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja 

Utama yaitu persentase keamanan dan ketertiban transportasi terlayani. Adapun 

hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 

 
SASARAN  

STRATEGIS 

 
INDIKATOR  

KINERJA 

 
2019 

 
TARGET 

 
REALISASI 

% 
CAPAIAN 

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

Terlaksananya 
pengawasan dan 
pengendalian 
transportasi 
massal dan 
peningkatan 
berkala wajin uji 
kendaraan 
bermotor 

Persentase 
keamanan dan 
ketertiban 
transportasi 
terlayani 

70 %  63,17% 

1) Tersedianya 
terminal tipe C 

7 1 7  

2) Tersedianya 
halte bus 

10 7    70  

3) Persentase uji kir 
angkutan  umum  

70 82,68 118 
  

4) Tersedianya 
angkutan umum 
yang melayani 
wilayah yang 
telah tersedia 
jaringan jalan 
kabupaten 

608 127  20,89  

5) Alat uji dalam 
kondisi baik 

11 11 100 

Rata-rata Capaian Kinerja 63,17 

 

1) Tersedianya terminal tipe C di wilayah Kecamatan se Kab. Demak 

Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk 

keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan / atau 

antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan 

kendaraan umum.Untuk tingkat kabupaten terminal yang menjadi kewenangan 

kabupaten adalah terminal  tipe C. Yang dimaksud dengan terminal tipe C atau 

sub terminal adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum kelas 

kecil seperti angkutan kota dan angkutan pedesaan. 

Saat ini Kabupaten Demak memiliki 1 (satu) terminal tipe C yaitu terminal 

Pucanggading yang terletak dikecamatan Mranggen. Sedangkan untuk tahun 

2019 karena keterbatasan anggaran maka untuk pembangunan terminal tipe C 

ditiadakan karena belum mempunyai bakal calon lokasi terminal.  

Namun demikian pada tahun 2020 direncanakan ada kegiatan 

pembangunan gedung terminal berupa pekerjaan penyusunan kajian studi 

terminal tope C 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moda_transportasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
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2) Tersedianya halte bus di wilayah Kecamatan se Kab. Demak 

Pada tahun ini Dinas Perhubungan tidak ada usulan kegiatan 

pembangunan halte bus karena perkembangan kendaraan pribadi dan 

bertambahnya kendaraan sepeda motor,  

namun rencana kedepan dengan adanya terminal tipe A, perlu adanya 

tambahan halte bus yang statgis diwilyah kabupate Demak guna ketertiban 

penumpang angkutan umum.  

 

3) Prosentase uji kir angkutan umum (orang dan barang) 

Uji kendaraan angkutan bertujuan untuk memberikan jaminan 

keselamatan penumpang dan kelaikan kendaraan, secara teknis mendukung 

terwujudnya kelestarian lingkungan dari pencemaran penggunaan kendaraan 

bermotor dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. 

Untuk mendukung tujuan tersebut maka perlu adanya peningkatan 

pelayanan dan peningkatan SDM dibidang uji kendaraan. Formulasi perhitungan 

untuk menghitung capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑗𝑖 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏 𝑢𝑗𝑖
𝑥 100% 

Pada tahun 2019 jumlah kendaraan yang diuji berjumlah 11.403 

kendaraan sedangkan jumlah kendaraan wajib uji berjumlah 16.064 kendaraan, 

sehingga indikator kinerja untuk persentase uji kir angkutan umum dengan 

realisasi sebesar 82,68 % dari target sebesar 70 % sehingga capaian kinerja 

pada tahun 2019 sebesar 118%. 

 

4) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia 

jarigan jalan kabupaten 

Untuk pelayanan masyarakat terhadap kebutuhan angkutan, jaringan jalur 

trayek kondisi sekarang 57 jalur trayek angkutan pedesaan. Pada tahun 2019 

sebanyak 57 trayek terdapat 586 armada kendaraan. Jumlah ini mengalami 

penurunan menjadi 167 armada kendaraan, dengan jumlah trayek tetap. 

Penurunan ini terjadi dikarenakan berkurangnya kendaraan umum tidak laik jalan 

dan akibat dari tidak adanya peremajaan armada. Target di tahun 2019 sebesar 

608 armada kendaraan, ternyata armada yang aktif sebanyak 167 armada 

kendaraan, sehingga prosentase capaian hanya sebesar 63,17 %. 

 

5) Alat uji dalam kondisi baik 

Untuk menunjang performa alat uji agar dalam kondisi baik, pada tahun 

anggaran 2019 dinas perhubungan dalam kegiatannya rehabilitasi / 

pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 

81.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 75.550.501,-.  
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Dari dana itu untuk pemeliharaan sejumlah 11  alat uji dalam kondisi baik. 

Sehingga realisasi capaian kinerja hanya sebesar 93,27 %. Target kinerja tahun 

ini 11 uni alat uji, sehingga capaian kinerja 100 %. Dan untuk rencana tahun 

depan diperlukan peremajaan berupa  pengadaan alat uji sehingga tidak sekedar 

hanya pemeliharaan rutin 

Dari hasil rata-rata capaian kinerja sasaran diatas, dapat kita bandingkan 

di tahun 2019 dengan capaian sasaran tahun 2018 sebagai berikut : 

 SASARAN  
STRATEGIS 

INDIKATOR  
KINERJA 

RATA-RATA 
CAPAIAN 
SASARAN 

2019 2018 

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

Terlaksananya pengawasan  dan 
pengendalian transportasi massal 
dan peningkatan  berkala wajib uji 
kendaraan bermotor 

Persentase keamanan 
dan ketertiban 
transportasi terlayani 

63,17 % 38,05 % 

 

Kenaikan di tahun 2019 disebabkan yang pertama karena angka 

kecelakaan menurun sebesar 1,66 % dan penyebab kedua kaena tersedianya 

angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 

kabupaten hanya terealisasi 127 armada dari target 608 armada sehingga 

capaiannya hanya sebesar 20,9 % ini terjadi karena armada sudah tidak layak 

dan peremajaan kendaraan angkutan tidak dilakasanakan. 

Berdasarkan hasil pengukuran  kinerja diatas, indikator kinerja sebagai tolak 

ukurnya tergambar bahwa secara umum rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 

sebesar 75,54 % dengan rincian sebagai berikut : 

No 
SASARAN  

STRATEGIS 

RATA-RATA 
CAPAIAN 
SASARAN 

1 Meningkatnya  Pelayanan  Perhubungan  Darat 87,9 %  
2 Terlaksananya pengawasan dan pengendalian  

transportasi massal dan peningkatan berkala 
wajib uji  kendaraan bermotor 
 

63,17 % 
 
 
 

 RATA–RATA CAPAIAN SASARAN 
75,54 % 

 

 

Dari hasil capaian kinerja tahun 2019 diatas, dapat kita bandingkan 

dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2018 sebagai berikut : 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 

RATA-RATA 
CAPAIAN SASARAN 

2019 2018 

1 Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Darat 
87,9 %  

88,91 % 
 

2 Terlaksananya pengawasan dan pengendalian  
transportasi massal dan peningkatan berkala wajib 
uji kendaraan bermotor 
 

63,17 % 
 
 
 

38,05 % 
 
 
 

 RATA–RATA CAPAIAN SASARAN 
75,54 % 

 
 

63,48 % 
 

B. REALISASI ANGGARAN 
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1. Realisasi Pendapatan 

Pada tahun 2019, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak  

ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 1.597.887.000,- 

terealisasi sebesar Rp. 2.013.747.840,- atau sebesar 126,03 %. Rincian 

target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel. 15 

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019 

NO 
JENIS 

PENDAPATAN 
TARGET REALISASI SELISIH % 

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

1 
Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor. 

1.250.000.000 1.687.055.840 437.055.840 134,96 

2 
Retribusi  Terminal / 
TPR Bus 

6.500.000 6.762.000 262.000 104,06 

3 
Retribusi parkir di Tepi 
Jalan Umum 

338.387.000 319.000.000 19.387000 94,27 

4 Retribusi Ijin Insidentil 3.000.000 930.000 2.070.000 30,08 

Jumlah 1.597.887.000 2.013.747.840 415.860.840 126,03 

Capaian Tahun 2018 1.054.935.000 1.932.086.200 877.151.200 183,15 

Selisih 542.952.000 81.661.640 (461.290.360) (57,12) 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat realisasi capaian  pendapatan 

tahun 2019 yang belum mencapai target adalah retribusi ijin insidentil,  dan 

retribusi parkir di tepi jalan umum sedangkan yang melampaui target antara 

lain retribusi pengujian kendaraan bermotor dan Retribusi  Terminal / TPR 

Bus. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah : 

 

1. Retribusi ijin insidentil tidak mencapai target yang ditargetkan Rp 

3.000.000 terealisasi sebesar Rp 930.000 atau sebesar 30,08 %,  

karena semakin berkurangnya bus bertrayek yang melakukan 

perjalanan diluar trayek dikarenakan sekarang banyak bus pariwisata 

yang ijin trayeknya adalah pariwisata sehingga tidak memerlukan ijin 

indidentil lagi serta adanya aturan bahwa ijin insidentil hanya diberikan 

pada hari besar tertentu seperti hari raya,natal dan tahun baru. 

 

2. Realisasi Belanja 2019 

Pada tahun 2019 dalam rangka mendukung pelaksaan tugas pokok 

dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Demak  mendapatkan Anggaran 

Belanja sebesar Rp 4.278.055.000,- , yang terdiri dari belanja langsung 

sebesar Rp. 1.738.690.000,- belanja tidak langsung Rp. 2.539.365.000,-. 

Adapun untuk penggunaan dana tersebut secara ringkas  komposisinya 

sebagai berikut : 
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TAHUN 
JENIS 

BELANJA 
PAGU REALISASI 

SISA PAGU 
ANGGARAN 

% 

 
2019 

  

TIDAK 
LANGSUNG  2.539.365.000  2.318.479.488  220.8856.512  91.30  
LANGSUNG  1.738.690.000  1.697.455.528    41.234.472  97,63  
TOTAL  4.278.055.000  4.015.935.016  262.119.984  93,87  

2018  

TIDAK 
LANGSUNG  2.661.855.000  2.346.378.505  315.476.495  88.15  
LANGSUNG  2.727.357.000  2.668.896.683    58.460.317  97,86.  
TOTAL  5.389.212.000  5.015.275.188  373.936.812  93,06  

 
SELISIH SERAPAN  

(0,92)  

 

Untuk belanja daerah sebesar Rp. 4.278.055.000,- realisasinya 

sebesar Rp. 4.015.935.016,- atau sebesar 93,87 % terdiri dari : 

• Belanja Pegawai Rp. 2.573.540.712,- 

• Belanja barang dan Jasa Rp. 1.377.967.304,- 

• Belanja modal Rp. 64.477.000.- 

 

Dari uraian diatas terlihat ada efisiensi dalam penggunaan dana 

anggaran sebesar 0,94 % atau senilai Rp. 262.119.984,-. Penggunaan 

anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran 

adalah sebegai berikut: 

 
NO 

SASARAN `PROGRAM 

ANGGARAN 
TINGKAT CAPAIAN (%) 

TINGKAT 
CAPAIAN 

(%) 

ALOKASI                 
(Rp.) 

REALISASI                     
(Rp.) 

 

(1)  (2) (4) (5) (6) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 
Pelayanan 
Perhubungan 
Darat  

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

893.640.000 888.374.510 99,41 

Program Peningkatan 
Sarana dan prasarana 
Aparatur 

344.850.000 326.810.850 94,77 

Program Pengendalian 
dan pengamanan lalu 
lintas 

100.000.000 93.388.695 93,39 

Program Pembangunan 
prsarana dan fasilitas 
perhubungan 

25.000.000 24.744.500 98,98 

 

 

2 

 

 

Terlaksananya 
pengawasan 
dan 
pengendalian  
transportasi 
massal dan 
peningkatan 
berkala wajib 

 

 

 

Program Peningkatan 
Pelayanan Angkutan 

 

 

294.200.000 

 

 

288.586.472 

98,09 

Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
dan Fasilitas LLAJ 

81.000.000 75.550.501 93,52 
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NO 

SASARAN `PROGRAM 

ANGGARAN 
TINGKAT CAPAIAN (%) 

TINGKAT 
CAPAIAN 

(%) 

ALOKASI                 
(Rp.) 

REALISASI                     
(Rp.) 

 

(1)  (2) (4) (5) (6) 

uji kendaraan 
bermotor 

JU
ML
AH 

TOT
AL 

4.278.055.000 4.015.935.016 93,87 

 

Dari sisi penyerapan anggaran pada tahun 2019 dari anggaran Rp. 

4.278.055.000 terealisasi sebesar Rp. 4.015.935.016 atau 93,87 % dibandingkan 

tahun 2018 dari anggaran Rp. 5.389.212.000,- terealisasi sebesar Rp. 

5.015.275.188,- atau 93,06 % terjadi kenaikan dalam penyerapan anggaran sebesar 

0,92 %. 

Namun demikian untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai RPJM 

Kabupaten Demak, Dinas Perhubungan masih kesulitan untuk mencapai target 

tersebut dikarenakan penetapan kinerja tidak sesuai denan “kondisi eksisting” 

kurang didukung data yang memadahi dan valid, untuk itu supaya ada kebijakan 

untuk melakukan revisi target sebagaimana tersebut dibawah ini :  
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TARGET KINERJA SEBELUM REVISI 

 

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) 

  
 
1 
  
  
  
  

  
  
  
  

Meningkatnya 
Pelayanan 

Transportasi dan 
Perhubungan darat 

 
 
 

Persentase 
transportasi 
dan 
perhubungan 
darat terlayani 
  
  
  
  
  
  
  
  

Meningkatnya Pelayanan  
Perhubungan Darat 

 
   
 
 
 
 

 
 
 

Terlaksananya pengawasan dan 
pengendalian transportasi 

massal dan peningkatan berkala 
wajib uji kendaraan bermotor 

Persentase  pelayanan perhubungan 
darat terlayani 45 50 70 90 100 

- 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 

- Menurunnya angka kecelakaan  517,5 465,75 419,18 377,26 339,53 

Persentase keamanan dan ketertiban 
transportasi terlayani 

45 50 70 90 100 

- Prosentase uji kir angkutan umum ( 
orang dan Barang ) 

45 50 70 90 100 

- 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 

    - Jumlah terminal tersedia  3 4 6 7 7 

    - Jumlah halte tersedia 8 9 10 11 12 
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 USULAN REVISI TARGET KINERJA TAHUN 2020-2021 
 

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) 

 
 
 
  
1 
  
  
  
  

  
  
  
  

 
Meningkatnya 
Pelayanan 
Transportasi dan 
Perhubungan 
darat 

 
 
 
 
 
 
 
  

Persentase 
transportasi 
dan 
perhubungan 
darat 
terlayani 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

Meningkatnya Pelayanan  
Perhubungan Darat 

 
 
 

   
 
 
  

Persentase  pelayanan 
perhubungan darat terlayani 

45 50 70 96,25 100 

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

45 50 70 96,25 100 

  
- Jumlah lokasi parkir yang 

berijin 
60 70 80 90 100 

- Menurunnya angka 
kecelakaan  

517,5 465,7 419 377 339 

  
Terlaksananya 

pengawasan dan 
pengendalian transportasi 
massal dan peningkatan 

berkala wajib uji kendaraan 
bermotor 

Persentase keamanan dan 
ketertiban transportasi terlayani 

45 50 70 90 100 

- Prosentase uji kir angkutan 
umum ( orang dan Barang ) 

45 50 70 90 100 

- Menurunnya angka 
kecelakaan  

517,5 465,7 419 377 339 

- Tersedianya angkutan umum 
yang melayani wilayah yang 
telah tersedia jaringan jalan 
untuk jaringan jalan kabupaten 

598 608 127 127 127 

- Alat uji dalam kondisi baik 9 11 11 12 15 
    - Jumlah terminal tersedia  3 4 1 1 2 

    - Jumlah halte tersedia 8 9 10 11 12 
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P E N U T U P 
 

 

 

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perhubungan  

Dinas Perhubungan Kabupaten Demak sebagai OPD teknis yang 

mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan 

melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan dan mempunyai 

fungsi untuk  memberikan pelayanan di bidang  perhubungan yang meliputi : 

penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan 

kendaraan bermotor wajib uji, pelayanan perijinan angkutan umum,  dan 

pelayanan perparkiran serta terminal penumpang.   

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berjalan secara 

optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara 

efektif dan efisien. 

Dari uraian yang telah dibahas pada sebelumnya serta dengan 

memperhatikan data-data kegiatan, maka disimpulkan bahwa Dinas  

Perhubungan Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugasnya dapat 

dikategorikan telah dilaksanakan dengan baik, karena semua target indikator 

kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai meskipun tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Hal tersebut karena usulan target kinerja terlalu tinggi 

dan target sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang seperti target kinerja 

sebagai berikut : 

a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran dicapai sebesar 75,54 % dengan 

kategori Baik 

b. Target pendapatan sebesar Rp.1.597.887.000,- dan realisasi sebesar 

Rp.2.013.747.840,- tercapai lebih sebesar Rp. 415.860.840,- dengan 

persentase sebesar 126,03 % kategori Sangat Baik 

c. Anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung total sebesar                         

Rp.4.278.055.000,- dan Anggaran yang dapat diserap sebesar                   

Rp. 4.015.935.016,- atau  93,87 % dapat dikategorikan Baik 

 

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang 

Strategi yang dilaksanakan untuk  peningkatan  kinerja di masa datang 

antara lain adalah :  

 

 

BAB 
IV 
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1. Merevisi target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu sangat 

tinggi, sehingga kesulitan untuk merealisasikan karena sudah tidak sesuai 

dengan dinamika perkembangan zaman sekarang  

2. Menetapkan skala prioritas kegiatan dan  memanfaatkan secara optimal. 

3. Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia yang tersedia. 

4. Menyusun program kerja yang dapat mencapai sasaran pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 

2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, semoga dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang. 

 

 

 

Demak,        Januari  2020 
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