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Kata Pengantar 

 

KKAATTAA  PPEENNGGAANNTTAARR  

  
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya 

penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2019 pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Blitar.  Penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat 

Daerah Tahun 2019  dilakukan untuk mensinergikan program dan kegiatan Perangkat 

Daerah dengan kondisi terkini, mensinkronkran program Perangkat Daerah dengan 

program regional dan sektoral serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. 
 

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar ini 

disusun sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja yang 

ingin diwujudkan pada tahun 2019 dengan mengacu kepada RENSTRA OPD dan            

P-RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2019 dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja 

dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib dan 

lancar di wilayah Kabupaten Blitar. 

Seiring dengan perkembangan jaman, sarana dan prasarana perhubungan 

sudah menjadi kebutuhan setiap orang.  Oleh karenanya sejalan dengan Undang-

undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas 

Perhubungan Kabupaten Blitar diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  

 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan 

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar disampaikan terima kasih. 
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PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

BBAABB  

11  
  

  

11..11  LLaattaarr  BBeellaakkaanngg  

Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib 

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam 

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah 

merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan 

secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu 

perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, 

strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah 

yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat 

indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen 

perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan 

tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan 

perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam 

Rencana Kerja (RENJA) OPD.   
 
Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dengan ruang lingkup tugas pokok  dan 

fungsi utamanya meningkatkan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas serta 

sebagai pelayan publik memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin 

hubungan yang harmonis, baik secara struktural (vertikal dan horisontal) maupun 

hubungan kepada masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah 

perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari 

ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi 

kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan 

dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun (Renja 

Perangkat Daerah).  

 



 

                                              

 

  
            Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar                                                                             2 

 

BAB I 

 

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 

343 ayat 1 bahwa  Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan 

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :  

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan 

Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program 

dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau  

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 
 
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 mengacu pada Perubahan RKPD 

Kabupaten Blitar Tahun 2019 yang diharapkan dapat mendukung program 

pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2019 dalam rangka mencapai visi dan misi 

Bupati Blitar. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Perhubungan 

Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau 

target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2019. 

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 tidak boleh lepas dari beberapa hal 

sebagaimana berikut : 
 

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun 

kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan.  

Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai 

mengalami penurunan pada tahun ini.  Dengan demikian semua pihak yang 

terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh 

potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan 

di bidang perhubungan dapat lebih optimal. 
 

2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga 

stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan 

digunakan serta pengalokasiannya.  Pernyataan tersebut dapat diartikan, 

bahwa : 

a. Pembangunan dilaksanakan untuk saling memperbaiki dan melengkapi 

berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah 

dibidang perhubungan. Pelaksanaan pembangunan pada tahun 

sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang 

belum terlaksana pada tahun 2018 harus menjadi prioritas penanganan 

pada tahun 2019. 



 

                                              

 

  
            Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar                                                                             3 

 

BAB I 

 

b. Pelaksanaan pembangunan pada periode perubahan rencana kerja tahun 

2019 harus memperhatikan pelaksaaan dan capaian yang telah diraih 

dalam tahun 2019 periode sebelum pelaksaan perubahan rencana kerja. 

Hal ini dimaksudkan untuk menselaraskan anatara perencanaan dengan 

kondisi terkini objek pembangunan. 
 

3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun 

berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan 

yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi 

penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang 

telah dikembangkan dengan baik.  

4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta 

mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun 

pemangku kepentingan lainnya 

Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari periode 

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2016 – 2021, oleh karena itu 

dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2019 merupakan penjabaran 

dari skema RPJM Daerah 2016 – 2021 dan sebagai tindak lanjut dari Perubahan 

RKPD tahun 2019 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 

2016 – 2021. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah 

sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai 

fungsi : 

 
1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh 

kebijakan publik. 

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD-P, karena memuat arah kebijakan 

pemerintahan selama satu tahun. 

3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah 

bersama DPRD. 

 
Penyusunan Perubahan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perhubungan 

Tahun Anggaran 2019 yang kemudian akan dituangkan dalam APBD-P Kabupaten 

Blitar Tahun Anggaran 2019. 
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11..22  LLaannddaassaann  HHuukkuumm  

a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten / Kota; 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah 

Daerah; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan ata Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintahan Nomor  8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara 
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Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 81 Tahun 2011 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan; 

p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk 

Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; 

q. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tanggal 28 Pebruari 

2008 tentang Penyusunan Rencana Kerja SKPD; 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025; 

s. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Blitar Tahun 2016-2021; 

t. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 8  Nopember 

2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah; 

u. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor : 050/594/409.201.2/2019 tanggal 2 April 2019 

tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (renja-PD) Tahun 2020. 

 

11..33  MMaakkssuudd  ddaann  TTuujjuuaann  

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan proses penyusunan 

perencanaan di tingkat OPD yang disusun dengan maksud untuk lebih 

mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun 

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.   
 
Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah 

sebagai berikut : 

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Perhubungan Kabupaten Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 atau sumber dan lainnya; 

2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran; 

3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 

2019. 



 

                                              

 

  
            Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar                                                                             6 

 

BAB I 

 

11..44  SSiisstteemmaattiikkaa  PPeennuulliissaann  

Perubahan Kerja Dinas Perhubungan tahun 2020 mengimplementasikan 

perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta 

penganggaran tahunan yang disusun dalam sistematika sebagai berikut : 

 

BBAABB  II..    PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan 

Renja OPD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan pegertian ringkas tentang Perubahan Renja OPD, proses 

penyusunan Perubahan Renja OPD, keterkaitan antara Perubahan Renja 

OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja 

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan 

Rancangan APBD-P. 

1.2 Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang 

SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan 

Renja OPD. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja OPD serta 

susunan garis besar isi dokumen. 

 

BBAABB  IIII    EEVVAALLUUAASSII  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  RREENNJJAA  OOPPDD  TTAAHHUUNN  LLAALLUU  DDAANN  CCAAPPAAIIAANN  

RREENNJJAA  SSAAMMPPAAII  DDEENNGGAANN  SSEEMMEESSTTEERR  II  TTAAHHUUNN  BBEERRKKEENNAAAANN  

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD 

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 

2018 dan perkiraan capaian tahun 2019, mengacu pada APBD tahun 2019 

yang pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya 

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi 

program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya. 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun 

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. 

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – 

masing OPD, serta ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan 

kinerja pelayanan. 
 

2.3 Analisis Capaian Indikator Kinerja 

Berisikan informasi tentang capaian indikator kinerja perangkat daerah untuk 

tahun 2018 
 

2.4 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 

Berisikan gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis 

yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang 

dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap 

pencapaian visi dan misi serta formulasi isu – isu penting untuk ditindaklanjuti 

dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019. 
 

2.5 Evaluasi Realisasi Capaian Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Semester I 

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Ranja Tahun 

berjalan sampai dengan Semester I dengan mengacu pada APBD tahun 

berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD 

berdasarkan relaisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun 

sebelumnya. 
 

2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berisikan uraian tentang proses pembandingan antara rancangan awal RKPD 

dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan – temuan setelah 

proses pembandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap 

perbedaan dengan rancangan awal RKPD. 

 
 

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para 

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung 

dengan pelayanan dan instansi lain maupun berdasarkan hasil pengumpulan 

informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan 

Musrenbang. 
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BBAABB  IIIIII  TTUUJJUUAANN,,  SSAASSAARRAANN,,  PPRROOGGRRAAMM  DDAANN  KKEEGGIIAATTAANN  

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas 

pokok dan fungsi OPD. 

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi 

Berisikan telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang 

diselaraskan dengan sasaran pembangunan bidang perhubungan Dinas 

Perhubungan Provinsi Jawa Timur. 

3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah 

Berisikan telaahan terhadap dokumen RPJMD 2016-2021 dan dokumen 

RKPD 2019 yang memuat agenda prioritas pembangunan dan program – 

program prioritas yang diselaraskan dengan program kerja OPD berdasarkan 

tugas pokok dan fungsi 

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu – isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target 

kinerja Renstra OPD. 

3.5 Program dan Kegiatan 

Berisikan uraian program, kegiatan dan faktor – faktor yang menjadi bahan 

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut. 
 
BBAABB  IIVV  RREENNCCAANNAA  KKEERRJJAA  DDAANN  PPEENNDDAANNAAAANN  PPEERRAANNGGKKAATT  DDAAEERRAAHH  

4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Berisikan uraian rencana kerja perangkat daerah di tahun 2019 yang 

menyelaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya. 

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah 

Berisikan kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2019 dengan identifikasi 

potensi permasalahan yang diproyeksikan akan muncul serta rumusan skala 

prioritas pendanaan yang akan dilaksanakan. 

  

BBAABB  VV  PPEENNUUTTUUPP  

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, 

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran 

tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah penting dan rencana tindak lanjut. 
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EEVVAALLUUAASSII  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  RREENNJJAA  OOPPDD  

TTAAHHUUNN  LLAALLUU  DDAANN  CCAAPPAAIIAANN  RREENNJJAA  SSAAMMPPAAII  

DDEENNGGAANN  SSEEMMEESSTTEERR  II  TTAAHHUUNN  BBEERRKKEENNAAAANN  

BBAABB  

22  
  

  

22..11  EEvvaalluuaassii  PPeellaakkssaannaaaann  RReennjjaa  OOPPDD  TTaahhuunn  22001188  ddaann  CCaappaaiiaann  RReennssttrraa  OOPPDD  

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanan harus 

dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas 

Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi capaian 

pelaksanaannya. Tujuan dilakukan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi 

sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, 

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra 

OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. 

Dalam mencapai sasaran – sasaran yang diinginkan, Dinas Perhubungan 

Kabupaten Blitar telah menyusun anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan 

program dan kegiatan guna mencapai mencapai target kinerja yang disepakati 

bersama. Pada tahun 2018, anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan 

Kabupaten Blitar  sebesar Rp. 11.153.674.100,00 dengan realisasi sampai dengan 

akhir tahun anggaran sebesar Rp. 10.495.727.109,25 atau 94,10% dari total 

alokasi anggaran. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan Capaian 

Renstra OPD sebagaimana dalam tabel 1, dengan masing – masing penjelasan 

sebagaimana berikut : 
 

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2018 

Evaluasi pelaksanaan Recana Kerja Dinas Perhubungan dilakukan dari 2 

Capaian kinerja : (1) Capaian Kinerja Program/kegiatan dan (2) Capaian 

Kinerja Pendapatan. 

A. Capaian Kinerja Program/Kegiatan 

Evaluasi Capaian Kinerja dilakukan mulai dari tingkat program sampai 

dengan tingkat kegiatan pada setiap program (kinerja kegiatan). 

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan hasil 

penyempurnaan program/kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam 

Renstra Perubahan, dimana terdapat perubahan nama dan atau 
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penyederhanaan program/kegiatan dengan tidak merubah target 

sasaran yang ingin dicapai. Adapun capaian kinerja pada tahun 2018 

yang secara singkat dapat dijelaskan sebagaimana berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target 

Capaian Kinerja 83%. 

Indikator capaian kinerja program adalah ”prosentase kepuasan 

aparatur”. Dari hasil pelaksaan program pada tahun 2018 maka 

realisasi capaian kinerja program terhadap Renja tahun 2018 dapat 

terealisasi “84%” yang diukur dengan hasil pengukuran tingkat 

kepuasan aparatur terhadap 45 ASN atas layanan administrasi 

kantor pada tahun 2018, dimana sebanyak 38 ASN “menyatakan 

puas” sedangkan sisanya menyatakan “agak/kurang puas”. Nilai 

Peringkat Kinerja program atas Renja di tahun 2018 melampaui 

“100%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” 

yang diukur dari pelampauan target “83%” di Renja 2018 pada akhir 

pelaksanaan tahun anggaran 2018. Adapun tingkat capaian dan 

kinerja program terhadap Renstra didapatkan Nilai Peringkat 

Kinerja Nilai sebesar “98,82%” dengan kriteria penilaian realiasi 

kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari pencapaian target 

prosentase “84%” di Renja 2018 terhadap capaian akhir Renstra di 

tahun 2021 sebesar “85%”. 

Sebagai upaya pencapaian kinerja, program tersebut dilaksanakan 

dalam 1 kegiatan, yaitu : 

a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi 

Perkantoran, dengan target Capaian Kinerja 8 jenis layanan.  

Indikator capaian kinerja kegiatan adalah ”Jumlah jenis layanan 

administrasi perkantoran”. Dari hasil pelaksanaan kegiatan 

pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja kegiatan atas Renja 

tahun 2018 adalah  ”8” jenis layanan telah dapat dilaksanakan 

dengan baik, yang meliputi : (1) Layanan surat menyurat, (2) 

Layanan urusan kepegawaian, (3) Layanan urusan keuangan, 

(4) Layanan urusan penyusunan program/perencanaan, (5) 

Layanan pengelolaan aset/barang inventaris kantor, (6) 

Layanan urusan rapat/koordinasi dinas, (7) Layanan 

penyelenggaraan jasa kantor, dan  (8) Layanan bahan pakai 

habis kantor. Nilai Peringkat Kinerja kegiatan atas Renja di 
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tahun 2018 sebesar “100%” dengan kriteria penilaian realiasi 

kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari pencapaian target 

jumlah layanan  administrasi perkantoran yang dapat 

dilaksanakan sebanyak “8” jenis layanan di tahun 2018 sesuai 

dengan target Renja tahun anggaran 2018. Adapun tingkat 

capaian dan kinerja kegiatan terhadap Renstra didapatkan Nilai 

Peringkat Kinerja sebesar “100%” dengan kriteria penilaian 

realisasi kinerja “Sangat Baik”yang diukur dari realisasi kinerja 

sampai dengan tahun 2018 sebanyak “8” jenis layanan 

terhadap target Renstra sampai dengan tahun 2021 sebanyak 

“8” jenis layanan. 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 

target Capaian Kinerja 75%.  

Indikator capaian kinerja program adalah ”Prosentase sarana 

prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi.” Dari hasil 

pelaksaan program pada tahun 2018 maka realisasi capaian kinerja 

program terhadap Renja tahun 2018 sebesar “89,76%” yang diukur 

berdasarkan data administrasi aset (SIMBADA) tahun 2018 

didapatkan jumlah aset dalam kondisi baik sebanyak 2.069 unit dari 

total aset sebanyak 2.305 unit. Nilai Peringkat Kinerja program atas 

Renja di tahun 2018 melampaui “100%” dengan kriteria penilaian 

realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari pelampauan target 

prosentase sarpras dengan kondisi layak fungsi sebesar “75%” di 

Renja 2018 pada akhir pelaksanaan tahun anggaran 2018 dapat 

terealisasi “89,76%”. Adapun tingkat capaian dan kinerja program 

terhadap Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja Nilai sebesar 

“99,73” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” 

yang diukur dari realisasi capaian kinerja sarpras apartur dengan 

kondisi layak fungsi sampai dengan tahun 2018 sebesar “89,76%”  

terhadap capaian akhir Renstra di tahun 2021 sebesar “90%”. 

Program ini pada tahun 2018 terdiri dari 1 kegiatan yaitu :  

a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 

target Capaian Kinerja 2.069 unit.  

Indikator capaian kinerja kegiatan adalah ”Jumlah sarana 

prasarana aparatur yang berfungsi baik”. Dari hasil pelaksaan 
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program pada tahun 2018 maka realisasi capaian kinerja 

kegiatan terhadap Renja tahun 2018 sebesar “2.069” unit aset 

dalam kondisi baik. Berdasar data barang (SIMBADA) tahun 

2018 total aset dalam kondisi baik sejumlah 2.069 unit dengan 

rincian : aset tanah dalam kondisi baik sebanyak 6 unit (dari 6 

unit), aset peralatan dan mesin sebanyak 686 unit (dari 789 unit), 

aset gedung dan bangunan sebanyak 1.362 unit (dari 1.495 

unit), aset jaringan sebanyak 14 unit (dari 14 unit) dan aset tetap 

lainnya sebanyak 1 unit (dari 1 unit). Nilai Peringkat Kinerja 

kegiatan atas Renja di tahun 2018 sebesar “100%” dengan 

kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari 

pencapaian jumlah sarpras yang berfungsi baik sebanyak “2.069 

unit” atas target Renja 2018. Adapun tingkat capaian dan kinerja 

program terhadap Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja 

sebesar “100%” dengan penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik 

yang diukur dari realisasi capaian kinerja dicapainya jumlah 

sarpras dalam kondisi baik di tahun 2018 terhadap target 

Renstra di tahun 2021 sejumlah “2.069” unit. Kebutuhan sarana 

prasarana kantor belum sepenuhnya dapat dicukupi pada tahun 

2018. Alternatif pemecahan masalah dengan belum 

terpenuhinya sarpras sesuai dengan kebutuhan adalah dengan 

memaksimalkan sarpras yang telah ada termasuk SDM yang 

dimiliki.  

 
3. Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur, dengan target Capaian Kinerja 66,67% 

Indikator capaian kinerja program adalah ”Prosentase sumber daya 

aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM.” 

Dari hasil pelaksanaan program tahun 2018 maka realisasi capaian 

kinerja program terhadap Renja tahun 2018 sebesar ”48,98%” 

yang diukur dari jumlah ASN yang berhasil diikutkan dalam 

kegiatan peningkatan kapasitas sebanyak 36 orang dari jumlah 

SDM di Dinas Perhubungan sebanyak 49 orang. Nilai Peringkat 

kinerja program atas Renja di tahun 2018 sebesar “73,46%” 

dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sedang” yang diukur dari 

realisasi capaian kinerja “48,98%” terhadap target Renja 2018 
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sebesar (66,67%). Adapun tingkat capaian dan kinerja program 

terhadap Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja sebesar 

“48,98%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat 

Rendah” yang diukur dari dicapainya prosentase SDM yang 

mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sebesar “48,98%” 

sampai dengan tahun 2018 terhadap target Renstra di tahun 2021 

sejumlah “100%”. 

Untuk menunjang program ini, pada tahun anggaran 2018 telah 

diadakan 2 kegiatan, yaitu : 

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan target 

Capaian Kinerja 4 orang.  

Indikator kegiatan adalah ”Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 

formal” dengan target awal kegiatan sebanyak 4 orang yang 

diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan formal yang 

dilaksanakan oleh Badan Diklat Perhubungan Darat. Keempat 

ASN tersebut terdiri dari : 

- 1 orang Penguji Kendaraan Bermotor yang akan diikutkan 

dalam diklat penjenjangan kompetensi, 

- 1 orang Kasi Perambuan yang akan diikutkan dalam diklat 

Rehabilitasi Fasilitas LLAJ, 

- 2 orang staf Bidang Lalu Lintas yang akan diikutkan dalam 

diklat Andalalin 

Realisasi capaian kinerja kegiatan atas Renja tahun 2018 adalah 

sebanyak “1” ASN yang diikutkan dalam diklat formal Andalalin. 

Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan dari Badan 

diklat diantaranya adalah : a) perubahan kuota bagi peserta 

diklat Rehabilitasi Fasilitas LLAJ, b) adanya persyaratan 

tambahan berupa kepemilikan pendidikan dasar Bidang 

Transportasi bagi Diklat Andalalin dan c) ditundanya 

pelaksanaan diklat penjenjangan bagi Penguji Kendaraan 

Bermotor untuk tahun 2018 karena tidak dicukupinya kuota 

peserta). Nilai Peringkat kinerja kegiatan atas Renja di tahun 

2018 sebesar “25,00%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sangat Rendah” yang diukur dari pencapaian target jumlah 

Sumber Daya Aparatur yang mengikuti kegiatan diklat formal 

sebanyak “4” orang di Renja 2018 pada akhir pelaksanaan tahun 
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anggaran 2018 dapat terealisasi “1 orang”. Adapun tingkat 

capaian dan kinerja kegiatan terhadap Renstra didapatkan Nilai 

Peringkat Kinerja Nilai sebesar “38,10%” dengan kriteria 

penilaian realiasi kinerja “Sangat Rendah” yang diukur dari 

pencapaian target “8” orang peseta diklat teknis sampai dengan 

tahun 2018 terhadap capaian akhir Renstra di tahun 2021 

sebesar “21” orang. 

b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 

target Capaian Kinerja 45 orang.  

Indikator kegiatan adalah “Jumlah aparatur yang mengikuti 

peningkatan kapasitas SDM” dengan target awal kegiatan 

sebanyak 45 orang aparatur Dinas Perhubungan yang diikutkan 

dalam kegiatan kapacity building yang dilaksanakan bersama 

Universitas Brawijaya dan Dinas Perhubungan Kota Bandung 

sebagai  best practice. Realisasi capaian kinerja kegiatan atas 

Renja tahun 2018 adalah sebanyak “35” orang yang diikutkan 

dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDA. Pada pelaksanaan 

kegiatan terdapat 10 ASN yang tidak dapat mengikuti kegiatan 

yang disebabkan oleh :  3 orang sakit, 3 orang menerima Tim 

penilai WTN (yang kedatangannya tidak terjadwal pada awal 

perencanaan) dan 4 orang melaksanakan tugas dilapangan 

sebagai koordinator terminal. Nilai Peringkat Kinerja kegiatan 

atas Renja di tahun 2018 sebesar  “77,78%” dengan kriteria 

penilaian realiasi kinerja “Baik” yang diukur dari realisasi 

capaian kinerja “35” orang yang mengikuti kegiatan peningkatan 

kapasitas SDM di tahun 2018 terhadap target Renja di tahun 

2018 sebanyak 45 orang.  Adapun tingkat capaian dan kinerja 

program terhadap Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja 

Nilai sebesar “35,93%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sangat Rendah” yang diukur dari jumlah aparatur yang 

mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM sampai dengan 

tahun 2018 sebanyak “97” orang terhadap target Renstra sampai 

dengan 2021 sebanyak “270” orang. 
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4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan target 

capaian kinerja ”100%” 

Indikator capaian kinerja program adalah ”persentase dokumen 

perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun 

tepat waktu”. Dari hasil pelaksaan program pada tahun 2018 maka 

realisasi capaian kinerja program terhadap Renja tahun 2018 

didapatkan prosentase “100%” yang diukur dengan dapat 

disusunnya dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja 

OPD dengan baik  tepat waktu. Nilai Peringkat kinerja program atas 

Renja di tahun 2018 sebesar “100%” dengan kriteria penilaian 

realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari capaian prosentase 

laporan yang disusun tepat waktu  sebesar “100%” dari target 

Renja di tahun 2018 sebesar “100%.” Sedangkan tingkat capaian 

dan kinerja terhadap target Renstra sebesar “100%” dari target 

yang direncanakan sebesar 100% sampai dengan tahun 2021. Nilai 

Peringkat kinerja program atas Renstra di tahun 2021 sebesar 

100% dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik”.  
 
Sebagai upaya pencapaian kinerja, program tersebut dilaksanakan 

dalam 2 kegiatan, yaitu : 

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 

Capaian Kinerja, dengan target Capaian Kinerja 6 laporan.  

Indikator kegiatan ini adalah ”jumlah dokumen” laporan 

perencanaan dan laporan capaian kinerja . Realisasi capaian 

Kinerja kegiatan terhadap Renja 2018 sebanyak “6” laporan 

perencanaan dan capaian kinerja yang dapat diselesaikan tepat 

waktu, antara lain : 

1) Dokumen perencanaan : Renja (th n), Renja Perubahan (th n) 

dan Ranwal Renja (th n+1) 

2) Dokumen laporan capaian kinerja : LkjIP, LKPJ dan LPD 

Nilai Peringkat Kinerja kegiatan atas Renja di tahun 2018 

sebesar “100%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sangat Baik” yang diukur dari realisasi capaian kinerja di 

tahun 2018 sebanyak “4” laporan terhadap target Renja 2018 

berupa sebanyak “6” laporan perencanaan dan laporan capaian 

kinerja dapat diselesaikan. Adapun tingkat capaian dan kinerja 

kegiatan terhadap Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja 
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sebesar “40%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sangat Rendah” yang diukur dari pencapaian target 

penyelesaian laporan perencanaan dan laporan capaian kinerja 

sebanyak “12” laporan sampai dengan Renja 2018 terhadap 

capaian akhir Renstra di tahun 2021 sebesar “30” laporan. 

b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan 

Keuangan, dengan target Capaian Kinerja 4 dokumen. 

Indikator kegiatan ini adalah ”jumlah dokumen” penganggaran 

dan laporan keuangan. Realisasi capaian Kinerja kegiatan 

terhadap Renja 2018 sebanyak “4” laporan penganggaran dan 

keuangan yang  dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain : 

1) Dokumen penganggaran : RKA/DPA (th n) dan RKA-P/DPPA 

(th n) 

2) Dokumen laporan keuangan : LkjIP (th n), LKPJ (th n) dan 

LPD (th n) 

Nilai Peringkat Kinerja kegiatan atas Renja di tahun 2018 

sebesar “100%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sangat Baik” yang diukur dari realisasi capaian kinerja di 

tahun 2018 sebanyak “4” laporan terhadap target Renja 2018 

sebanyak “4” laporan penganggaran dan keuangan dapat 

diselesaikan. Adapun tingkat capaian dan kinerja kegiatan 

terhadap Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja sebesar 

“40%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat 

Rendah” yang diukur dari pencapaian target penyelesaian 

laporan penganggaran dan keuangan sebanyak “8” laporan 

sampai dengan Renja 2018 terhadap capaian akhir Renstra di 

tahun 2021 sebesar “20” laporan. 
 

5. Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan 

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, dengan target Capaian 

Kinerja 83,25% 

Indikator penilaian capaian kinerja program adalah ”penurunan 

pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.” Realisasi capaian kinerja 

program terhadap Renja tahun 2018 sebesar “25,43%” yang 

didapatkan dari pengukuran jumlah pelanggaran lalu lintas pada 

giat pengaturan arus, pos PAM dan giat penegakan hukum yang 

dilakukan bersama dengan Kepolisian dan Dishub Provinsi Jawa 
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Timur. Berdasarkan data pelanggaran lalin di tahun 2018 diperoleh 

data pelanggaran lalu lintas angkutan jalan sebanyak 248 

pelanggaran dari 975 unit kendaraan yang dilakukan pemeriksaan. 

Sebagai bahan catatan bahwa indikator kinerja program ini 

merupakan “indikator negatif” yang mengandung pengertian 

bahwa semakin rendah/kecil realisasi pada tahun penilaian 

dibanding tahun pembanding, maka predikat kinerja adalah “baik”.  

Nilai Peringkat kinerja program atas Renja tahun 2018 sebesar 

“28,14”% dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” 

yang diukur dari realisasi capaian kinerja prosentase pelanggaran 

lalu lintas di tahun 2018 sebesar “25,43%” dari target Renja 2018 

sebesar “83,25%”. Adapun Nilai Peringkat kinerja program atas 

Renstra di tahun 2021 melampaui 100% dengan kriteria penilaian 

realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari capaian kinerja 

tahun 2018 sebesar 25,43% terhadap target Renstra di tahun 2021 

sebesar 33%. Program ini pada tahun 2018 dilaksanakan dalam 3 

kegiatan yaitu : 

a. Kegiatan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas 

Angkutan Jalan, dengan 3 target capaian kinerja untuk 3 

indikator kinerja kegiatan.  

Kegiatan terdiri ini dari 3 indikator, meliputi : 

1) Jumlah giat pengawalan (pengaturan arus) dengan target 100 

kali. 

2) Jumlah giat PAM hari besar keagamaan dengan target 2 kali. 

3) Jumlah giat gakum LLAJ sebanyak 11 kali 

Realisasi capaian kinerja terhadap Renja 2018 diukur untuk 

masing – masing indikator, yaitu : 

1) Indikator “Jumlah giat pengawalan (pengaturan arus)”, .” 

Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja 2018 

didapatkan realisasi “100” giat pengaturan arus di tahun 

2018. Nilai Peringkat kinerja kegiatan atas Renja di tahun 

2018 sebesar “100%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sangat Baik” yang diukur dari realisasi capaian kinerja 

jumlah pelaksanaan giat pengawalan (pengaturan arus) di 

tahun 2018 sebanyak “100” kali dari target Renja 2018 

sebanyak “100” kali. Adapun tingkat capaian dan kinerja 
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kegiatan terhadap Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja 

sebesar “38,89%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sangat Rendah” yang diukur dari realisasi capaian kinerja 

jumlah giat pengawalan )pengaturan arus) sampai dengan  

tahun 2018 sejumlah “210” kali dari target capaian Renstra 

sampai dengan tahun 2021 sejumlah “540” kali.  

Nilai peringkat kinerja program terhadap target Renstra  di 

tahun 2021 masih dalam kriteria “Sangat Rendah” karena 

jenis indikator ini merupakan kategori indikator dengan 

“capaian akhir” yang penghitungnnya merupakan akumulasi 

capaian sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renstra. 

2) Indikator “Jumlah giat PAM hari besar keagamaan”, realisasi 

capaian kinerja kegiatan terhadap Renja 2018 didapatkan 

realisasi “2” kali giat PAM, yaitu : Pos PAM Hari Raya Idul 

Fitri dan Pos Pam Natal/Tahun Baru 2019. Nilai Peringkat 

kinerja kegiatan atas Renja tahun 2018 sebesar “100%” 

dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” yang 

diukur dari realisasi apaian kinerja jumlah pelaksanaan giat 

PAM di tahun 2018 sebanyak “2” kali dari target Renja 2018 

sebanyak “2” kali. Adapun tingkat capaian dan kinerja 

kegiatan terhadap Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja 

sebesar “40%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sangat Rendah” yang diukur dari realisasi capaian kinerja 

jumlah giat PAM sampai dengan tahun 2018 sebanyak “4” 

kali dari target capaian Renstra sampai dengan tahun 2021 

sebanyak “10” kali.  

Nilai peringkat kinerja program terhadap target Renstra  di 

tahun 2021 masih dalam kriteria “Sangat Rendah” karena 

jenis indikator ini merupakan kategori indikator dengan 

“capaian akhir” yang penghitungnnya merupakan akumulasi 

capaian sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renstra. 

3) Indikator “Jumlah giat Gakum LLAJ”, realisasi capaian kinerja 

kegiatan terhadap Renja tahun 2018 didapatkan realisasi 

“11” kali pelaksaan giat gakum bersama dengan Kepolisian 

dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dari hasil 

kegiatan tersebut didapatkan data pelanggaran lalu lintas 
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angkutan jalan di tahun 2018 sebanyak 248 kasus 

pelanggaran dari sejumlah 975 unit kendaraan yang 

dilakukan pemeriksaan. Nilai Peringkat kinerja kegiatan atas 

Renja di tahun 2018 sebesar “100%” dengan kriteria 

penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari 

realisasi capaian kinerja jumlah pelaksanaan giat gakum 

LLAJ di tahun 2018 sebanyak “11” kali dari target Renja 2018 

sebanyak “11” kali. Adapun tingkat capaian dan kinerja 

kegiatan terhadap Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja 

sebesar “42,86” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sangat Rendah” yang diukur dari realisasi capaian kinerja 

jumlah pelaksanaan giat gakum sampai dengan tahun 2018 

sebanyak “21” kali terhadap target capaian akhir Renstra di 

tahun 2021 sebesar “49%” kali. 

Nilai peringkat kinerja program terhadap target Renstra  di 

tahun 2021 masih dalam kriteria “Sangat Rendah” karena 

jenis indikator ini merupakan kategori indikator dengan 

“capaian akhir” yang penghitungnnya merupakan akumulasi 

capaian sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renstra. 

Terciptanya lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman merupakan 

tanggungjawab bersama. Adanya event resmi pemerintahan dan 

perayaan hari besar diantaranya hari Raya Idul Fitri, Natal dan 

tahun baru perlu mendapat perhatian khusus dari instansi 

pengawas lalu lintas dengan melakukan pemantauan dan 

pengaturan jalur agar tercipta kondisi lalu lintas yang kondusif, 

aman dan nyaman khususnya bagi pengguna jalan.  Dari data 

jumlah pelanggaran lalu lintas angkutan jalan di tahun 2018 telah 

mengalami penurunan sebesar 41,24% dibandingkan pada 

tahun 2017 yang mengandung pengertian telah ada perbaikan 

ke arah yang lebih baik dalam perwujudan tertib berlalu lintas.   
 

b. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran, dengan target 

capaian kinerja 59 titik lokasi parkir. 

Indikator kegiatan ini adalah ”Jumlah wilayah parkir yang dikelola 

dengan baik.” Realisasi capaian kinerja terhadap Renja tahun 

2018 didapatkan sebanyak “59” lokasi parkir di Kabupaten Blitar 
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telah dapat dikelola dengan baik, meliputi pemenuhan sarana 

dan prasarana serta pemenuhan petugas parkir yang di tahun 

2018 berjumlah 114 orang jukir.  Nilai Peringkat kinerja kegiatan 

atas Renja di tahun 2018 sebesar “100%” dengan kriteria 

penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari 

realisasi capaian jumlah parkir yang dikelola dengan baik di 

tahun 2018 sebanyak “59” titik lokasi dari target Renja 2018 

sebanyak “59” titik lokasi. Adapun tingkat capaian dan kinerja 

kegiatan terhadap Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja 

sebesar “100%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sangat Baik” yang diukur dari realisasi capaian kinerja sampai 

dengan 2018 sebanyak “59” titik parkir yang dikelola dengan baik 

terhadap target Renstra 2021 sebanyak “59” titik parkir. 

Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam suatu 

wilayah, terlebih lagi dengan jumlah kendaraan yang setiap 

tahun mengalami peningkatan maka perlu sistem penataan 

parkir yang baik dan didukung dengan fasilitas yang nyaman dan 

aman. Pelaksanaan parkir dilapangan masih meninggalkan 

permasalah yang dari tahun ketahun cenderung sama 

diantaranya adalah : masih adanya parkir liar, adanya jukir 

(resmi) yang nakal dan banyaknya pelanggaran atas larangan 

parkir di lokasi – lokasi strategis yang rawan terjadi kemacetan. 

Untuk itu perlu manajemen pengelolaan parkir yang 

komprehensif dengan permasalahan yang muncul. Pada tahun 

2018 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan pengelolaan 

perparkiran yang dilaksanakan untuk mengelola 59 titik parkir 

potensial di Kabupaten Blitar yang diharapkan akan terus 

ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. 

Pengelolaan tersebut meliputi pengelolaan administrasi 

penerimaan dan operasional penyelenggaraan parkir. 

Pelaksanaan parkir  juga merupakan sebuah sumber potensial 

yang dapat diintensifkan dalam pembangunan daerah melalui 

penerimaan retribusi maupun pajak parkir. Pelaksanaan parkir 

tepi jalan di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan 2 metode, 

yaitu parkir berlangganan dan parkir konvensional yang di tahun 

2018 menyumbang perolehan PAD dari sektor retribusi jasa 

umum sebesar Rp. 7.883.480.000,- (naik 3,81% dari tahun 2017) 
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dengan jumlah titik parkir yang sama. Angka kecelakaan lalu 

lintas yang ditimbulkan oleh pelanggaran atau pelaksanaan 

parkir di tahun 2018 tidak  ada dalam daftar kecelakaan di 

Kabupaten Blitar karena hampir di setiap titik potensial parkir 

telah dilengkapi dengan petugas parkir. 

Permasalahan parkir sebagaimana disebutkan diawal memang 

masih terdapat di tahun 2018 yang kedepan dapat ditindaklanjuti 

dengan kegiatan : 

1) Peningkatan kapasitas SDM jukir dengan pelaksanaan bimtek 

perparkiran yang dipadukan dengan bimbingan kerohanian. 

2) Intensifikasi giat monitoring dan pengawasan yang dilakukan 

secara terpadu dengan instansi terkait (kepolisian, Satpol PP 

dll) 

3) Adanya reward and punishment bagi jukir yang berprestasi 

dan yang melakukan pelanggaran 

4) Peningkatan kesejahteraan jukir dengan pemberian hoorarium 

sesuai dengan UMR Pemerintah Daerah 

5) Pemenuhan dan perbaikan sarpras parkir di tepi jalan umum 
 

c. Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang lalu Lintas, dengan target 

capaian kinerja 2 dokumen. 

Indikator kegiatan ini adalah ”Jumlah kajian yang dihasilkan.” 

Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja tahun 2018 

“0” yang diartikan tidak ada kajian yang dihasilkan karena tidak 

ada permohonan pembuatan dokumen Andalalin dari 

masyarakat yang masuk ke Dinas Perhubungan Kabupaten 

Blitar.  Nilai peringkat kinerja kegiatan atas Renja di tahun 2018 

sebesar “0%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat 

Rendah”.  

Adapun tingkat capaian dan kinerja kegiatan terhadap Renstra 

didapatkan Nilai Peringkat Kinerja sebesar “16,67%” dengan 

kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Rendah” yang diukur 

dari jumlah kajian yang dihasilkan sampai dengan tahun 2018 

sebanyak “1” laporan terhadap target Renstra sampai dengan 

2021 sebanyak “6” laporan. 

Salah satu upaya dalam peningkatan dan pengendalian 

ketertiban lalu lintas adalah adanya manajemen rekayasa lalu 

lintas yang dituangkan dalam sebuah regulasi kebijakan di 
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bidang lalu lintas. Diantara kebijakan tersebut adalah Analisis 

Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang merupakan studi / kajian 

mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha 

tertentu yang hasilnya dituangkan dalam 

bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu 

lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan 

mengakibatkan berubahan di dalam sistem transportasinya. 

Dengan andalalin maka dapat diperhitungkan berapa besar 

bangkitan perjalanan baru yang memberlukan rekayasa lalu 

lintas dan manajemen lalu lintas untuk mengatasi dampaknya. 

Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar telah 

memfasilitasi penyusunan Andalalin antara Dinas Kesehatan 

dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (karena lokasi 

bangunan di Jalan provinsi) untuk rencana pembangunan RSUD 

Srengat. Adapun di tahun 2018 ini belum/tidak ada permohonan 

masuk untuk penyusunan Andalalin bagi bangunan – bangunan 

yang berlokasi di tepi jalan kabupaten. Apabila dievaluasi 

terhadap bangunan yang ada di Kabupaten Blitar menunjukkan 

bahwa terdapat banyak bangunan di Kabupaten Blitar yang 

sesuai ketentuan harus memiliki Andalalin yang pada 

kenyatannya masih sedikit yang memilikinya. Permasalahan 

yang menjadi penyebab utama atas hal tersebut adalah : 1) 

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan Andalalin, dan 

2) Ekspektasi masyarakat akan mahalnya biaya Andalalin. 

Beberapa langkah kedepan yang bisa dilakukan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah : 

1)  Mengadakan sosialisasi dan pendekatan kepada pemilik 

bangunan/tempat yang sesuai ketentuan wajib ber-Andalalin 

2) Menyusun standarisasi biaya pengurusan Andalalin 

Intensifikasi kegiatan inventarisasi, monitoring dan pengawasan 

bangunan yang telah dan atau akan didirikan. 
 

6. Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan 

Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan 

Transportasi, dengan 3 target capaian kinerja untuk 3 indikator 

kinerja program. 

Program ini terdiri dari 3 indikator, meliputi : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Rekayasa_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Rekayasa_lalu_lintas
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_lalu_lintas
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a. Persentase pemenuhan fasilitas kelengkapan keselamatan 

jalan dalam kondisi baik, dengan target 35,29% 

b. Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus 

uji laik jalan, dengan target 84,04% 

c. Persentase kecukupan dokumen/data base bidang transportasi, 

dengan target 50%. 

Serangkaian kegiatan dilaksanakan di tahun 2018 dalam rangka 

pencapaian target kinrja program. Realisasi kinerja program 

terhadap Renja tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Indikator Pertama : “Persentase pemenuhan fasilitas 

kelengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik”. Realisasi 

capaian kinerja program terhadap Renja tahun 2018 untuk 

indikator pertama didapatkan bahwa pemenuhan fasilitas 

kelengkapan keselamatan jalan dalam kondisi baik di tahun 2018 

sebesar “35,29%” yang dihitung dari jumlah perlengkapan 

keselamatan jalan dalam kondisi baik sejumlah 4.095 unit dari 

total kebutuhan sebanyak 11.063 unit. Nilai Peringkat kinerja 

program atas Renja di tahun 2018 sebesar “100%” dengan 

kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari 

realisasi capaian kinerja atas pemenuhan fasilitas kelengkapan 

keselamatan jalan dalam kondisi baik di tahun 2018 sebesar 

“35,29%” dari target Renja 2018 sebesar “35,29%”. Adapun Nilai 

Peringkat kinerja program atas Renstra di tahun 2021 sebesar 

“48,02%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat 

Rendah” yang diukur dari capaian kinerja persetase pemenuhan 

fasilitas keselamatan jalan di tahun 2018 sebesar “35,29%” 

terhadap target Renstra di tahun 2021 sebesar “73,49%”. Nilai 

peringkat kinerja program terhadap target Renstra  di tahun 2021 

masih dalam kriteria “Sangat Rendah” karena jenis indikator ini 

merupakan kategori indikator dengan “capaian akhir” yang 

penghitungnnya merupakan akumulasi capaian sampai dengan 

akhir tahun pelaksanaan Renstra. 
 

b. Indikator kedua : ” Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji 

(KBWU) yang lulus uji laik jalan.” Realisasi capaian kinerja 

program untuk indikator kedua terhadap Renja tahun 2018 
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didapatkan Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang lulus uji laik 

jalan di tahun 2018 sebesar “84,81%” yang dihitung dari jumlah 

kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji laik jalan sejumlah 

14.348 unit dari total bermotor wajib ujin sebanyak 16.917 unit. 

Nilai Peringkat kinerja program atas Renja di tahun 2018 

melampaui “100%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sangat Baik” yang diukur dari prosentase realisasi capaian 

kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji laik jalan di tahun 

2018 sebesar “84,81%” dari target Renja 2018 sebesar 

“84,04%.” Adapun Nilai Peringkat kinerja program atas Renstra 

di tahun 2021 sebesar “98,06%” dengan kriteria penilaian 

realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari realisasi capaian 

kinerja sampai dengan tahun 2018 sebesar “84,81%” terhadap 

target Renstra di tahun 2021 sebesar “86,49%”. 
 

c. Indikator ketiga : ” Persentase kecukupan dokumen data base 

bidang transportasi.” Realisasi capaian kinerja program untuk 

indikator ketiga terhadap Renja tahun 2018 didapatkan dokumen 

data base bidang transportasi di tahun 2018 sebesar “50%” yang 

dihitung dari jumlah dokumen data base bidang transportasi 

sebanyak 3 dokumen dapat diselesaikan. Nilai Peringkat kinerja 

program atas Renja di tahun 2018 sebesar “100%” dengan 

kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari 

realisasi capaian prosentase dokumen data base bidang 

transportasi di tahun 2018 sebesar “50%” dari target Renja 2018 

sebesar “50%.” Adapun Nilai Peringkat kinerja program atas 

Renstra di tahun 2021 sebesar “50%” dengan kriteria penilaian 

realiasi kinerja “Sangat Rendah” yang diukur dari capaian 

kinerja tahun 2018 sebesar “50%” terhadap target Renstra di 

tahun 2021 sebesar “100%.” Nilai peringkat kinerja program 

terhadap target Renstra  di tahun 2021 masih dalam kriteria 

“Sangat Rendah” karena jenis indikator ini merupakan kategori 

indikator dengan “capaian akhir” yang penghitungnnya 

merupakan akumulasi capaian sampai dengan akhir tahun 

pelaksanaan Renstra. 
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Program ini pada tahun 2018 dilaksanakan dalam 4 kegiatan yaitu : 

a. Kegiatan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan 

Jalan, dengan target capaian kinerja 155 unit. 

Indikator kegiatan ini adalah ”Jumlah perlengkapan keselamatan 

jalan yang dipasang.” Realisasi capaian kinerja kegiatan 

terhadap Renja tahun 2018 didapatkan sebanyak “155” unit 

perlengkapan keselamatan jalan terpasang.  Nilai Peringkat 

kinerja kegiatan atas Renja di tahun 2018 sebesar “100%” 

dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” yang 

diukur dari realisasi capaian kinerja jumlah perlengkapan 

keselamatan jalan dipasang pada tahun 2018 sebanyak “155” 

unit dari target Renja 2018 sebanyak “155” unit yang terdiri dari : 

40 unit rambu lalu lintas, 15 unit Rambu Pendahulu Penunjuk 

Jurusan (RPPJ) dan 100 unit rambu kelangkapan Zona Selamat 

Sekolah (ZoSS) dengan lokasi penempatan rambu dan RPPJ di 

lokasi dan arah menuju destinasi wisata di Kabupaten Blitar, 

sedangkan untuk rambu ZoSS ditempatkan pada ZoSS yang 

tersebar di wilayah Kabupaten Blitar. 

Adapun tingkat capaian dan kinerja kegiatan terhadap Renstra 

didapatkan Nilai Peringkat Kinerja sebesar “85,53%” dengan 

kriteria penilaian realiasi kinerja “Baik” yang diukur dari realisasi 

kinerja kegiatan pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan 

terpasang sampai dengan tahun 2018 sebanyak “4.095” unit dari 

target  Renstra tahun 2021 sebanyak “4.788” unit. 

Pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan mutlak diperlukan 

sebagai syarat jalan yang berkeselamatan. Sebagai salah satu 

upaya mengurangi angka kecelakaan maka pemenuhan tersebut 

harus terpenuhi dari segi kualitas dan kuantitas. Sebagaimana 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah 

Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, maka di tahun 2014 wajib 

terpenuhi sebesar 60% dari total kebutuhan perlengkapan 

keselamatan jalan. Apabila dilihat dari capaian program atas 

indikator pertama, maka kecukupan akan perlengkapan 

keselamatan jalan di Kabupaten Blitar masih belum dapat 

terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.  
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Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk kegiatan 

kedepan : 

- Adanya penambahan alokasi anggaran, mengingat 

prosentase pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan di 

Kabupaten Blitar di tahun 2018 masih sebesar 35,29% yang 

jauh dari target SPM 

- Adanya peran serta dari luar pemerintah terkait pemenuhan 

perlengkapan keselamatan jalan melalui program CSR 

- Dengan keterbatasan anggaran di daerah, maka perlu kiranya 

menyusun anggaran melalui APBN maupun APBD Propinsi. 

 
b. Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas LLAJ, dengan target Capaian 

Kinerja  245 unit. 

Indikator kegiatan ini adalah ”Jumlah perlengkapan keselamatan 

jalan yang direhabilitasi.” Realisasi capaian kinerja kegiatan 

terhadap Renja tahun 2018 didapatkan sebanyak “245” unit 

perlengkapan keselamatan jalan dilakukan rehabilitasi.  Nilai 

Peringkat kinerja kegiatan atas Renja di tahun 2018 sebesar 

“100%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” 

yang diukur dari capaian jumlah perlengkapan keselamatan jalan 

yang dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018 sebanyak “245” unit 

dari target Renja 2018 sebanyak “245” unit yang terdiri dari : 9 

unit traffic light, 52 unit lampu kedip, 70 unit RPPJ dan 131 unit 

rambu. 

Adapun tingkat capaian dan kinerja kegiatan terhadap Renstra 

didapatkan Nilai Peringkat Kinerja sebesar “33,08%” dengan 

kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Rendah” yang diukur 

dari realisasi kinerja kegiatan rehabilitasi fasilitas keselamatan 

jalan sampai dengan tahun 2018 sebanyak “431” unit dari target  

Renstra tahun 2021 sebanyak “1.303” unit. 

Nilai peringkat kinerja kegiatan terhadap target Renstra  di tahun 

2021 masih dalam kriteria “Sangat Rendah” karena jenis 

indikator ini merupakan kategori indikator dengan “capaian akhir” 

yang penghitungnnya merupakan akumulasi capaian sampai 

dengan akhir tahun pelaksanaan Renstra. 
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Perlengkapan keselamatan jalan di beberapa lokasi banyak yang 

sudah memerlukan perbaikan. Untuk menunjang masa pakai dan 

fungsi sebagai perlengkapan keselamatan jalan, maka perlu 

dilakukan rehabilitasi secara berkala dan kontinyu. Mengingat 

keterbatasan SDM aparatur Dinas Perhubungan yang apabila 

dibandingkan dengan luas wilayah serta jumlah perlengkapan 

keselamatan jalan yang harus dilakukan pemeriksaan, maka 

pada tahun 2018 kegiatan ini melibatkan warga masyarakat 

untuk melakukan pengawasan dan pemberian laporan 

kerusakan perlengkapan keselamatan jalan sebagai bentuk 

peran serta kepeduliannya atas upaya peningkatan keselamatan 

berlalu lintas melalui layanan pengaduan di Dinas Perhubungan 

(0342-555330)ataupun melalui media sosial seperti facebook 

(Dishub. Kab Blitar). Dari hasil review atas beberapa laporan 

kerusakan perlengkapan jalan, maka antusiasme masyarakat 

sudah sangat baik dengan respon cepat dari masyarakat dalam 

memberikan informasi terhadap adanya perlengapan 

keselamatan jalan yang mengalami kerusakan. Tidak hanya 

informasi terkait dengan kerusakan, dalam media sosial tersebut 

juga menjadi sarana sharing pendapat dan usulan terkait 

perlengkapan keselamatan jalan di Kabupaten Blitar. 

Kedepan dalam pelaksanaan perawatan fasilitas LLAJ dapat 

dilakukan : 
 
1. Penambahan SDM perawatan perlengkapan keselamatan 

jalan yang dengan kondisi saat ini hanya berjumlah 2 orang 

untuk melayani monitoring dan perbaikan di 22 kecamatan 

dipandang sangat kurang. 

2. Adanya peningkatan kapasitas SDM perawatan perlengkapan 

keselamatan jalan yang dilaksanakan oleh Badan Diklat 

Perhubungan Darat. 

3. Perlu ada inovasi pemanfaatan teknologi dalam inventarisasi 

rambu untuk mempermudah dan mempercepat deteksi 

kerusakan. 
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c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan 

Bermotor, dengan 2 target Capaian Kinerja untuk 2 indikator 

kinerja kegiatan. 

Indikator capaian kinerja kegiatan ini, meliputi : 

1. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji 

laik jalan, dengan target 13.519 unit 

2. Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target Nilai 70. 

Realisasi kinerja kegiatan terhadap Renja tahun 2018 dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Indikator Pertama : “Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 

(KBWU) yang lulus uji laik jalan”. Realisasi capaian kinerja 

kegiatan terhadap Renja tahun 2018 untuk indikator pertama 

didapatkan bahwa jumlah KBWU yang lulus uji laik jalan di 

tahun 2018 sebanyak “14.348 unit” yang dihitung dari data 

pengujian kendaraan bermotor. Nilai Peringkat kinerja 

kegiatan atas Renja di tahun 2018 sebesar “106,13%” dengan 

kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur 

dari jumlah KBWU yang lulus uji laik jalan sebanyak 14.348 

unit dari target Renja 2018 sebesar 13.519 unit. Adapun 

tingkat capaian dan kinerja kegiatan terhadap Renstra 

didapatkan Nilai Peringkat Kinerja sebesar “38,51%” dengan 

kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Rendah” yang 

diukur dari realisasi kinerja jumlah kendaraan bermotor wajib 

uji yang lulus uji laik jalan sampai dengan tahun 2018 

sejumlah “27.365” unit terhadap target Renstra di tahun 2021 

sejumlah “71.054” unit. 

Nilai peringkat kinerja kegiatan terhadap target Renstra  di 

tahun 2021 masih dalam kriteria “Sangat Rendah” karena 

jenis indikator ini merupakan kategori indikator dengan 

“capaian akhir” yang penghitungnnya merupakan akumulasi 

capaian sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renstra. 

2. Indikator Kedua : “Indeks Kepuasan Masyarakat” atas layanan 

pengujian kendaraan bermotor. Realisasi capaian kinerja 

kegiatan terhadap Renja tahun 2018 untuk indikator kedua 

didapatkan bahwa nilai IKM sebesar “77” yang berarti katgori 

inteprestasi “Baik”. Nilai IKM ini didapatkan dari hasil Survey 
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IKM yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya Malang 

terhadap masyarakat yang menggunakan layanan pengujian 

kendaraan bermotor. Nilai Peringkat kinerja kegiatan atas 

Renja di tahun 2018 mampu melampaui “100%” dengan 

kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur 

dari nilai IKM “77” di tahun 2018 dari target Renja 2018 

sebesar “70”. 

Adapun tingkat capaian dan kinerja kegiatan terhadap Renstra 

didapatkan Nilai Peringkat Kinerja sebesar “96,25%” dengan 

kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur 

dari realisasi kinerja kegiatan dengan nilai “77” di Renja 2018 

terhadap capaian akhir Renstra di tahun 2021 sebesar “80”. 

Sebagai salah satu upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas 

angkutan jalan maka pemerintah telah mengeluarkan regulasi 

yang mewajibkan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) untuk 

dilakukan pengujian laik jalan secara berkala (6 bulan sekali). 

Secara umum tujuan dilaksanakannya kegiatan pengujian 

kendaraan bermotor ini adalah : 1) Menjamin keselamatan 

secara teknis kendaraan bermotor, 2) Ikut melestarikan 

lingkungan dengan mencegah terjadinya polusi (udara dan 

suara), serta 3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pada tahun 2018 dilakukan pengadaan alat pengujian kendaraan 

bermotor untuk lebih mendukung kualitas pelaksanaan pengujian 

kendaraan bermotor (karena alat uji yang lama sudah kurang 

akurasinya) dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. Pengadaan alat uji kendaraan bermotor ini menelan 

biaya mencapai Rp. 5.167.408.000,- untuk alokasi pembelian 8 

unit alat uji, meliputi : 1 unit Co/Hc Tester, 1 unit Diesel Smoke 

Tester, 1 unit Speedometer Tester, 2 unit Headlight Tester, 2 unit 

Axle Play Detector, 2 unit Axle Load and Brake Tester.  

Pada tahun 2017 jumlah KBWU di Kabupaten Blitar sebanyak 

15.709 unit dengan jumlah KBWU yang lulus uji mencapai 

13.017 unit (82,90%). Sedangkan sampai dengan akhir tahun 

2018 jumlah KBWU sebanyak 16.917 unit dengan KBWU yang 

lulus uji mencapai 14.348 unit (84,81%). Apabila dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya, maka jumlah KBWU yang lulus uji 

mengalami kenaikan sebesar 1,91%. 
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Pada kegiatan ini juga telah dilakukan survey kepusan 

masyarakat atas pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor. Survey IKM dilakukan oleh Universitas Brawijaya 

dengan hasil survey didapatkan Nilai 77 yang berarti 

respon/pendapat masyarakat atas pelaksanaan pengujian 

kendaraan bermotor adalah “baik”. 

Dari hasil pengujian kendaraan bermotor ini juga didapatkan 

retribusi daerah sebesar Rp. 1.086.955.000,00 dan lain – lain 

PAD yang sah (dari denda retribusi) sebesar Rp. 25.258.900,00. 

Beberapa hal yang perlu dikembangkan kedepan adalah : 

- Pemenuhan SDM penguji kendaraan bermotor dengan 

kualifikasi/kompetensi yang merata pada masing – masing 

pengujian kendaraan bermotor (Wlingi dan Srengat) dan diklat 

penyegaran/kenaikan jenjang kompetensi bagi penguji 

kendaraan bermotor yang saat ini sudah ada. 

- Adanya perbaikan aspal pada halaman gedung pengujian 

kendaraan bermotor sebagai area parkir kendaraan dan 

kegiatan pra uji. 

- Adanya inovasi dengan memanfaatkan pengembangan 

teknologi informasi melalui SMS gate way (notifikasi KIR) dan 

pembayaran dengan mekanisme non tunai (on line) 

 

d. Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Teknik dan Sarana, 

dengan target Capaian Kinerja 3 dokumen. 

Indikator kegiatan ini adalah ”Jumlah dokumen bidang teknik dan 

sarana.” Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja 

tahun 2018 didapatkan sebanyak “3” dokumen bidang teknik 

dan sarana yang dapat disusun, yaitu : 1) Dokumen Data Base 

Perlengkapan Keselamatan jalan, 2) Dokumen Gerakan 

Membelok, dan 3) Dokumen Inventarisasi Perlintasan Sebidang.  

Nilai Peringkat kinerja kegiatan atas Renja di tahun 2018 

sebesar “100%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sangat Baik” yang diukur dari capaian jumlah dokumen bidang 

teknik dan sarana yang dapat disusun pada tahun 2018 

sebanyak “3” dokumen dari target Renja 2018 sebanyak “3” 

dokumen. Adapun tingkat capaian dan kinerja kegiatan terhadap 

Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja sebesar “71,43%” 

dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sedang” yang diukur 
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dari jumlah dokumen yang dihasilkan sampai dengan tahun 2018 

sebanyak “5” dokumen terhadap target Rentra sejumlah “7” 

dokumen. 

Pengembangan teknologi transportasi memerlukan inovasi 

yang didasari pada data dasar (primer) sebagai landasan 

pengambilan kebijakan. Pada tahun 2018 telah disusun 3 

dokumen bidang teknik dan sarana yang nantinya akan 

digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bidang 

transportasi di tahun kedepan. 
 

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan 2 target 

capaian kinerja untuk 2 indikator kinerja program. 

Indikator capaian kinerja program ini, meliputi : 

a. Prosentase jaringan trayek yang telah terlayani angkutan umum, 

dengan target 38,10%. 

b. Prosentase kecukupan prasarana angkutan dalam kondisi baik, 

dengan target 44,44% 

Realisasi kinerja program terhadap Renja tahun 2018 dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Indikator Pertama : “Prosentase jaringan trayek yang telah 

terlayani angkutan umum”. Realisasi capaian kinerja program 

terhadap Renja tahun 2018 untuk indikator pertama didapatkan 

bahwa jaringan trayek yang telah terlayani angkutan umum di 

tahun 2018 sebesar “33,33% ” yang dihitung dari jumlah jaringan 

trayek yang terlayani angkutan sebanyak 7 trayek terhadap total 

jaringan trayek yang ada sebanyak 21 trayek dalam kabupaten. 

Sembilan trayek tersebut meliputi : 1) Trayek Wlingi-Kanigoro-

Terminal Patria (WTP), 2) Taryek Wlingi-Semen-Krisik (WK), 3) 

Trayek Wlingi-Selopuro-Bendosewu-Kanigoro (WKN), 4) Trayek 

Wlingi-Doko-Resapombo (WR), 5) Trayek Blitar-Lodoyo (BL), 6) 

Trayek Blitar-Kademangan-Gawang (BG), 7) Trayek 

Kademangan-Lodoyo-Birowo-Ngadri-Kesamben (KBK). Nilai 

Peringkat kinerja program atas Renja di tahun 2018 sebesar 

“79,87%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Baik” yang 

diukur dari realisasi capaian kinerja persentase jaringan trayek 

yang terlayani angkutan sebanyak “30,43%” dari target Renja 

2018 sebesar “38,10%.” 
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Adapun tingkat capaian dan kinerja program terhadap Renstra 

didapatkan Nilai Peringkat Kinerja sebesar “79,87%” dengan 

kriteria penilaian realiasi kinerja “Baik” yang diukur dari realisasi 

capaian kinerja prosentase jaringan trayek yang terlayani 

angkutan sampai dengan tahun 2018 sebesar “30,43”  di tahun 

2018 terhadap capaian akhir Renstra di tahun 2021 sebesar 

“38,10”. 

b.  Indikator Kedua : “Prosentase kecukupan prasarana angkutan 

dalam kondisi baik”. Realisasi capaian kinerja program terhadap 

Renja tahun 2018 untuk indikator kedua didapatkan prosentase 

kecukupan prasarana angkutan dalam kondisi baik di tahun 2018 

sebesar “44,44% ” yang dihitung dari jumlah prasarana angkutan 

dalam kondisi baik di sebanyak 16 unit dari total kebutuhan 

prasarana angkutan sebanyak 36 unit di sampai tahun 2018. 

Nilai Peringkat kinerja program atas Renja di tahun 2018 sebesar 

“100%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” 

yang diukur dari persentase kecukupan prasarana angkutan 

dalam kondisi baik sebanyak “44,44%” di tahun 2018 dari target 

Renja 2018 sebesar 44,44%. Adapun tingkat capaian dan kinerja 

program terhadap Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja 

sebesar “73,12” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja 

“Sedang” yang diukur dari realisasi capaian kinerja target 

prosentase kecukupan prasarana angkutan sebesar “44,44” 

sampai dengan tahun 2018 terhadap target akhir Renstra di 

tahun 2021 sebesar “60,78”. 

Indikator capaian program tersebut dicapai dengan pelaksanaan 

3 kegiatan, meliputi : 

a) Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Angkutan, 

dengan target Capaian Kinerja 23 unit.  

Indikator kegiatan ini adalah ”Jumlah angkutan yang 

beroperasi.” Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap 

Renja tahun 2018 didapatkan sebanyak “18” unit angkutan 

yang beroperasi di wilayah jaringan trayek dalam Kabupaten 

Blitar.  Nilai Peringkat kinerja kegiatan atas Renja di tahun 

2018 sebesar “78,26%” dengan kriteria penilaian realiasi 

kinerja “Baik” yang diukur dari realisasi capaian kinerja 
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jumlah angkutan yang masih beroperasi pada tahun 2018 

sebanyak “18” unit dari target Renja 2018 sebanyak “23” unit 

yang terdiri dari : 2 unit di trayek WTP, 6 unit di trayek WK, 2 

unit di taryek WKN, 2 unit di trayek WR, 2 unit di trayek BL, 2 

unit di trayek BG dan 1 unit di trayek KBK. Adapun tingkat 

capaian dan kinerja kegiatan terhadap Renstra didapatkan 

Nilai Peringkat Kinerja sebesar “78,26” dengan kriteria 

penilaian realiasi kinerja “Baik” yang diukur dari realisasi 

capaian kinerja prosentase jumlah angkutan yang beroperasi  

sebanyak “18” unit sampai dengan tahun 2018 terhadap 

capaian akhir Renstra di tahun 2021 sebanyak “23” unit. 

Angkutan umum dari tahun ke tahun semakin menurun, yang 

dimulai penurunannya pasca krisis ekonomi. Setelah krisis 

ekonomi, dilakukan perbaikan kondisi infrastruktur jalan, 

kemudahan logistik ke seluruh pelosok, perbaikan dan 

peningkatan ekonomi, kemudahan fasilitas keuangan maka 

berdampak salah satunya pada populasi dan penggunaan 

kendaraan bermotor pribadi semakin meningkat. Masyarakat 

dengan ekonomi yang meningkat dan terdidik makin sadar 

akan hak dan kebutuhannya. Tuntutan perbaikan layanan 

yang ingin didapatkan juga bertambah, seiring dengan 

tuntutan pemenuhan kebutuhan pergerakannya.  Akan tetapi 

ketika kebutuhan tersebut tidak dapat diakomodasi dengan 

baik, maka pengguna moda angkutan umum tersebut akan 

beralih ke kendaraan pribadi yang lebih memudahkan 

pergerakan dan fleksibilitas. Dari hasil evaluasi terkait 

penurunan kendaraan angkutan umum ini disebabkan oleh : 

- Semakin mudah kepemilikan kendaraan pribadi 

- Pengguna moda angkutan umum masih banyak memilih 

menggunakan angkutan pribadi 

- Ekspektasi masyarakat khususnya pengguna moda 

transportasi terhadap kualitas layanan angkutan termasuk 

pengemudi dan fisik kendaraan yang sangat tinggi. Hal ini 

masih ditambah lagi dengan banyak bermunculan 

alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan 
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yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai 

ditinggalkan penumpang. 

- Semakin masifnya pertumbuhan dan ekspansi bisnis 

transportasi berbasis aplikasi / on line yang membuat 

usaha angkutan umum konvensional semakin tergerus 

karena tidak mampu bersaing. 

- Trayek atau rute angkutan yang sudah tidak lagi mampu 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat. 
 
 

b) Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan 

Angkutan, dengan target capaian kinerja “100 orang” peserta 

sosialisasi. 

Indikator kegiatan ini adalah ”Jumlah peserta sosialisasi.” 

Realisasi capaian kinerja kegiatan terhadap Renja tahun 

2018 didapatkan sebanyak “100” orang peserta sosialisasi 

penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan.  Nilai 

Peringkat kinerja kegiatan atas Renja di tahun 2018 sebesar 

“100%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat 

Baik” yang diukur dari realisasi capaian kinerja jumlah 

peserta sosialisasi di tahun 2018 sebanyak “100” orang dari 

target Renja 2018 sebanyak “100” orang. Adapun tingkat 

capaian dan kinerja kegiatan terhadap Renstra didapatkan 

Nilai Peringkat Kinerja sebesar “29,79” dengan kriteria 

penilaian realiasi kinerja “Sangat Rendah” yang diukur dari 

realisasi capaian kinerja jumlah peserta sosialisasi sampai 

dengan tahun 2018 sebanyak “210” orang dari target 

Renstra di tahun 2021 sebanyak “705” orang. 

Era globalisasi membuat banyak perubahan, termasuk 

mudahnya berbagai jenis transportasi canggih masuk ke 

dalam negeri yang berdampak pada meningkatnya angka 

kecelakaan lalu lintas dan munculnya tren baru di kalangan 

remaja (pelajar) mengendarai motor ke sekolah.  

Fenomena pelajar mengendarai motor ke sekolah hampir 

terjadi di semua daerah. Mereka cenderung ingin selalu 

tampil up to date agar mereka tidak dikatakan ketinggalan 

zaman. Alasan yang semakin memperkuat adalah karena 
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orang tua mereka sibuk dengan pekerjaan yang padat dan 

membuat mereka tidak bisa meluangkan waktunya untuk 

antar/jemput ke sekolah. Oleh karenanya, perlu adanya 

pengawasan maksimal bagi pelajar yang mengendarai 

sepeda motor ke sekolah. Pengawasan ini harus dilakukan 

tidak hanya oleh orang tua, tetapi juga oleh pihak sekolah, 

aparat keamanan (terkait lalu lintas) dan masyarakat agar 

hal-hal yang tidak diinginkan dari pelajar yang mengendarai 

sepeda motor tidak akan terjadi. Menyikapi hal tersebut, 

Dinas Perhubungan bersama dengan pihak sekolah 

melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas di kalangan pelajar 

yang bertujuan untuk lebih mengenalkan peraturan lalu lintas 

guna menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas guna 

mencegah dan mengurang angka kecelakaan. Pada tahun 

2018 ini kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMK PGRI 

Wlingi dengan jumlah peserta 100 orang. 

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam 

pelaksanaan kedepan diantaranya adalah : 
 
- Adanya penambahan frekuensi/jumlah pelaksanaan 

sosialisasi yang tidak hanya 1 kali dalam 1 tahun 

anggaran akan tetapi dapat dilaksnakan secara kontinyu 

tiap bulan. Hal ini mengingat masih tingginya angka 

kecelakaan di jalan pada tahun 2018 yang masih 

mencapai 143 kejadian. 

- Sosialisasi tidak hanya dilakukan untuk siswa sekolah, 

akan tetapi juga bisa diberikan kepada masyarakat umum, 

terlebih lagi bagi pelaku angkutan umum. 

- Adanya penanaman kesadaran tertib berlalu lintas usia 

dini dengan metode pembelajaran khusus (seperti di 

taman lalu lintas) dan peningkatan kualitas dan kuantitas 

media sosialisasi/edukasi. 

c) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat – Tempat 

Pemberhentian Angkutan Umum, dengan target Capaian 

Kinerja “2 unit” pengadaan halte. 
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Indikator kegiatan ini adalah ”Jumlah pembangunan tempat 

pemberhentian angkutan.” Realisasi capaian kinerja kegiatan 

terhadap Renja tahun 2018 didapatkan sebanyak “2” unit 

halte.  Nilai Peringkat kinerja kegiatan atas Renja di tahun 

2018 sebesar “100%” dengan kriteria penilaian realiasi 

kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari realisasi capaian 

kinerja jumlah pembangunan tempat pemberhentian 

angkutan (halte) di tahun 2018 sebanyak “2” unit dari target 

Renja 2018 sebanyak “2” unit. 

Adapun tingkat capaian dan kinerja kegiatan terhadap 

Renstra didapatkan Nilai Peringkat Kinerja sebesar “40%” 

dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Rendah” 

yang diukur dari relisasi capaian kinerja jumlah 

pembangunan tempat pemebrhentian angkutan umum 

sampai dengan tahun 2018 sebanyak “4” unit terhadap target 

akhir Renstra di tahun 2021 sebesar “10” unit. 

Dua hal terpenting yang perlu direvitalisasi dari kondisi 

transportasi adalah sarana dan prasarana.  Tanpa 

ketersediaan prasarana yang baik , sarana tidak dapat 

ditunjang keberlangsungannya. Oleh karena itu, selain 

membenahi sarana, kita juga harus memberikan perhatian 

lebih pada prasarana transportasi umum. Salah satu 

prasarana yang paling signifikan untuk dibenahi adalah 

tempat transit, seperti halte, stasiun, dan terminal. Dengan 

prasarana yang aman, nyaman, dan menyenangkan, maka 

diharapkan masyarakat pengguna moda transportasi punya 

alasan yang kuat untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan 

beralih ke transportasi umum karena transportasi umum 

sebenarnya memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan 

dengan transportasi pribadi, seperti tidak membutuhkan 

konsentrasi dalam mengendarai (dapat istirahat atau 

menikmati perjalanan), biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, 

membantu dalam mengurangi kemacetan, mengurangi 

polusi udara dan menghemat penggunaan bahan bakar. 
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Pada tahun 2018 ini Dinas Perhubungan melakukan 

pengadaan 2 unit halte yang ditempatkan di depan Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar 

(Kanigoro) dan depan SMP 1 Kanigoro (Kanigoro). 
 

 
B. Capaian Kinerja Pendapatan 

Pada kebijakan Pemerintah Daerah bidang Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Capaian Pendapatan di tahun 2018 secara kumulatif sebesar 

105,19% dari 8 jenis retribusi. Secara rinci capaian PAD dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan Capaian Kinerja 

sebesar 105,03%. 

Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi 

pendapatan (sebesar Rp. 7.883.480.000,-) dengan target 

pendapatan (sebesar Rp. 7.505.725.000,-) dari Retribusi Parkir di 

Tepi Jalan Umum. 

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan Capaian Kinerja 

sebesar 107,09%.  

Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi 

pendapatan (sebesar Rp. 1.086.955.000,-) dengan target 

pendapatan (sebesar Rp. Rp. 1.015.025.000,-) dari Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor.  

3. Retribusi Terminal, dengan Capaian Kinerja sebesar 96,83%. 

Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi 

pendapatan (sebesar Rp. 73.813.000,-) dengan target pendapatan 

(sebesar Rp. 76.232.000,-) dari Retribusi Terminal. 

4. Retribusi Kios, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%. 

Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi 

pendapatan (sebesar Rp. 23.390.000,-) dengan target pendapatan 

(sebesar Rp. Rp. 23.390.000,-) dari Retribusi Kios.  

5. Retribusi MCK, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%. 

Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi 

pendapatan (sebesar Rp. 2.820.000,-) dengan target pendapatan 

(sebesar Rp. 2.820.000,-) dari Retribusi MCK 
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6. Retribusi Ijin Trayek, dengan Capaian Kinerja sebesar 38,57 % 

Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi 

pendapatan (sebesar Rp. 840.000,-) dengan target pendapatan 

(sebesar Rp. 2.178.000,-) dari Retribusi Ijin Trayek. 

7. Pendapatan Denda Retribusi, dengan Capaian Kinerja sebesar 

113,85%. 

Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi 

pendapatan (sebesar Rp. 25.258.900,-) dengan target pendapatan 

(sebesar Rp. 22.185.343,-) dari Denda Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor. 
 
 

Gambar 1 
Grafik Prosentase Capaian PAD Tahun 2018 

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 
 

 
 

 

2.1.2 Evaluasi Capaian Renstra OPD 

Evaluasi Capaian Renstra OPD dilakukan dengan melakukan evaluasi 

terhadap capaian sasaran pada tahun 2018 terhadap target yang 

direncanakan yang secara singkat dapat dijelaskan sebagaimana berikut : 
 

A. Capaian Kinerja Sasaran 

Evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran dilakukan dengan melakukan 

analisis terhadap masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) pada 

masing – masing sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten 

Blitar, yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut : 
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1. SASARAN STRATEGIS 1 

”Meningkatnya pelayanan kesekretariatan SKPD” 

 
 

Indeks Kepuasan Aparatur 

 
 
 
Tolok ukur capaian sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan 

SKPD” terdiri dari 1 indikator yaitu : “Indeks Kepuasan Aparatur” 

dengan target “Baik”.  

Pengukuran indikator ini ditunjukkan berdasarkan penilaian kepuasan 

aparatur yang didapatkan dari hasil survey internal terhadap 45 ASN 

Dinas Perhubungan atas layanan administrasi kesekretariatan di tahun 

2018. Dari hasil survey didapatkan Nilai “74,12” yang diinteprestasikan 

dengan “Baik”. Kondisi ini juga digambarkan dengan tidak ada 

permasalahan internal kedinasan dan aparatur dinas perhubungan 

dapat melaksanakan tugas – tugasnya dengan baik. Kepuasan 

aparatur sangat diperlukan dalam sebuah organisasi karena dengan 

hasil survey ini dapat menjadi masukan yang konstruktif terhadap 

kegiatan pelayanan administrasi kesekertariatan untuk menciptakan 

iklim dan suasana kerja yang kondusif yang dapat meningkatkan 

kualitas kinerja apartur pemerintah daerah.  
 

Tabel 1 
Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2018 pada Sasaran  

 

Target Realisasi
% 

Realisasi

1 Indeks Kepuasan Aparatur Baik Baik Baik 100 Baik 100%

Capaian s/d 2018 

terhadap  2021
No. Indikator

Capaian 

2017

2018 Target 

Akhir 

Renstra 

 

Dari hasil survey IKM didapatkan realisasi capaian kinerja sasaran terhadap 

Renja tahun 2018 adalah “Baik” yang didapatkan dari nilai IKM “74,12”. 

Nilai Peringkat Kinerja sasaran terhadap Renja 2018 sebesar “100%” 

dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari 

tercapainya target “Baik” atas indeks kepuasan aparatur di tahun 2018. 

Adapun Nilai Peringkat Kinerja  sasaran terhadap Renstra adalah “100%” 

dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur dari 

tercapainya target penilaian “Baik” atas indeks kepuasan aparatur di tahun 

2018 terhadap target Renstra tahun 2021.  

 IKU 
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2. SASARAN STRATEGIS 2 

”Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan yang berkualitas” 

 
Score SAKIP 

 
 
Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan 

dengan  pengelolaan kepemerintahan yang baik (good governance) 

dengan tiga pilar utama yaitu, Partisipasi, Transparansi dan 

Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki 

konsekuensi bahwa setiap  instansi pemerintah diharapkan mampu 

mengimplementasikan  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah 

(SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara 

produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil 

(result oriented). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan 

Rencana Strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja 

Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja, 

Penganggaran serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah 

penilaian akuntabilitas kinerja perangkat yang bertujuan untuk : 

a. Memastikan sasaran perangkat daerah sesuai dengan sasaran 

pembangunan daerah 

b. Memastikan upaya pencapaian target – target diperjanjikan kepada 

pejabat yang berkompeten 

c.  Memastikan kemajuan pencapaian target diukur dengan tepat 

d. Memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui 

pencapaian dari tahun ke tahun 

e. Memastikan pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah 

secara jujur 

f. Memastikan pencapaian kinerja direview dan dievaluasi 

g. Memastikan terdapat perbaikan yang berkelanjutan untuk 

peningkatan kinerja. 

 

 
 
 

 IKU 
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Tabel 2 

Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2018 pada Sasaran 2 
 

Target Realisasi
% 

Realisasi

1 Score SAKIP NA B A 166 BB 125%

Capaian s/d 2018 

terhadap  2021
No. Indikator

Capaian 

2017

2018 Target 

Akhir 

Renstra 

 
 

Tolok ukur capaian sasaran “Mewujudkan Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas” terdiri dari 1 indikator 

yaitu : “Score SAKIP” dengan target nilai “B”. Realisasi capaian kinerja 

sasaran atas Renja tahun 2018 Dinas Perhubungan dengan nilai “A” 

yang diperoleh dari hasil penilaian SAKIP oleh Tim evaluasi SAKIP 

Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap kinerja organisasi perangkat 

daerah tahun 2018. Nilai Peringkat kinerja sasaran atas Renja di tahun 

2018 sebesar “166%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat 

Baik” yang diukur dari tercapainya nilai SAKIP “A” dari target “B” di 

tahun 2018. Adapun untuk tingkat capaian kinerja sasaran tahun 2018 

terhadap target Renstra didapatkan penilaian “Sangat Baik” dimana 

target Renstra sampai dengan tahun 2021 adalah “BB” untuk indikator 

penilaian SAKIP dan telah dapat  dicapai di tahun 2018. 
 
 

3. SASARAN STRATEGIS 3 

”Menurunnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi 

teknis kendaraan dan perlengkapan keselamatan jalan” 

 
 

Prosentase kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh 
kondisi teknis kendaraan dan perlengkapan keselamatan jalan 

per 1.000 kendaraan 
 
 

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga 

dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa 

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau 

kerugian harta benda. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya 

kecelakaan lalu lintas, diantaranya adalah : 1) Faktor Kondisi teknis 

kendaraan dan 2) Faktor Prasarana keselamatan jalan (perlengkapan 

IKU 
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keselamatan jalan) dan 3) Faktor manusia (human error). Faktor  

pertama dan kedua merupakan tugas utama Dinas Perhubungan untuk 

terus melakukan pemantauan, pengawasan dan pemenuhan yang 

tujuannya adalah menekan angka kecelakaan secara preventif. Kondisi 

teknis kendraan mengandung pengertian persyaratan teknis laik jalan 

sebuah kendaraan (meliputi : kinerja pengereman, emisi gas buang, 

daya pancar lampu,radius putar, daya mesin, akurasi penunjuk 

kecepatan) yang secara berkala dilakukan pengujian kendaraan untuk 

angkutan umum. Sedangkan perlengkapan keselamatan jalan 

merupakan prasarana penunjang keselamatan jalan yang wajib 

dicukupi (UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1). 

Perlengkapan keselamatan jalan yang dimaksud berupa : Rambu Lalu 

Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan 

Jalan, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat 

pengawasan dan pengamanan Jalan, fasilitas untuk sepeda, Pejalan 

Kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan. 
 

Tabel 3 
Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2018 pada Sasaran 3 

 

Target Realisasi
% 

Realisasi

1 Prosentase kecelakaan lalu lintas 

yang disebabkan oleh kondisi teknis 

kendaraan dan perlengkapan 

keselamatan jalan per 1.000 

kendaraan

1,4% 1,60% 0,00% 100% 1,0% 100,0%

Capaian s/d 2018 

terhadap  2021
No. Indikator

Capaian 

2017

2018 Target 

Akhir 

Renstra 

 
 
Tolok ukur capaian sasaran “Menurunnya kecelakaan lalu lintas yang 

disebabkan oleh kondisi teknis kendaraan dan perlengkapan 

keselamatan jalan” terdiri dari 1 indikator yaitu : “Angka kecelakaan lalu 

lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis kendaraan dan 

perlengkapan keselamatan jalan”. Realisasi capaian kinerja sasaran 

terhadap Renja tahun 2018 sebanyak 0 (nol) kejadian kecelakaan lalu 

lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis kendaraan dan 

perlengkapan keselamatan jalan. Berdasarkan data laka lantas yang 

dihimpun oleh Dinas Perhubungan dari Polres Blitar dan Polres Blitar 
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Kota didapatkan jumlah kecelakaan lalu lintas di tahun 2018 sebanyak 

143 kejadian yang kesemuanya disebabkan oleh kelalaian manusia 

(human error).  

 
Nilai Peringkat kinerja sasaran atas Renja di tahun 2018 sebesar 100% 

dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” yang diukur 

dari tercapainya jumlah laka lantas sebanyak “0” kejadian dari target 

“0” kejadian di tahun 2018. Adapun untuk tingkat capaian kinerja 

sasaran tahun 2018 terhadap target Renstra didapatkan penilaian 

“Sangat Baik” dimana target Renstra sampai dengan tahun 2021 

adalah “0” kejadian untuk indikator jumlah kecelakaan lalu lintas yang 

disebabkan oleh kondisi teknis kendaraan dan perlengkapan 

keselamatan jalan dan telah dapat  dicapai di tahun 2018. 

Jumlah laka lantas di tahun 2018 masih cukup tingggi, namun kondisi 

tersebut mengalami penurunan 17,91% dibandingkan kondisi tahun 

sebelumnya yang mencapai 173 kejadian laka lantas di tahun 2017. Hal 

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah : 

a. Semakin meningkatnya kesadaran berlalu lintas pengguna jalan, 

beberapa kegiatan untuk mendukung kondisi ini adalah adanya giat 

operasi simpatik dan gakum gabungan dan adanya kegiatan yang 

bersifat preventif dengan adanya sosialisasi keselamatan berlalu 

lintas 

b. Jumlah kendaraan angkutan orang/barang dengan kondisi teknis 

kendaraan yang laik jalan semakin meningkat dibandingkan tahun 

2017 

Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan jalan yang 

semakin mengalami peningkatan dengan pemasangan perlengkapan 

keselamatan jalan di titik – titik rawan kecelakaan serta perbaikan 

perlengkapan keselamatan yang sudah mulai memerlukan rehabilitasi. 
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4. SASARAN STRATEGIS 4 

”Meningkatnya kualitas dan kualitas sarana dan prasarana 

angkutan” 

 
Prosentase peningkatan pemenuhan kualitas dan kuantitas 

sarana dan prasarana angkutan 
 

 
 

Kelancaran jaringan transportasi tidak terlepas dari pemenuhan sarana 

dan prasarana angkutan. Kebutuhan masyarakat akan moda 

transportasi saat ini sudah beralih menjadi kebutuhan primer dan akan 

merupakan suatu hal yang sangat ironis ketika alat transportasi yang 

layak tidak tersedia. Untuk itulah maka kecukupan sarana dan 

prasarana angkutan mutlak diperlukan untuk kelancaran transportasi. 

Moda transportasi yang ada di Kabupaten Blitar adalah moda 

transportasi darat dengan menggunakan kendaraan angkutan dan 

kereta api serta moda transportasi perairan melalui ASDP. Akan tetapi 

sejalan dengan regulasi kebijakan pemerintah pusat terkait 

kewenangan penyelenggaraan angkutan peneyeberangan ASDP, maka 

kewenangan daerah atas penyelenggaraan ASDP telah diambil alih 

oleh Pemerintah Pusat. Beberapa prasarana penunjang 

penyelenggaraan transportasi, utamanya untuk transportasi darat juga 

telah ada walaupun belum sesuai dengan kebutuhan diantaranya 

terminal dan halte sebagai tempat pemberhentian angkutan umum. 

Sedangkan untuk transportasi ASDP telah dicukupi oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur melalui pembangungan dermaga penyeberangan 

sungai di beberapa titik lokasi. 
 

Tabel 4 
Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2018 pada Sasaran 4 

 

Target Realisasi
% 

Realisasi

1 Persentase peningkatan pemenuhan 

kualitas dan kuantitas sarpras 

angkutan

43,14% 47,06% 45,10% 95,83% 60,78% 74,20%

Capaian s/d 2018 

terhadap  2021
No. Indikator

Capaian 

2017

2018 Target 

Akhir 

Renstra 

 
 

 

 IKU 
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Tolok ukur capaian sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

sarpras angkutan” terdiri dari 1 indikator yaitu : “Persentase 

peningkatan pemenuhan kualitas dan kuantitas sarpras angkutan”. 

Realisasi capaian kinerja sasaran terhadap Renja tahun 2018 sebesar 

“45,10%” sarpras angkutan dapat terpenuhi. Berdasarkan data dari 

Bidang Angkutan Dinas Perhubungan didapatkan jumlah sarpras 

angkutan yang tersedia di tahun 2018 sebanyak 23 unit (3 terminal, 13 

halte dan 7 jaringan trayek yang terlayani angkutan) dari total 

kebutuhan 51 unit.  
 
Nilai Peringkat kinerja sasaran atas Renja di tahun 2018 sebesar 

“95,83%” dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sangat Baik” yang 

diukur dari realisasi capaian kinerja tercapainya pemenuhan kebutuhan 

sarpras angkutan di tahun 2018 sebesar “45,10%” dari target Renja 

2018 sebesar “47,06%”. Adapun untuk tingkat capaian kinerja sasaran 

tahun 2018 terhadap target Renstra didapatkan sebesar “74,20%” 

dengan kriteria penilaian realiasi kinerja “Sedang” yang diukur dari  

realisasi capaian kinerja persentase sarpras angkutan dapat terpenuhi 

dengan baik di tahun 2018 sebesar “45,10%” terhadap target Renstra 

sampai dengan tahun 2021 adalah “60,78%”. 
 
 

B. Capaian Kinerja Pendapatan 

Secara akumulasi Capaian Kinerja pendapatan tahun 2018 terhadap 

Renstra Tahun 2016 – 2021 sebesar 46,19% dengan realisasi PAD 

sebesar Rp. 26.557.510.100,00 dari target sebesar                                     

Rp. 57.499.196.700,00. Adapun rincian capaian masing – masing 

sebagai berikut : 
 
1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, didapatkan  Capaian Kinerja 

sebesar 46,34%. 

Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sampai dengan 

tahun kedua pelaksanaan Renstra (2018) sebesar                            

Rp. 22.793.485000,00 dari total target sampai dengan tahun 2021 

sebesar Rp. 49.192.368.000,00. 

 

 



 

                                               

 

  
            Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar                                                                             46 

 

BAB II 

 

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, didapatkan  Capaian 

Kinerja sebesar 47,85%. 

Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sampai 

dengan tahun kedua pelaksanaan Renstra (2018) sebesar                  

Rp. 3.162.050.000,00 dari total target sampai dengan tahun 2021 

sebesar Rp. 6.608.390.000,-. 

3. Retribusi Terminal, didapatkan  Capaian Kinerja sebesar 28,69%. 

Pendapatan Retribusi Terminal sampai dengan tahun kedua 

pelaksanaan Renstra (2018) sebesar Rp. 205.802.000,00 dari total 

target sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 717.288.200,-. 

4. Retribusi Kios, didapatkan  Capaian Kinerja sebesar 72,37%.  

Pendapatan Retribusi Kios sampai dengan tahun kedua 

pelaksanaan Renstra (2018) sebesar Rp. 59.925.000,00  dari total 

target sampai dengan tahun 2021 sebesar  Rp. 82.800.000,-  

5. Retribusi MCK, didapatkan  Capaian Kinerja sebesar 61,94%. 

Pendapatan Retribusi MCK sampai dengan tahun kedua 

pelaksanaan Renstra (2018) sebesar Rp. 8.870.000,00 dari total 

target sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 14,320.000.-  

6. Retribusi Tempat Parkir Khusus, didapatkan  Capaian Kinerja 

sebesar 58,26% 

Pendapatan Retribusi Tempat Parkir Khusus sampai dengan tahun 

kedua pelaksanaan Renstra (2018) sebesar Rp. 15.700.000,- dari 

total target sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 26.950.000,-  

Capaian Kinerja Parkir Khusus nantinya tidak akan dapat mencapai 

sesuai dengan rencana target dikarenakan pada tahun 2017 lokasi 

Parkir Khusus yang berada di Polres Talun ditutup dan tidak 

dioperasikan kembali. 

7. Retribusi Ijin Trayek, didapatkan  Capaian Kinerja sebesar 36,75 % 

Pendapatan Retribusi Ijin Trayek sampai dengan tahun kedua 

pelaksanaan Renstra (2018) sebesar Rp. 1.156.000,00 dari total 

target sampai dengan tahun 2021 sebesar  Rp. 12.168.000,-. 

8. Pendapatan Denda Retribusi, didapatkan  Capaian Kinerja sebesar 

46,19%. 

Pendapatan Denda Retribusi sampai dengan tahun kedua 

pelaksanaan Renstra (2018) sebesar Rp. 310.522.100,00 dari total 

target sebesar Rp. 844.912.500,-  sampai dengan tahun 2021. 
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22..22  AAnnaalliissiiss  KKiinneerrjjaa  PPeellaayyaannaann  OOPPDD  

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten 

Blitar diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

Blitar melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten 

Blitar.   

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 

Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan 

daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terdapat 4 jenis 

pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi : (1) Jenis Pelayanan Dasar 

Angkutan Jalan, (2) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Sungai dan Danau, (3) Jenis 

Pelayanan Dasar Angkutan Penyeberangan, dan (4) Jenis Pelayanan Dasar 

Angkutan Laut. Dari keempat jenis pelayanan dasar tersebut, Dinas Perhubungan 

Kabupaten Blitar baru dapat melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan.  

Adapun capaian indikator pelayanan dasar angkutan jalan berdasarkan 

Permenhub tersebut diatas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar tahun 2018 

dapat dijabarkan sebagaimana berikut : 

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan 

Indikator SPM : “Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang 

telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten”, dengan target 

SPM 75%.  

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah jaringan jalan 

kabupaten yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total 

jaringan jalan dalan suatu kabupaten”. 

Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan 

perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan 

penanganan serius. Angkutan umum merupakan elemen penting dalam 

perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, tenaga kerja 

dan merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota. Berbagai bentuk moda 

angkutan umum diupayakan memiliki karakteristik dan tingkat pelayanan yang 

diberikan kepada publik sehingga dapat mewarnai perkembangan sistem 

angkutan umum yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan agar 

dapat bersaing dengan angkutan pribadi.  
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Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 maka Capaian Kinerja 

Pelayanan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan masih belum bisa bergerak 

naik dari capaian tahun 2017 bahkan cenderung mengalami penurunan. 

Capaian pada tahun 2018 mencapai 33,33% dimana jumlah jaringan jalan 

kabupaten yang telah terlayani oleh angkutan umum sebanyak 7 jaringan dari 

jumlah total jaringan jalan dalan suatu kabupaten sebanyak  21 jaringan. 

 

b. Tersedianya Jaringan Prasarana Angkutan Jalan 

- Indikator SPM “Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah 

dilayani angkutan umum dalam trayek”, dengan target SPM 100%. 

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase tersedianya halte pada 

setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 

terhadap total kebutuhan halte pada suatu kabupaten”. 

Halte merupakan tempat  kendaraan penumpang umum untuk menurunkan 

dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. 

Jumlah halte di kabupaten Blitar sebanyak 14 unit. Dari 14 unit tersebut 4 

unit digunakan untuk melayani jaringan trayek kabupaten sedangkan 10 

lainnya untuk melayani jaringan trayek antar kota (Blitar – Kediri, Blitar – 

Tulungagung, dan Blitar – Malang). Capaian Kinerja ketersediaan halte 

dalam jaringan trayek kabupaten yang dilayani oleh angkutan umum 

sampai dengan tahun 2018 sebesar 50%. 

 
Tabel 6 

Data Halte di Kabupaten Blitar 
 

No. Nama Halte Lokasi Jaringan Trayek

1 Halte Masjid Agung Wlingi Wlingi - Selopuro Kanigoro

2 Halte Pandeaan Wlingi Wlingi - Resapombo
3 Halte Kawedanan Wlingi Wlingi - Krisik

4 Halte Babadan Wlingi  

 

- Indikator SPM “Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap 

Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek”, dengan 

target SPM (40%) 

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah terminal 

penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum 

dalam trayek terhadap total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan 

kota dan angkutan pedesaan”. 
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Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor yang digunakan untuk 

mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan 

orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Pada 

Kabupaten Blitar terdapat 2 jenis terminal, yaitu : (1) Terminal type B (yang 

peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota 

dalam propinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan 

dan/atau angkutan perdesaan) dan (2) Terminal type C (yang peran 

utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau 

perdesaan).  Jumlah terminal  terminal type C sebanyak 3 unit (Terminal 

Kademangan, Terminal Lodoyo dan Terminal Wlingi) yang dikelola oleh 

Pemerintah Kabupaten Blitar dan 1 terminal type B (Terminal Kesamben) 

yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 

Fungsi masing – masing terminal tesebut adalah : 

 Terminal Kesamben untuk melayani jaringan AKDP (Blitar – Malang) 

dan jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Blitar bagian 

Timur. 

 Terminal Kademangan untuk melayani jaringan AKDP (Blitar – 

Tulungagung) dan jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan 

wilayah Blitar bagian Barat. 

 Terminal Lodoyo untuk melayani jaringan angkutan kota dan/atau 

pedesaan wilayah Blitar bagian Selatan. 

 Terminal Wlingi untuk melayani jaringan angkutan kota dan/atau 

pedesaan wilayah Blitar bagian Utara. 

Sampai dengan tahun 2018 Capaian Kinerja Pelayanan ketersediaan terminal 

angkutan penumpang sebesar 19 %. 

 

c. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan 

Indikator SPM “Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan 

guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota”, 

dengan target SPM 60% 

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah tersedianya 

fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan 
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jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten disertai penetapan kebijakan 

berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, 

petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati 

terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan 

kabupaten”. 

Sesuai dengan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 mewajibkan jalanuntuk  

dilengkapi dengan rambu, marka dan alat pemberi isyarat, alat pengendali 

dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan 

serta fasilitas pendukung lainnya. Sarana perlengkapan jalan tersebut 

dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran 

lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan. Dari hasil pelaksaan kegiatan 

pada tahun 2018 maka Capaian kinerja pelayanan fasilitas perlengkapan 

jalan pada tahun 2018 baru mencapai 35,29% dari target SPM 

Perhubungan sebesar 60%. Capaian ini tidak memperhitungkan jumlah 

PJU yang terpasang di Kabupaten Blitar karena kewenangan pengelolaan 

PJU berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

 

Tabel 7 
Data Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Blitar 

 

 Kebutuhan  Terpasang 

RAMBU LALIN 3.986,00     2.633,00     66,06          1.353,00         

RPPJ 246,00        134,00        54,47          112,00            

GUARDRAIL 3.040,00     1.156,00     38,03          1.884,00         

APILL 9,00            10,00          111,11        (1,00)               

LAMPU KEDIP 49,00          57,00          116,33        (8,00)               

DELENIATOR 4.256,00     91,00          100,00        -                  

CERMIN TIKUNGAN 17,00          14,00          100,00        -                  

JUMLAH 11.603,00     4.095,00     35,29% 3.340,00         

 Nama Perlengkapan Jalan 
 Data Perlengkapan Jalan 

 %  Kekurangan 

 

 

d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 

Indikator SPM “Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi 

Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 

(empat ribu) kendaraan wajib uji”, dengan target SPM 60%. 

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah kendaraan  

bermotor wajib uji pada kabupaten terhadap 4.000 unit kendaraan bermotor 

wajib uji dalam kabupaten”. 



 

                                               

 

  
            Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar                                                                             54 

 

BAB II 

 

Keterangan : yang dimaksud dengan SPM unit pengujian kendaraan 

bermotor adalah seperangkat alat uji dasar. 

Capaian kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor sampai dengan 

tahun 2018 sebesar 392% dari jumlah total kendaraan wajib uji di 

Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sebesar 16.917 unit. 

Dari jumlah taman kendaraan wajib uji di Kabupaten Blitar yang ada tersebut 

telah dilayani oleh 2 unit pengujian kendaraan bermotor, yaitu : Pengujian 

Kendaraan Bermotor Srengat dan Pengujian Kendaraan Bermotor Wlingi. 

 

e. Sumber Daya Manusia 

- Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang 

terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal”, dengan target 

SPM 50% 

Jumlah SDM di bidang terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 

sebanyak 6 orang dari total kebutuhan SDM sebanyak 9 orang untuk 3 

terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Capaian 

kinerja SDM bidang terminal sampai dengan tahun 2018 sebesar 66,7%. 

- Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang 

pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan 

pengujian berkala kendaraan bermotor”, dengan target SPM 100% 

Jumlah SDM bidang pengujian kendaraan bermotor pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Blitar sebanyak  8 orang dari total kebutuhan 

SDM sebanyak 18 orang untuk 2 unit pengujian kendaraan bermotor yang 

dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Capaian kinerja SDM bidang 

pengujian kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2018 sebesar 

44,44%. 

- Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, 

Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota”, dengan 

target SPM 40%  

Jumlah SDM di bidang MRLL dan Andalalin pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Blitar sebanyak 0 orang dari total kebutuhan SDM sebanyak 2. 

orang. Capaian kinerja SDM bidang terminal sampai dengan tahun 2018 

sebesar 0%. 
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- Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap 

perusahaan angkutan umum”, dengan target SPM 100%. 

Jumlah SDM di bidang pengawas kelaikan kendaraan pada setiap 

perusahaan angkutan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 

sebanyak 0 orang dari total kebutuhan SDM sebanyak 2. orang. Capaian 

kinerja SDM bidang terminal sampai dengan tahun 2018 sebesar 0%. 

 

Selain SPM bidang Perhubungan tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten 

Blitar juga melaksanakan beberapa pelayanan kepada masyarakat Bidang 

Perhubungan, diantaranya : 

a. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 

Indikator SPM “Terujinya kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Blitar”, 

dengan target SPM 86,49% 

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah kendaraan bermotor 

wajib uji di Kabupaten Blitar yang lulus pengujian kendaraan bermotor 

terhadap total jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Blitar”. 

Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan bagi Kendaraan Bermotor Wajib 

Uji (KBWU) yang jumlahnya di Kabupaten Blitar pada tahun 2018 mencapai 

16.917 unit. Kegiatan pengujian kendaraan bermotor ini dilaksanakan 

berdasarkan pada : (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, (2) PP No. 55 Tahun 2015 Tentang Kendaraan, (3) PM 

Perhubungan No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, 

(4) KM Perhubungan No. 63 Tahun 1992 Tentang Pengujian Kendaraan 

Bermotor, (5) Perda Kabupaten Blitar No. 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi 

Jasa Umum. 

Adapun tujuan utama pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah : (1) 

Menjamin keselamatan secara teknis kendaraan bermotor di jalan, (2) 

Menurunkan angka kecelakaan, (3) Ikut serta menjaga kelestarian lingkungan 

dengan mengurangi polusi di jalan. Data akhir tahun 2018 menunjukkan 

jumlah kendaraan yang lulus uji sebanyak 14.348 unit yang mengandung arti 

bahwa capaian kinerja pengujian kendaraan bermotor sebesar 84,81%. 

Beberapa penyebab masih kurangnya capaian kinerja tersebut (belum 100%)  

adalah terdapat beberapa kendaraan yang pindah / mutasi keluar wilayah 

Kabupaten Blitar, rubah sifat kendaraan angkutan barang/orang dari umum 

(plat kuning) menjadi kendaraan pribadi angkutan orang (plat hitam) dan 
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adanya kendaraan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan lagi. 

Perkembangan taman kendaraan wajib uji dan jumlah kendaraan yang lulus 

uji di Kabupaten Blitar dapat digambarkan dalam grafik 2 dibawah ini : 
 

Gambar 2 
Grafi Kenaikan Taman Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan 

Jumlah Kendaraan Lulus Uji di kabupaten Blitar 
 

 

 

b. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Indikator SPM “Terlayaninya parkir tepi jalan untuk kendaraan di wilayah 

Kabupaten Blitar”, dengan target SPM 100% 

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah lokasi parkir tepi jalan 

di Kabupaten Blitar yang terdapat Jukir dan fasilitas parkir (rambu dan marka) 

terhadap total jumlah lokasi parkir tepi jalan di Kabupaten Blitar”. 

Pelayanan perparkiran meliputi pemenuhan sarana dan prasarana dan 

pelayanan teknis lapangan. Dasar hukum pelaksanaan parkir di tepi jalan ini 

adalah :  

- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan lalu 

Lintas Jalan 

- KM Dalam Negeri No. 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Perparkiran di Daerah 

- Perda No. 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 

Dari data yang didapatkan pada Kantor SAMSAT Kabupaten Blitar 

menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah kendaraan di Kabupaten Blitar 

pada setiap tahunnya. Dengan penerapan 2 metode parkir di Kabupaten 

Blitar, yaitu : (1) Parkir Berlangaganan dan (2) Parkir Konvensional, maka 

dengan kenaikan jumlah kendaraan di Kabupaten Blitar akan memiliki dampak 

kenaikan jumlah peserta parkir berlangganan dan dengan kendaraan luar 
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wilayah Kabupaten Blitar yang melintas di Kabupaten Blitar juga akan 

berdampak pada semakin banyak kendaraan yang melakukan parkir di tepi 

jalan Kabupaten Blitar. Dalam pelaksanaan kegiatan perparkiran dilapangan 

masih didapatkan pengaduan masyarakat terkait dengan adanya juru parkir 

nakal, akan tetapi prosentasenya sangat kecil sekali. Gambaran secara umum 

pelaksanaan pelayanan parkir dapat berjalan dengan lancar dengan indikator 

dapat terlayaninya dengan baik kendaraan yang parkir dan adanya  partisipasi 

aktif masyarakat untuk ikut serta mendukung pelaksanaan pembangunan 

daerah dengan membayar retribusi parkir berlangganan.  
 
 
 

 

 
 
Data sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa Capaian Pelayanan 

Parkir Tepi Jalan Umum sebesar 100% dimana dari 59 lokasi parkir yang 

tersedia telah terdapat 59 lokasi yang terdapat Jukir dan/atau fasilitas parkir. 

 

c. Pelayanan Ijin Trayek 

Indikator SPM “Terlayaninya perijinan trayek untuk angkutan umum di 

Kabupaten Blitar”, dengan target SPM 100% 

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah ijin trayek angkutan 

umum yang diterbitkan terhadap total jumlah pemohon ijin trayek angkutan 

umum di Kabupaten Blitar”. 

Pemberian ijin trayek bagi angkutan umum didasarkan pada : 

- UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

- KM Perhubungan No. 25 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum 

- Perda Kabupaten Blitar No. 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu 

Gambar 3 
Grafik Perkembangan Kendaraan 

Bermotor di Kabupaten Blitar 

Gambar 4 
Grafik Kenaikan PAD Parkir 

Berlangganan di Kabupaten Blitar 
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Keberadaan angkutan umum di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi sangat signifikan dimana dari 

data awal sebanyak 305 unit yang melayani 21 Jaringan trayek, pada tahun 

2018 tersisa 7 unit yang melayani 21 jaringan trayek di Kabupaten Blitar. 

Pada tahun 2018 Capaian Kinerja Pelayanan Ijin Trayek sebesar 100% 

dimana dari 7 trayek yang melakukan pengurusan perpanjangan ijin trayek 

dapat terlayani semua. 

 

d. Pelayanan Rekomendasi Andalalin 

Indikator SPM “Terlayaninya rekomendasi andalalin bagi pembangunan 

dan/atau pengembangan pusat kegiatan yang akan menimbulkan gangguan 

keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan 

jalan”, dengan target SPM 100% 

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah lokasi 

pembangunan/pengembangan pusat kegiatan yang mendapat rekomendasi 

Andalalin terhadap total jumlah lokasi pembangunan/pengembangan pusat 

kegiatan yang akan berdampak pada lalin di Kabupaten Blitar”. 

Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) diberikan untuk 

kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan bangkitan lalu lintas. 

Pemberian rekomendasi Andalalin diselenggarankan berdasarkan pada : 

- UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 

- PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis 

Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. 

- PM Perhubungan No. 75 Tahun 2015 Ten tang Penyelenggaraan Analisis 

Dampak Lalu Lintas 

- Perda Kabupaten Blitar No. 10 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu 

Lintas (ANDALALIN) 

Pada tahun belum ada permohonan ijin Andalalin yang masuk ke Dinas 

Perhubungan Kabupaten Blitar. 

Gambaran analisis pencapaian kinerja pelayanan dasar  OPD dapat dilihat dalam 

tabel 8. 
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22..33  AAnnaalliissiiss  CCaappaaiiaann  IInnddiikkaattoorr  KKiinneerrjjaa  
  

Beberapa indikator kinerja di tahun 2018 untuk mengukur tingkat keberhasilan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun OPD Dinas Perhubungan 

Kabupaten Blitar, meliputi : 1) Indikator Kinerja Daerah (IKD), 2) Indikator Kinerja 

Utama (IKU), dan 3) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang masing – masih 

capaiannya sebagai sebagaimana diuraikan dalam tabel 9 berikut : 
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22..44  IIssuu  ––  IIssuu  PPeennttiinngg  PPeennyyeelleennggggaarraaaann  TTuuggaass  ddaann  FFuunnggssii  SSKKPPDD  

2.4.1 Analisa SWOT 

a. Kekuatan 

1) Adanya tupoksi yang jelas dan telah diundangkan 

2) Adanya komitmen dan loyalitas yang kuat dari apartur Dinas 

Perhubungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

SKPD 

3) Sarana dan prasarana kantor yang memadai untuk pelaksanaan 

kerja 

4) Adanya perlengkapan controlling lalin yang terpadu 
 
 

b. Kelemahan 

1) Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan 

2) Belum adanya SDM bidang Informasi dan Teknologi (IT) 

3) Keterbatasan pemahaman pegawai tentang tugas pokok dan fungsi 

4) Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk urusan 

perhubungan 
 

c. Peluang 

1) Adanya kesamaan dalam upaya penanganan masalah SDM dan 

fasilitas transportasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Pusat 

2) Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian jaringan 

trayek di kabupaten 

3) Letak geografis yang cukup strategis, berbatasan dengan laut 

selatan dan kota – kota berkembang (Tulungagung, Kediri dan 

Malang) 
 

d. Tantangan 

1) Masih belum optimalnya pemenuhan perlengkapan keselamatan 

jalan dan layanan bidang angkutan 

2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan disiplin 

berlalu lintas 

3) Kurangnya peran serta swasta dalam ikut serta di bidang lalu 

lintas, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) 

4) Masih banyak ditemui kendaraan dengan muatan berlebih dan 

kondisi kendaraan yang sudah tidak laik jalan beroperasi di jalan 
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2.4.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi 

Dari hasil identifikasi diatas, maka dirumuskan permasalahan yang perlu 

mendapat perhatian dalam menentukan rencana kedepan. Beberapa 

permasalahan di bidang perhubungan adalah : 
 
a. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi dintaranya 

adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak 

jalan, dan kurangnya sarpras keselamatan jalan 

b. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, 

yang dipengaruhi oleh kurangnya tingkat pengetahuan dan disiplin 

operator angkutan. 

c. Belum tercukupinya sarpras keselamatan jalan 

d. Rendahnya disiplin pengguna jalan 

e. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan 

jaringan jalan di Kabupaten Blitar,  

f. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi 

g. Terbatasnya  alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana 

transportasi secara menyeluruh 

h. Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan, adapun faktor 

yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi/orang per orang 

yang mengelola usaha angkutan yang dilakukan secara tradisional. 

i. Masih maraknya praktik parkir liar  

 

2.4.3 Isu – isu strategis 

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena 

atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak 

negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi 

secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan yang 

telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu – isu 

strategis pemerintahan tahun 2020 sebagai berikut : 

a. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan 

pengguna jasa transportasi.  

b. Pengembangan sarana angkutan massal yang belum memadai 

kebutuhan 
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c. Makin padatnya pengguna jalan dan masih tingginya angka kecelakaan, 

sehingga diperlukan infrastruktur perhubungan dan fasilitas perlengkapan 

keselamatan jalan yang memadai. 

d. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan 

lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat 

pengguna jasa transportasi. 

e. Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten 

Blitar disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana 

aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi. 

f. Pengembangan teknologi dan inovasi dibidang perhubungan perlu 

ditingkatkan guna peningkatan kualitas pelayanan. 

 

22..55  EEvvaalluuaassii  RReeaalliissaassii  CCaappaaiiaann  TTaahhuunn  AAnnggggaarraann  22001199  ssaammppaaii  ddeennggaann  SSeemmeesstteerr  II  

Evaluasi capaian program dan kegiatan sampai dengan Semester I dilakukan 

dengan melakukan evaluasi dari sisi pendapatan dan sisi belanja langsung. 

2.5.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pendapatan 

Alokasi target pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 8.647.555.500,00 dengan 

capaian sampai dengan Semester I mencapai Rp. 4.332.490.500,00 

(50,10%). Capaian PAD untuk masing – masing jenis retribusi tersebut 

apabila dijabarkan sebagaimana tabel 10 berikut : 
 

Tabel 10 
Realisasi Capaian Target Pendapatan Tahun 2019 

Sampai dengan Semester I 
 

Target Realisasi
% 

capaian

A PENDAPATAN    8.647.555.500,00    4.332.490.500,00 50,10%      4.186.048.100,00 3,50%

I PENDAPATAN ASLI DAERAH    8.647.555.500,00    4.332.490.500,00 50,10%           4.186.048.100 3,50%

1 Hasil Retribusi daerah   8.620.561.000,00   4.319.129.000,00 50,10%          4.174.056.000 3,48%

1,1 Retribusi Jasa Umum    8.498.050.000,00    4.251.775.000,00 50,03%           4.112.610.000 3,38%

1.1.1 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum

    7.483.050.000,00 3.714.990.000,00   49,65% 3.574.120.000          3,94%

1.1.2 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor     1.015.000.000,00 536.785.000,00      52,89% 538.490.000             -0,32%

1,2 Retribusi Jasa Usaha        121.107.000,00          67.240.000,00 55,52%                 60.972.000 10,28%

1.2.1 Retribusi Terminal - Tempat Parkir Untuk 

Kendaraan Penumpang dan Bis Umum

         72.237.000,00 34.610.000,00        47,91% 36.812.000               -5,98%

1.2.2 Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha          33.000.000,00 31.220.000,00        94,61% 22.750.000               37,23%

1.2.3 Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di 

lingkungan Terminal

           2.820.000,00 1.410.000,00           50,00% 1.410.000                  0,00%

1.2.4 Retribusi Tempat Khusus Parkir          13.050.000,00 -                            0,00% -                                  0,00%

1,3 Retribusi Perizinan Tertentu            1.404.000,00               114.000,00 8,12%                       474.000 -75,95%

1.3.1 Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada 

Badan

           1.404.000,00 114.000,00              8,12% 474.000                     -75,95%

2 Lain - Lain PAD yang Sah         26.994.500,00         13.361.500,00 49,50%                11.992.100 11,42%

2,1 Pendapatan Denda Retribusi          26.994.500,00          13.361.500,00 49,50%                 11.992.100 11,42%

2.1.1 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor

         26.994.500,00 13.361.500,00        49,50% 11.992.100               11,42%

No. Uraian

2019
Realisasi Tahun 

2018

Naik / 

(Turun)    

%
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Dari sisi pendapatan sampai dengan Semester I Tahun 2019 didapatkan 

bahwa tingkat capaian kinerja target Sangat Baik dengan indikator bahwa 

dapat terealisasinya 50,10% target Pendapatan  sebesar  40,00% dari target 

awal sampai dengan Semester I. Capaian pendapatan tahun 2019 ini apabila 

disandingkan dengan capaian pendapatan tahun 2018 di periode yang sama 

masih lebih baik dengan adanya kenaikan sebesar 3,5%. Kenaikan ini terjadi 

di hampir semua jenis retribusi kecuali untuk penerimaan dari : 

1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang mengalami penurunan 

sebesar 0,32%. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemilik 

kendaraan bermotor wajib uji untuk melakukan uji berkala (KIR) 

kendaraannya tepat waktu jatuh tempo. Tingkat capaian kinerja retribusi 

pengujian kendaraan bermotor ini berbanding terbalik dengan capaian 

kinerja pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor. 

2) Retribusi Terminal – Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bis 

Umum mengalami penurunan sebesar 5,98%. Hal ini disebabkan oleh 

jumlah angkutan umum orang mengalami penurunan dan berakibat 

volume kendaraan angkutan umum yang keluar/masuk terminal juga 

mengalami penurunan. Tingkat capaian kinerja retribusi tempat parkir 

untuk kendaraan penumpang dan bis umum ini akan berbanding lurus 

dengan capaian kinerja retribusi pemberian ijin trayek kepada badan. 

3) Retribusi Pemberian Ijin Trayek Kepada Badan yang mengalami 

penurunan sebesar 75,95%. Kondisi ini secara umum disebabkan oleh 

semakin berkurangnya angkutan umum di Kabupaten Blitar sebagai 

akibat dari banyaknya pengguna moda angkutan umum yang beralih 

menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan sewa khusus (tanpa 

trayek). 

Prosentase kenaikan capaian kinerja pendapatan terdapat pada retribusi 

tempat kegiatan usaha yang mencapai 37.23%. Hal ini merupakan dampak 

dari intensifikasi beberapa kios dengan melakukan rehabilitasi terhadap 

beberapa kios yang semula rusak dan tidak dapat digunakan menjadi kios 

yang dapat dimanfaatkan dengan sewa kios di tahun 2019. 
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2.5.2 Evaluasi Capaian Kinerja Belanja Langsung 

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 sebesar                                     

Rp. 6.033.964.942,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan Semester I 

sebesar Rp. 1.708.709.572,00 (28,32%). Capaian ini masih belum dapat 

sesuai dengan rencana capaian target sampai dengan Semester I sebesar 

60,00%. Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan realisasi pada periode yang 

sama di tahun 2018 yang juga hanya mampu menyerap 25,00% dari alokasi 

anggaran.  Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 

penyerapan anggaran di tahun 2019 adalah : 

a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, utamanya yang 

melalui proses lelang, diantaranya :  

1) Pengadaan buku uji dan plat uji kendaraan bermotor,  

2) Pengadaan stiker parkir berlangganan. 

b. Terdapat kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam proses 

pembuatan pertanggungjawaban keuangan. 

Rincian realisasi belanja langsung tahun 2019 sebagaimana tabel 11. 

 

22..66  RReevviieeww  TTeerrhhaaddaapp  RRaannccaannggaann  AAwwaall  RRKKPPDD  

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar 

tahun 2019 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan 

Perubahan Rencana Kerja (P Renja) pada tahun 2019 dengan memperhatikan 

kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan 

landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2019 yang 

berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. 

Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis 

kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga akan 

menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Blitar di Bidang 

Perhubungan. 

Pada tahun 2019 program dan kegiatan Dinas Perhubungan dilakukan 

sinkronisasi dengan Perubahan RKPD Kabupaten Blitar sehingga menjadi rumusan 

program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan Perubahn Rencana Kerja                  

(P Renja) Tahun 2019. Dari hasil review terhadap rancangan awal terhadap analisis 

kebutuhan didapatkan 7 program dengan 16 kegiatan dalam RKPD telah sesuai 

dengan kebutuhan di tahun 2019. Review Renja Dinas Perhubungan Kabupaten 

Blitar Tahun 2019 disajikan dalam Tabel 12. 
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22..77  PPeenneellaaaahhaann  UUssuullaann  PPrrooggrraamm  ddaann  KKeeggiiaattaann  MMaassyyaarraakkaatt  

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian 

dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan 

terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 

yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Pada tahun 2018 

terdapat usulan terkait perlengkapan keselamatan jalan yang setelah diadakan 

survey dan studi kelayakan dari Tim Dinas Perhubungan usulan tersebut belum 

dapat diakomodir untuk pelaksanaan tahun 2019 karena beberapa pertimbangan, 

diantaranya : 

1. Kondisi jalan yang tidak dimungkinkan untuk diberikan perlengkapan jalan, 

seperti : pemarkaan yang tidak bias dilakukan karena kondisi aspal yang tidak 

memungkinkan maupun penempatan traffic light yang belum didukung dengan 

lebar jalan. 

2. Kondisi Lalu – Lintas Harian Rata – Rata (LHR) jalan yang belum memenuhi 

kriteria untuk penempatan beberapa perlengkapan jalan. 

 

Tabel 13 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 
Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 

 

No. Program / Kegiatan Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Besaran/ 
Vol. 

Catatan 
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TTUUJJUUAANN,,  SSAASSAARRAANN,,  PPRROOGGRRAAMM  DDAANN  

KKEEGGIIAATTAANN  

BBAABB  

33  
  

  

33..11  TTeellaaaahhaann  TTeerrhhaaddaapp  KKeebbiijjaakkaann  NNaassiioonnaall  

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 

dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan 

pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015-2019.  Kebijakan 

dan strategi yang juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan 

berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian 

Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis peencanaan 

pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. 
 
Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian 

Perhubungan Tahun 2015-2019 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi 

beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan 

sejalan dengan sasaran pembanguan pada Unit Kerja Eselon I.  Pemikiran di atas 

sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari 

Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. 
 
Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian 

Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian perhubungan yang 

telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan 

Tahun 2015-2019 dikelompokan menjadi 3 aspek : 
 

1. Keselamatan dan Keamanan 

Keselamatan dan Keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi 

ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi 

serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi 

transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan.  Tingkat 

keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran 

yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah 

gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi. 
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2. Pelayanan Transportasi 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transporatasi ditetapkan 7 sasaran 

yaitu : 

a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi 

b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai 

dengan kebutuhan. 

c. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan 

d. Meningkatkan Kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan 

good governance. 

e. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi 

kebijakan bidang perhubungan 

f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya 

penerapan teknologi ramah lingkungan pada sector transportasi 

g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan 

clean governance. 
 

3. Kapasitas Transportasi 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian 

Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran : 

a. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan 

keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda 

b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang 

c. Meningkatnya layanan transportasi didaerah rawan bencana, perbatasan, 

tertular, terpecil dan khususnya di wilayah timur Indonesia 

d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum missal perkotaan. 

e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen 

transportasi perkotaan. 

 

33..22  TTeellaaaahhaann  TTeerrhhaaddaapp  KKeebbiijjaakkaann  PPeemmeerriinnttaahh  PPrroovviinnssii  

Dalam dokumen RPJMD 2014 – 2019 Provinsi Jawa Timur telah dirumuskan 

Tujuan (T8) yang mendukung pembangunan daerah bidang perhubungan dengan 

uraian : “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk 

mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat” yang 

dilaksanakan dengan sasaran “Meningkatnya kinerja pelayanan, dan 

pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, 

efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut, dan udara”.  
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Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, telah ditetapkan strategi dan arah 

kebijakan pembangunan Jawa Timur 2014-2019 dengan rumusan sebagai                 

berikut : 
 
A. Strategi 1 : Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana 

dan prasarana transportasi yang memadai dan handal 

Arah kebijakan : 

1. Pengembangan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, 

dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta 

kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul 

kabupaten/kota 

2. Pengembangan pembangunan dermaga/transportasi antar-pulau untuk 

mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di wilayah Kepulauan 

Madura, dan pulau-pulau lainnya 

3. Pengembangan jalur komuter perkeretapian, dan pengembangan rel 

perkeretaapian ganda (double track) 

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan 
 

B. Strategi 2 : Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara 

yang efisien dan efektif 

Arah kebijakan : 

1. Pengembangan perluasan sistem angkutan umum, termasuk busway / 

monorel 

2. Pengembangan terminal kelas A, B dan C, serta optimalisasi terminal kargo 

dan peti kemas 

3. Peningkatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum 

4. Pengembangan pembangunan pelabuhan khusus 

5. Peningkatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Juanda dan 

Abdul Rahman Saleh Malang 

6. Peningkatan pembangunan dan pengembangan bandar udara perintis untuk 

penerbangan antarkota (city link) 
 
Sebagai pelaksanaan urusan perhubungan di Provinsi Jawa Timur serta 

mengakomodir perencanaan dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur 2014-2019, 

maka telah disusun Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur sebagai 

integral dokumen perencanaan. Dalam dokumen Renstra tersebut telah 

dirumuskan tujuan dan sasaran, yaitu : 
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TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan sektor transportasi 

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat, dan 

meningkatnya kompetensi SDM petugas sektor transportasi 
 

TUJUAN 2 : Menyediakan prasarana dan sarana transportasi dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong 

peranan swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan bidang transportasi 

Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen transportasi dengan 

penekanan pada ketersediaan sarana prasarana dan peran 

serta masyarakat dan Swasta. 

 

33..33  TTeellaaaahhaann  TTeerrhhaaddaapp  KKeebbiijjaakkaann  PPeemmeerriinnttaahh  DDaaeerraahh  

3.3.1 Telaahan Terhadap Dokumen RPJMD 

Dalam rangka mendukung tercapainya visi Kabupaten Blitar periode 2016 – 

2021 “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing” 

telah dijabarkan dalam 6 misi pembangunan :  
 

1) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program 

pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program 

pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran; 

2) Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai – nilai 

keagamaan (relegius), kearifan lokasl dan hukum melalui optimalisasi 

kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan 

perundang – perundangan; 

3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat 

melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk didalamnya 

adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan 

kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan 

pelayanan kesehatan yang memadai; 

4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi 

birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi; 

5) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi 

masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan 

UKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan 

penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam 

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; 



 

                                               

 

  
            Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar                                                                             77 

 

BAB III 

 

6) Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan 

melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 
 

Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2016 – 2021. Didalam RPJMD tersebut telah dirumuskan 

strategi pemerintah daerah yang merupakan rumusan perencanaan 

komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar 

melakukan upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran selama 

lima tahun kedepan. Dalam RPJMD tersebut juga telah ditetapkan arah 

kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang 

dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke 

waktu selama periode 5 (lima) tahun.  

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021, arah kebijakan 

tahun 2019 adalah melanjutkan dan memantapkan pembangunan yang 

telah dilakukan pada tahun pertama dan kedua, pembangunan tahun 2019 

juga memulai pelaksanaan beberapa strategi yang belum menjadi fokus 

pada tahun pertama dan kedua. Fokus pelaksanaan misi dan sasaran pada 

tahun ketiga RPJMD 2016 – 2021 adalah : 
 
1) MISI 1 : Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dengan 2 sasaran : 

a) Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran (S1) 

b) Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur (S2) 
 

2) MISI 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan 3 

sasaran : 

a) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat (S4) 

b) Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan 

masyarakat (S5) 

c) Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang 

mendukung pengarustamaan gender dan perlindungan anak (S6) 
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3) MISI 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan 2 

sasaran : 

a) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah (S7) 

b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S8) 
 

4) MISI 5 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi 

masyarakat yang memiliki daya saing, dengan 3 sasaran : 

a) Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan 

usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata (S9) 

b) Meningkatnya pelayanan perijinan (S10) 

c) Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan ruang 

secara berkelanjutan (S11) 
 

5) MISI 6 :  Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan 

perdesaan, dengan 1 sasaran : 

a) Meningkatnya kualitas pembangunan desa (S12) 
 

Dari sasaran – sasaran tersebut diatas, fokus Dinas Perhubungan yang 

dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi berada pada Sasaran kedua (S2) 

yang dilaksanakan dengan strategi “Meningkatkan kapasitas dan 

kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana 

perhubungan” melalui arah kebijakan “Penyediaan jaringan jalan, 

jembatan dan irigasi serta sarana dan prasarana perhubungan yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.” 

 
 
 
3.3.2 Telaahan Terhadap Dokumen RKPD 

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Blitar Tahun 2019 yang memproyeksikan RPJMD dan telaah 

misi Kepala Daerah, sasaran serta tujuan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 

2016 – 2021 maka telah dirumuskan tema RKPD Kabupaten Blitar tahun 

2019 adalah “Memacu Pembangunan Ekonomi yang Mengoptimalkan 

Sumber Daya Secara Arif dan Lestari” dengan sasaran pembangunan 

daerah Kabupaten Blitar tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut : 
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(1) Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pengangguran 

(2) Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur 

(3) Terwujudnya stabilitas daerah 

(4) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat 

(5) Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat 

(6) Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang mendukung 

pengarustamaan gender dan perlindungan anak 

(7) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah 

(8) Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

(9) Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan usaha 

mikro berbasis pertanian dan pariwisata 

(10) Meningkatnya pelayanan perijinan 

(11) Meningkatnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan 

(12) Meningkatnya kualitas pembangunan desa 

 
 
Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2019 telah ditetapkan 

sebagai berikut : 

 
(1) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 

(2) Penataan Kota Kanigoro, Pemeliharan Infrastrutur penopang 

perekonomian pengelolaan sumber daya air 

(3) Pemantapan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 

dalam melaksanakan pesta demokrasi 

(4) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat serta 

pengarustamaan gender dan anak 

(5) Peningkatan tata kelola pemerintahan, kinerja ASN dan peningkatan 

pendapatan daerah berbasis teknologi informasi 

(6) Peningkatan daya saing usaha melalui sektor ekonomi unggulan 

berbasis kawasan dan berkelanjutan 

 
Berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2019 

yang disandingkan dengan Agenda Prioritas Kabupaten Blitar Tahun 2016-

2021, terdapat beberapa Agenda Prioritas yang linear dan menjadi prioritas 

pendukung. Secara keseluruhan dalam 5 (lima) tahun Kabupaten Blitar 
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memiliki 6 Agenda Prioritas (AP) yang dilaksanakan selama periode lima 

tahun dan terbagi-bagi sesuai dengan agenda perencanaan pembangunan 

tiap tahunnya, yaitu: 

 
1)  Agenda Penataan Perkotaan Kanigoro  

Pemerintah Kabupaten Blitar memprioritaskan penambahan fasilitas 

penunjang di Kecamatan Kanigoro sebagai pusat pemerintahan yang 

baru atau ibukota Kabupaten Blitar. Penataan seperti Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) dan pembangunan Sport Center atau pusat keramaian 

kota menjadi konsen utama dalam Agenda Prioritas (AP) ini. 

 
2) Penanggulangan dan Pengentasan kemiskinan 

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melakukan 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu yaitu dengan sebuah 

gerakan yang bernama “Gerbangkawentar” atau merupakan 

kependekan dari Gerakan Bersama Menanggulangi Kemiskinan 

Kabupaten Bitar. 

 
3)  Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Perdesaan 

Kabupaten Blitar memiliki banyak potensi yang kaya akan potensi 

keindagan dan dapat dijadikan obyek wisata. Penambahan wahana 

wisata dan tempat rekreasi tentunya untuk menarik minat wisatawan 

baik lokal dan domestik untuk menunjang perekonomian di Kabupaten 

Blitar. Lebih lanjut dalam periode 2016-2021 Kabupaten Blitar berupaya 

mendorong desa tertinggal untuk diberdayakan dan memperkuat 

sarana prasana agar ditahun masa jabatan menjadi desa yang maju. 

 
 
4)  Pengembangan dan Pengolahan Produk Pertanian 

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara geografis Kabupaten Blitar 

dikelilingi oleh Gunung Kelud dan dibatasi oleh pantai Selatan yang 

sangat strategis dan menguntungkan bagi Kabupaten Blitar. Produk 

pertanian dan perikanan menjadi konsen untuk dibangun oleh 

Pemerintah kabupaten Blitar untuk mendorong perekonomian dan 

pemasukan di Kabupaten Blitar. 
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5)  Pengembangan Daya Saing UMKM 

Salah satu upaya mengatasi pengangguran adalah pemberdayaan 

koperasi dan UMKM melalui pelatihan, promosi produk unggulan, serta 

tentunya pengolahan lebih lanjut dari hasil bumi akan dapat menambah 

nilai jual produk-produk Kabupaten Blitar. 

 
6)  Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan 

Saat ini Kabupaten Blitar telah memilikik RSUD Ngudi Waluyo di 

kecamatan Wlingi yang berlokasi di Kabupaten Blitar sebelah Timur. 

Berdasarkan jarak tempuh keberadaan RSUD Ngudi Waluyo dirasa 

masih kurang efektif dan tidak terjangkau masyarakat yang di sebelah 

Barat. Maka dari itu untuk meningkatkan aksesibilitas kesehatan 

Kabupaten Blitar di Wilayah Barat akan dibangun RSUD di kecamatan 

Srengat untuk memudahkan keterjangkauan akses. 
 
Berdasarkan analisis cascading maka keselarasan Prioritas 

Pembangunan dengan Agenda Prioritas yang dapat dilaksanakan di tahun 

2019 yaitu : 

 

Gambar 5 
Cascading Prioritas Pembangunan dengan Agenda Prioritas Tahun 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanggulangan Kemiskinan dan 

Pengangguran 

Penataan Kota Kanigoro, Pemeliharaan 
Infrastruktur Penopang Perekonomian 

dan Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pemantapan Keamanan, Ketentraman dan 
Ketertiban Masyarakat Dalam Melaksanakan 

Pesta Demokrasi 
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Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan 
Masyarakat Serta Pengarustamaan Gender 

dan Anak 

 

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, 
Kinerja dan Peningkatan Pendapatan Daerah 

Berbasis Teknologi Informasi 

Peningkatan Daya Saing Usaha Melalui 
Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis 

Kawasan dan Berkelanjutan 



 

                                               

 

  
            Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar                                                                             82 

 

BAB III 

 

Mengakomodir platform kepala daerah yang diturunkan melalui 

perencanaan tahunan, maka berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan 

Kabupaten Blitar tahun 2019, sebanyak 89 program prioritas telah 

dipetakan yang diharapkan dapat mendukung capaian sasaran 

pembangunan pada tahun 2019. 

Berdasarkan tugas pokok yang diamanatkan, maka pada tahun 2019 Dinas 

Perhubungan melaksanakan Agenda  Prioritas (AP) 1 yaitu “Penataan 

Kota Kanigoro, Pemeliharan Infrastruktur Penopang Perekonomian 

dan Pengelolaan Sumber Daya Air” yang dilaksanakan dengan 3 

program prioritas, yaitu : 

1. Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Managemen 

Rekayasa Lalu Lintas 

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

3. Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, 

Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Transportasi  

Pada tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya 

melalukan pengembangan dan penambahan fasilitas penunjang di 

Kecamatan Kanigoro sebagai pusat pemerintahan yang baru atau ibukota 

Kabupaten Blitar. Pengembangan kawasan seperti tersebut diatas tidak 

terlepas dari ketercukupan sarana dan prasana perlengkapan jalan. Kondisi 

jalan yang aman dan nyaman merupakan salah satu indikator terciptanya 

lalu lintas yang tertib yang dapat memperlancar mobilitas orang dan barang 

untuk mendukung perkembangan perekonomian wilayah. 

 

33..44  TTuujjuuaann  ddaann  SSaassaarraann  OOrrggaanniissaassii  PPeerraannggkkaatt  DDaaeerraahh  ((OOPPDD))  

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar telah dirumuskan dalam 

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021. Rumusan tersebut 

telah didasarkan pada isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Organisasi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja 

Renstra Dinas Perhubungan. Isu – isu penting merupakan isu strategis yang 

menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum 

dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi 

keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. 

Isu – isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : 
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a. Masih rendahnya kapasitas Sumberdaya Manusia aparatur serta sebaran 

tenaga yang memiliki kemampuan professional dan mempunyai kompetensi 

belum merata dalam berbagai bidang tugas. 

b. Fasilitas perlengkapan keselamatan jalan  belum dapat mencukupi kebutuhan, 

baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga 

masih sering terjadi kecelakaan lalu lintas. 

c. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang di 

indikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya 

aksesibilitas dari dan ke Terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain. 

d. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai akibat mudahnya 

memperoleh fasilitas kredit dan menurunnya kualitas, kuantitas sarana dan 

prasarana transportasi publik yang berdampak munculnya daerah rawan 

kemacetan ; 

e. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor unit I (Srengat) dan unit II Wlingi 

belum maksimal yang diindikasikan dengan belum tersedianya sarana tempat 

pengecatan dan pencucian kendaraan bermotor wajib uji serta belum 

tercukupinya tenaga teknis penguji dan alat uji ; 

f. Sumber daya manusia yang mempunyai basic pengetahuan di bidang 

transportasi dan kelalu lintasan jumlah dan kualitasnya belum mencukupi. 

g. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan 

tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik ; 

h. Kepatuhan masyarakat terhadap Undang – Undang Lalu lintas belum 

membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.  

 

Berdasarkan isu – isu strategis diatas dan selaras dengan arah 

kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang  perhubungan maka rumusan 

tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar periode 

2016 – 2021 adalah sebagai berikut : 

 
a. TUJUAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi. 

b. TUJUAN 2 : Meningkatnya layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas. 
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Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang 

merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka 

waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan.  Adapun sasaran yang ingin 

dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar berdasarkan tujuan yang telah 

ditetapkan adalah : 
 

a. TUJUAN 1 : “Meningkatnya kualitas pelayanan dan tata kelola 

organisasi”, dijabarkan dengan 2 sasaran, yaitu : 

1) Meningkatnya pelayanan kesekretariatan SKPD 

2) Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang 

berkualitas. 
 

b. TUJUAN 2 : “Meningkatnya layanan angkutan dan keselamatan lalu 

lintas”, dijabarkan dengan 2 sasaran, yaitu : 

1) Menurunnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi teknis 

kendaraan dan perlengkapan keselamatan jalan 

2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarpras angkutan. 

 

33..55  PPrrooggrraamm  ddaann  KKeeggiiaattaann  

3.5.1 Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap 

Rumusan Program dan Kegiatan 

Dalam merumuskan program dan kegiatan terdapat bahan pertimbangan 

diantaranya : 

a. Dokumen RPJMD 2016 – 2021 

Dalam dokumen RPJMD 2016 – 2021 telah ditetapkan kebijakan umum 

dan program pembangunan daerah yang bertujuan untuk 

menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan 

daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan 

penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah 

berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Penetapan 

program pembangunan tersebut telah disesuaikan dengan 6 (enam) 

misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 yang 

diuraikan sebagai berikut :  
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Sasaran Strategis (S2) : Meningkatnya cakupan dan kualitas 
layanan infrastruktur 
 

Strategi (s5) : Meningkatkan kapasitas dan kualitas 
jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta 
sarana prasarana perhubungan 
 

 Arah kebijakan 1 : Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan 
irigasi serta sarana dan prasarana 
perhubungan yang mendukung 
pertumbuhan ekonomi masyarakat. 
 

- Program 
Pembangunan 
Daerah 

: 1. Program Peningkatan Pengendalian 
Ketertiban dan Managemen Rekayasa 
Lalu Lintas 

2. Program Peningkatan Pelayanan 
Angkutan 

3. Program Peningkatan Fasilitas 
Perlengkapan Keselamatan Jalan, 
Kelaikan Kendaraan Bermotor dan 
Pengembangan Transportasi 

 

Sasaran Strategis (S7) : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi 
serta akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah  

Strategi (s3) : Meningkatkan akuntabilitas kinerja 
pengelolaan keuangan daerah dan 
pengelolaan aset daerah 
 

 Arah kebijakan 1 : Peningkatan akuntabilitas penatausahaan 
pengelolaan keuangan dan aset daerah 
 

- Program 
Pembangunan 
Daerah 

: Program Perencanaan, Penganggaran, 
Pengendalian dan Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

 
Strategi (s5) : Meningkatkan kapasitas aparatur 

pemerintah daerah  
 Arah kebijakan 1 : Penerapan pembinaan kinerja aparatur 

 
- Program 

Pembangunan 
Daerah 
 

: Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

 

 Arah kebijakan 2 : Peningkatan pelaksanaan administrasi 
pemerintahan 
 

- Program 
Pembangunan 
Daerah 

: 1. Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

2. Program Peningkatan sarana dan 
Prasarana Aparatur  
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b. Dokumen RKPD 2019 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menjadi dokumen 

rencana tahunan yang memuat rancangan program dan kegiatan. 

Program tersebut merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Blitar 

2016 – 2021 yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan tahun 2019. Dalam dokumen RKPD 2019 telah 

dirumuskan rencana kerja dan pendanaan daerah dimana untuk Bidang 

Urusan Perhubungan telah ditetapkan 7 program pembangunan, yaitu : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

4. Program Perencanaan, Penganggaran Pengendalian dan 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

5. Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Managemen 

Rekayasa Lalu Lintas 

6. Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, 

Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Transportasi 

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 
 
Dari ketujuh program tersebut, sebanyak 3 program masuk dalam 

program prioritas untuk pelaksanaan agenda prioritas kedua (P2) dalam 

pembangunan daerah tahun 2019 dan sebanyak 4 program sebagai 

program pendukung. 
 

c. Dokumen Renstra OPD 2016 – 2021 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah 

adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

periode  5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 

2021 pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten 

Blitar 2016 – 2021 yang memuat  tujuan, sasaran, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam 

dokumen Renstra 2016-2021 telah dirumuskan program prioritas dan 

program pendukung beserta penjabaran kegiatan dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan. Rumusan 

program dan kegiatan tersebut adalah : 
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1) Program Prioritas 

a) Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan 

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, dengan pelaksanaan 

kegiatan : 

(1) Kegiatan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Lalu 

Lintas Angkutan Jalan 

(2) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran 

(3) Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Lalu Lintas 
 
b) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan 

pelaksanaan kegiatan : 

(1) Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pengendalian 

Angkutan 

(2) Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas 

dan Angkutan 

(3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat - Tempat 

Pemberhentian Angkutan Umum 
 

c) Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan 

Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor, dan Pengembangan 

Transportasi, yang pelaksanaannya dijabarkan dalam              

kegiatan : 

(1) Kegiatan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan 

Jalan 

(2) Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas LLAJ 

(3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan 

Bermotor 

(4) Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Teknik dan Sarana 
 

2) Program Pendukung 

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 

pelaksanaan kegiatan : 

(1) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi 

Perkantoran 
 

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 

pelaksanaan kegiatan : 

(1) Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Aparatur 
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c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 

dengan pelaksanaan kegiatan : 

(1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 

(2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
 

d) Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 

pelaksanaan kegiatan : 

(1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan 

Pelaporan Capaian Kinerja 

(2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan 

Keuangan 
 

d. Isu – Isu Strategis 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya 

yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu 

strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan 

yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak 

dimanfaatkan. Isu – isu strategis bidang perhubungan tahun 2019 dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1) Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan 

pengguna jasa transportasi.  

2) Pengembangan sarana angkutan massal yang belum memadai 

kebutuhan 

3) Makin padatnya pengguna jalan dan masih tingginya angka 

kecelakaan, sehingga diperlukan infrastruktur perhubungan dan 

fasilitas perlengkapan keselamatan jalan yang memadai. 

4) Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu 

penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi 

masyarakat pengguna jasa transportasi. 

5) Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan 

Kabupaten Blitar disertai peningkatan fasilitas pendukungnya 

(sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran 

pelayanan di bidang transportasi. 

6) Pengembangan teknologi dan inovasi dibidang perhubungan perlu 

ditingkatkan guna peningkatan kualitas pelayanan. 
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3.5.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan 

Dalam perumusan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja 

Dinas Perhubungan Tahun 2019 telah dilakukan proses penyesuaian 

dengan dokumen rancangan awal RKPD-P Kabupaten Blitar Tahun 2019 

dan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021. 

Secara garis besar pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a) Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Manajemen 

Rekayasa Lalu Lintas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

ketertiban lalu lintas dengan menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas 

angkutan jalan, penataan parkir dan manajemen lalu lintas. Tingkat 

pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang masih banyak terjadi 

perlu adanya langkah – langkah konkrit untuk mengatasi dan 

mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dapat berdampak 

pada terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan.  

Penjabaran program ini dilaksanakan dengan kegiatan : 

1) Kegiatan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas 

Angkutan Jalan; merupakan kegiatan rutin pelaksanaan pengaturan 

dan pengawasan jalur serta pelaksanaan penegakan hukum di 

jalan yang dilaksanakan bersama dengan Kepolisian, CMP, Dinas 

Perhubungan Propinsi Jawa Timur, Bapenda Propinsi Jawa Timur 

dan Kejaksaan Negeri Blitar. 

2) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran; merupakan 

kegiatan pengaturan parkir di tepi jalan umum agar dalam 

pelaksanaannya tidak mengganggu lalu lintas dan angkutan jalan. 

3) Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Lalu Lintas; merupakan 

kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas secara 

managerial. Output kegiatan ini berupa kebijakan – kebijakan dan 

management lalu lintas di Kabupaten Blitar. 
 

b) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Program ini bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang angkutan untuk 

menghidupkan kembali moda transportasi umum di Kabupaten Blitar. 

Kondisi angkutan umum yang semakin berkurang berdampak pada 

meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan. Hal ini 

memperbesar peluang untuk terjadinya kepadatan lalu lintas, resiko 
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kecelakaan serta polusi udara dan suara. Program transportasi massal 

sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut masih belum 

dapat dilaksanakan sampai dengan tahun lalu dan diharapkan dengan 

adanya peningkatan kualitas pelayanan angkutan, maka kondisi 

angkutan umum di Kabupaten Blitar akan bergerak pada kondisi yang 

lebih baik. 

Penjabaran kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan : 

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Angkutan; 

merupakan kegiatan pengendalian pengoperasian angkutan umum 

perdesaan di Kabupaten Blitar. Selain hal tersebut, pada kegiatan 

ini akan dirumuskan berbagai kebijakan terkait operasional 

angkutan umum di Kabupaten Blitar. 

2) Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan 

Angkutan; merupakan kegiatan yang bersifat pemberian edukasi 

terhadap pemilik maupun awak angkutan dalam pengoperasian 

angkutan yang bertujuan untuk memberikan keamanan dan 

kenyamanan bagi pengguna angkutan. 

3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat - Tempat 

Pemberhentian Angkutan Umum; merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dengan melakukan 

rehabilitasi pada tempat – tempat pemberhentian angkutan dan 

untuk meningkatkan kuantitas sarpras angkutan umum dengan 

pembangunan tempat – tempat pemberhentian angkutan umum di 

beberapa lokasi strategis untuk meunjang operasional angkutan 

umum di Kabupaten Blitar. 
 

c) Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, 

Kelaikan Kendaraan Bermotor, dan Pengembangan Transportasi. 

Program ini bertujuan untuk mengatasi pelanggaran dan kecelakaan 

lalu – lintas secara preventif dengan pemastian laik jalan kendaraan 

dan pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan. 

Program ini dijabarkan dengan pelaksanaan kegiatan : 

1) Kegiatan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan; 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan 

perlengkapan keselamatan jalan di jalan Kabupaten. 

2) Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas LLAJ; merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan untuk memastikan unjuk kerja perlengkapan 
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keselamatan jalan yang telah terpasang dalam kondisi baik dengan 

melakukan monitoring dan perbaikan secara berkala. 

3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor; 

merupakan kegiatan bersifat layanan umum yang bertujuan untuk 

memastikan kendaraan bermotor wajib uji berkeselamatan secara 

teknis kendaraan. 

4) Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Teknik dan Sarana; 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk pelaksanaan 

pengembangan sistem transportasi serta inovasi di bidang teknik 

dan sarana perhubungan. 
 

d) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan pelaksanaan 

kegiatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan 

internal aparatur atas pemenuhan kebutuhan layanan administrasi dari 

masing - masing ASN dalam melaksanakan tugas. 

Program ini dijabarkan dengan pelaksanaan kegiatan : 

1) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran; 

merupakan kegiatan pendukung dalam pemberian layanan 

administrasi ASN di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. 
 

e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN atas sarpras kantor yang 

jarus tersedia tepat waktu dan dalam kondisi baik. 

Program ini dijabarkan dengan pelaksanaan kegiatan : 

1) Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur; merupakan kegiatan yang berisikan 

pemenuhan kebutuhan ASN internal Dinas Perhubungan 

Kabupaten Blitar. 
 

f) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 

pelaksanaan kegiatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas aparatur Dinas Perhubungan dengan peningkatan kapasitas 

melalui bimtek maupun pelatihan untuk memenuhi kebutuhan dinas 

akan aparatur yang berkompetensi di bidang perhubungan. 

Program ini dijabarkan dengan palaksanaan kegiatan : 

1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal; merupakan kegiatan 

yang bertujuan untuk peningkatan kualitas ASN melalui diklat teknis 

yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Transportasi darat mupun 

instansi yang berkompeten dalam penyelenggaraan diklat. 
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2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

aparatur Dinas Perhubungan, yang pelaksanaannya 

diselenggarakan oleh instansi yang berkompeten 
 

g) Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pelaksanaan kegiatan. 

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelaporan yang berkualitas di 

bidang perencanaan dan bidang keuangan sebagai salah satu 

komponen pencapaian goodgoverment. 

Program ini dijabarkan dengan pelaksanaan kegiatan : 

1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 

Capaian Kinerja; merupakan kegiatan penyusunan dokumen 

perencanaan untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang baik 

dan tepat waktu. 

2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan; 

merupakan kegiatan penyusunan dokumen pengelolaan keuangan 

untuk mewujudkan dokumen keuangan yang akuntabel dan tepat 

waktu. 
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RREENNCCAANNAA  KKEERRJJAA  DDAANN  PPEENNDDAANNAAAANN  

PPEERRAANNGGKKAATT  DDAAEERRAAHH  

BBAABB  

44  
  

  

44..11  RReennccaannaa  KKeerrjjaa  PPeerraannggkkaatt  DDaaeerraahh  

44..11..11  PPeennyyuussuunnaann  RReennjjaa  OOPPDD  

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

mengamanatkan bahwa OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja). 
 
Perubahan Renja OPD Tahun 2019 merupakan dokumen 

perubahan dari Rencana Kerja Tahun 2019 yang dalam pelaksanaannya 

dilakukan penyempurnaan dan disesuaikan dengan kondisi terkini 

berdasarkan isu – isu strategis yang merupakan dokumen perencanaan 

OPD untuk periode satu (1) tahun (Tahun 2019), yang memuat kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. Perubahan Renja OPD merupakan sebuah 

dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan 

program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan 

daerah pada umumnya. Perubahan Renja OPD memiliki fungsi yang sangat 

fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Perubahan Renja 

OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah 

terendah dan terkecil. Perubahan Renja OPD berhubungan langsung 

dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Perubahan 

Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.  
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Proses penyusunan Perubahan Renja OPD dimulai dengan 

persiapan penyusunan Perubahan Renja OPD dengan mengumpulkan 

pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan OPD 

untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD 

sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan 

review hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang 

didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi 

perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan 

usulan kegiatan masyarakat. 

Gambar 6 
Teknis Perumusan Perubahan Renja OPD 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

Keterkaitan Perubahan Renja OPD dengan dokumen Perubahan 

RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan karena didalam Perubahan Renja OPD merupakan penjabaran 

dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di 

atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Perubahan Renja OPD 

merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan 

RPJMD, RKA-P OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD-P. 
 
 

4.1.2 Uraian Program dan Kegiatan Dalam Rencana Kerja 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar 

Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 

maka Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

permerintahan daerah dibidang perhubungan dan tugas pembantuan. 
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Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas 

Perhubungan Kabupaten Blitar memiliki fungsi : 

(1) Menyusun rencana dan program kerja dibidang perhubungan; 

(2) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan; 

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

perhubungan; 

(4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; 

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; 

(6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas, maka untuk menunjang 

agenda prioritas tahun 2019 telah disusun serangkaian program dan 

kegiatan pada Dinas Perhubungan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki. 

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis 

berdasarkan isu – isu strategis dengan skala prioritas dalam 

pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Perhubungan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. 

Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2019 seperti tersebut pada bab 

terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Blitar diarahkan pada :  
 
(1) Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi. 

Dalam rangka pencapaian keselamatan dan keamanan transportasi 

telah dirumuskan beberapa langkah preventif untuk mencegah 

terjadinya kecelakaan lalu lintas angkutan jalan diantaranya adalah 

dengan melakukan pemenuhan perlengkapan keselamatan jalan, 

pelaksanaan giat monitoring dan penegakan hukum tertib berlalu lintas 

serta  pelaksanaan sosialisasi tertib berlalu lintas  untuk lebih 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas. Beberapa 

kegiatan yang dirumuskan di tahun 2019 adalah : 

a. Kegiatan Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan 

b. Kegiatan Perumusan kebijakan Bidang Teknik dan sarana 

c. Kegiatan Penertiban, pengawasan dan pengendalian lalu lintas 

d. Kegiatan Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas 

e. Kegiatan Sosialiasi/ Penyuluhan Tertib Lalu Lintas 
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(2) Peningkatan Kapasitas Pelayanan. 

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar selaian bertanggungjawab 

terhadap keselamatan berlalu lintas juga memiliki kewajiban sebagai 

OPD pemberi layanan kepada masyarakat di bidang transportasi. 

Sektor transportasi memberikan peran yang cukup signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. Transportasi sebagai media 

perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain 

merupakan sebuah kebutuhan penting dalam kehidupan, maka kualitas 

pelayanan bidang trasportasi harus terus ditingkatkan menjadi lebih 

baik serta perlu dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan sosial 

ekonomi masyarakat. Dalam tahun anggaran 2019 telah dirumuskan 

kegiatan untuk lebih meningkatkan layanan bidang transportasi, 

diantaranya adalah : 

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pengendalian angkutan 

b.  Kegiatan peningkatan pengelolaan perparkiran 

c.  Kegiatan peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor 

 

(3) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Perhubungan 

Infrastruktur perhubungan perlu dipersiapkan dengan baik untuk 

mendukung peningkatan kualitas layanan moda transportasi. 

Ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam sebuah sistem 

transportasi merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk 

menciptakan transportasi massal yang baik. Interkoneksi moda 

transportasi yang ditopang oleh infrastruktur yang memadai merupakan 

hal penting dalam menciptakan tarnaportasi yang berkelanjutan. 

Program kerja di tahun 2019 adalah pelaksanaan kegiatan yang dapat 

mensinergikan antara moda transportasi dengan pengguna layanan 

jasa transportasi, diantaranya dengan kegiatan : 

a. Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi tempat pemberhentian 

angkutan 

b. Kegiatan Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur 
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(4) Tata Kelola dan Regulasi (Dukungan Manajemen) 

Pengembangan transportasi yang berkeselamatan tidak akan dapat 

dilaksanakan tanpa ada dukungan dari managerial. Perlu ada 

penguatan perencanaan, peningkatan kompetensi/kualitas SDM serta 

akuntabilitas keuangan dan kinerja. Beberapa kegiatan yang telah 

dirumuskan di tahun 2019 adalah : 

a. Kegiatan Penyediaan & peningkatan administrasi perkantoran 

b. Kegiatan Pendidikan & pelatihan formal 

c. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM 

d. Kegiatan Penyusunan dokumen, perencanaan & pelaporan capaian 

kinerja 

e.  Kegiatan Penyusunan dokumen anggaran & laporan keuangan 

 
 Rencana Kerja Dinas Perhubungan untuk tahun 2019 terdiri dari 

7 program yang dijabarkan dalam 16 kegiatan dengan lokasi program 

dan kegiatan terfokus pada Kantor Dinas Perhubungan untuk program 

rutin sedangkan untuk program/kegiatan non rutin tersebar di wilayah 

Kabupaten Blitar.  

 

4.1.3 Indikator Kinerja Daerah 

Ukuran keberhasilan suatu daerah diukur dari indikator yang mampu 

menggambarkan kemajuan daerah. Indikator Kinerja Daerah tersebut perlu 

ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran 

keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama 

periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Indikator Kinerja Daerah merupakan rencana target yang ingin 

dicapai dari bekerjanya keluaran (output) kegiatan, hasil (outcome) program 

dan dampak (impact) sasaran/tujuan. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah 

yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran 

pembangunan Blitar periode 2016 – 2021 yang telah direncanakan yang 

juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 

2021, terdapat 3 (tiga) aspek keberhasilan pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar, yaitu : 
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(1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (2) Aspek Pelayanan Umum, dan (3) 

Aspek Daya Saing Daerah. Dari ketiga aspek tersebut, Dinas Perhubungan 

Kabupaten Blitar mengemban 2 aspek dalam Indikator Keberhasilan 

Daerah yang dapat diuraikan dalam Tabel 14. 

 
Tabel 14 

Target IKD Tahun 2019 
Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 

 

No. 
Fokus/Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja 

Pembangunan Daerah 
Target 2019 

I. ASPEK PELAYANAN UMUM  

A. Pelayanan Urusan Wajib  

1 Jumlah penumpang angkutan umum 123.193 

2 Rasio ijin trayek (%) 38,1 

3 Jumlah uji KIR angkutan umum 14.195 

4 Jumlah angkutan laut/udara/terminal 3 

5 Jumlah angkutan darat 16.729 

6 Kepemilikan KIR angkutan umum (%) 15,1 

7 Lama pengujin kelayakan angkutan umum (KIR) (menit) 40 

8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp. 45.000,00 utk 
JBB > 3.500 kg 

dan Rp. 35.000,00 
utk JBB < 3.500 

kg 

9 Persentase pemasangan rambu - rambu 52,24% 
 

II. ASPEK DAYA SAING DAERAH  

A. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur  

1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 1,98 

2 Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum 123.193 

3 Jumlah orang / barang melalui terminal 123.193 

 

 

4.1.4  Indikator Kinerja Perangkat Daerah 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dalam perencanaan 

sebagai pedoman untuk mengukur kinerja/keberhasilan perangkat daerah 

dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mendukung pencapaian visi 

dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Di dalam Renstra Dinas 

Perhubungan 2016-2021 terdapat 2 (dua) sasaran utama yang menjadi 

Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD. Kedua sasaran tersebut juga 

ditetapkan sebagai IKU Dinas Perhubungan Tahun 2019. Adapun IKU 

tersebut kemudian dideterminasikan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Dinas Perhubungan Tahun 2019. Adapun target capaian IKU dan IKK 

Dinas Perhubungan Tahun 2019 disajikan sebagai berikut : 
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a. Indikator Kinerja Utama 

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan pada tahun 

2019 dapat disajikan dalam tabel 15 berikut : 
 

Tabel 15 
Target IKU Tahun 2019 

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 
 

No. IKU Indikator Kinerja Target 2019 

1 Menurunnya kecelakaan lalu 
lintas yang disebabkan oleh 
kondisi teknis dan 
perlengkapan keselamatan 
jalan 

 

Prosentase kecelakaan lalu 
lintas yang disebabkan oleh 
kondisi teknis kendaraan 
dan perlengkapan 
keselamatan jalan per 
1.000 kendaraan 

 

0,00% 

2 Meningkatnya kualitas dan 
kuantitas sarpras angkutan 

Prosentase peningkatan 
pemenuhan kualitas dan 
kuantitas sarpras angkutan 
 

47,06% 

 

b. Indikator Kinerja Kunci 

Dinas Perhubungan mengemban Urusan Pemerintahan pada Aspek 

Pelayanan Umum dengan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada 

tahun 2019 dapat disajikan dalam tabel 16 berikut : 
 

Tabel 16 
Target IKK Tahun 2019 

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 
 

No. 
 

IKK 
Indikator Kinerja 

Target 2019 

1 Rasio pelanggaran lalu lintas 
angkutan jalan 
 

Persentase pelanggaran 
lalu lintas angkutan jalan 

22,00% 

2 Rasio pemenuhan fasilitas 
kelengkapan keselamatan 
jalan dalam kondisi baik 

Persentase pemenuhan 
fasilitas kelengkapan 
keselamatan jalan dalam 
kondisi baik 
 

38,53% 

3 Rasio Kendaraan Bermotor 
Wajib Uji yang lulus uji laik 
jalan 

Persentase Kendaraan 
Bermotor Wajib Uji yang 
lulus uji laik jalan 
 

84,85% 

4 Rasio jaringan trayek yang 
terlayani angkutan umum 

Persentase jaringan trayek 
yang terlayani angkutan 
umum 
 

38,10% 

5 Rasio kecukupan prasarana 
angkutan dalam kondisi baik 

Persentase kecukupan 
prasarana angkutan dalam 
kondisi baik 
 

50,00% 
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44..22  PPeennddaannaaaann  PPeerraannggkkaatt  DDaaeerraahh  

Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2019 tidak terlepas dari Kebijakan 

Pengelolaan Keuangan OPD Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021. Pengelolaan 

keuangan dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian 

siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya 

mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 

4.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan 

Sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dalam struktur APBD 

Kabupaten Blitar dibagi menjadi tiga kategori yang terdiri dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah 

yang Sah. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar mengelola 2 kategori 

sumber pendapatan, yaitu :  

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 3 obyek retribusi daerah, 

meliputi : 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; 3) 

Retribusi Perizinan Tertentu. 

b. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari 

Pendapatan Denda Retribusi. 
 
Pendapatan Asli Daerah akan tetap diupayakan menjadi sumber utama 

pendapatan, untuk itu kebijakan Pendapatan Daerah lebih difokuskan pada 

upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD. Oleh karena itu, arah 

kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan 

daerah melalui : 

a. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan 

kondisi daerah dengan melakukan intensifikasi Pendapatan Asli 

Daerah, diantaranya dengan upaya : 

1) Merintis penggunaan teknologi informasi pada layanan pengujian 

kendaraan bermotor dan parkir di tepi jalan umum atau dengan kata 

lain penggunaan sistem non tunai di dalam pembayaran retribusi 

pengujian kendaraan bermotor dan parkir.  

2) Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah, 

diantaranya melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan 

SDM pengelola pendapatan daerah dengan berbagai program 

pelatihan dan capacity building, sekaligus peningkatan sarana dan 

prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem rewards and 

punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur. 
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b. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada 

pemanfaatan aset dan kekayaan daerah yang dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, antara lain : 

1) Rehabilitasi fasilitas di lingkungan terminal untuk optimalisasi 

pemanfaatan seperti kios dan MCK. 

2) Revitalisasi terminal angkutan orang yang dapat dimanfaatkan untuk 

bongkar muat dan parkir angkutan barang.  

c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. 

Hal ini dilaksanakan untuk menumbuhkan dan menanamkan kesadaran 

masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam keikutsertaanya dalam 

pelaksanaan pembangunan di daerah yang difokuskan pada upaya 

peningkatan pendapatan daerah, diantaranya dengan pelaksanaan 

sosialisasi melalui media cetak, elektronik, sarasehan dan penegakan 

hukum.  

Struktur komposisi PAD Dinas Perhubungan tahun 2019 didasarkan pada 

realisasi pendapatan tahun 2018 dan proyeksi penerimaan tahun 2019 

serta memperhitungkan perkembangan potensi dari masing – masing objek 

retribusi setiap tahun dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan 

ekonomi daerah. Adapun komposisi PAD Dinas Perhubungan adalah Hasil 

Retribusi Daerah (99,70%) dan Lain – Lain Pendapatan Asli daerah yang 

Sah (0,30%). 
 

4.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja 

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Blitar 

Tahun 2019 bahwa dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja 

daerah agar tetap terarah, efisien dan efektiif pada posisi saat ini Arah 

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 sangat bergantung 

pada faktor asumsi ekonomi makro yang diterbitkan oleh Kementerian 

Keuangan. Namun Kementerian Keuangan sebagaimana dituliskan dalam 

rapat akhir informasi APBN tahun 2019 menjelaskan adanya tindakan-

tindakan yang perlu untuk mengoptimalisasi kebijakan belanja keuangan 

antara lain yaitu: 
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1. Mengalihkan belanja yang konsumtif menjadi belanja produktif dalam 

rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi 

belanja negara; 

2. Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung 

program prioritas; 

3. Melanjutkan penguatan kualitas belanja negara dan tetap konsisten 

melakukan efisiensi belanja non prioritas tanpa mengurangi pencapaian 

sasaran output yang telah direncanakan. 

 
Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar 

tetap terarah, efisien dan efektif, maka beberapa arah kebijakan belanja 

APBD Dinas Perhubungan dengan mengacu pada arah kebijakan belanja 

APBD Kabupaten Blitar tahun 2019 sebagai berikut : 
 

a. Pengelolaan belanja daerah harus berbasis kinerja (performance 

based), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung 

capaian indikator kinerja utama OPD dalam rangka pencapaian visi dan 

misi Kabupaten Blitar pada tahun 2019. 

b. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi mendatory spending atau 

belanja – belanja yang sudah di earmark, seperti pendidikan 20% dan 

kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk 

menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan 

berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar 

Pelayanan Minimum (SPM). 

c. Belanja daerah diarahkan untuk membiayai belanja program-program 

prioritas yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi, perluasan 

lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan daya saing 

sektor unggulan serta mengakomodir perencanaan pembangunan 

partisipatif di dalam musrenbang. 

d. Belanja daerah diarahkan untuk penguatan keuangan desa melalui 

alokasi dana desa maupun bantuan keuangan untuk pemerintah 

desadan dukungan anggaran dalam pelaksanaan Pilkades serentak 

serta Pilkada Provinsi Jawa Timur. 

e. Optimalisasi penggunaan dana – dana pembangunan yang bersifat 

spesifik untuk percepatan pencapaian target Kepala Daerah dalam 

pembangunan. 
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f. Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan pada kegiatan – kegiatan 

yang mendukung program prioritas dan penyalurannya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

g. Melaksanakan efisiensi belanja daerah dengan memperhatikan asas 

kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran 

program dan kegiatan. 
 
Secara umum struktur komposoisi keuangan Dinas Perhubungan untuk 

anggaran belanja menggunakan 3 skala prioritas, yaitu : 
 
1. Prioritas I sebesar 27,06% 

Digunakan untuk pemenuhan pegeluaran wajib yang bersifat rutin 

kedinasan untuk operasional kedinasan dan mendukung peningkatan 

kualitas pelayanan publik senilai Rp. 1.884.958.495,00 

2. Prioritas II sebesar 72,94% 

Digunakan untuk pemenuhan program yang bersifat wajib sesuai 

dengan tupoksi dan program prioritas pembangunan daerah tahun 

2019 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten 

Blitar melalui peningkatan keselamatan lalu lintas dengan alokasi 

anggaran di tahun 2019 sebesar Rp. 5.080.999.447,00 

3. Prioritas III sebesar 0%  

Digunakan untuk pemenuhan program pendukung bagi program 

prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupate Blitar. Pada 

tahun anggaran 2019 ketiga program utama Dinas Perhubungan masuk 

kedalam program prioritas pembangunan daerah sehingga tidak ada 

program yang menjadi program pendukung. 

 
Gambar 7 
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4.2.3 Alokasi Pendanaan  

Untuk mengalokasikan besaran alokasi anggaran pendapatan dan belanja 

perlu dilakukan identifikasi potensi permasalahan khusus pada aspek 

pendanaan pelayanan OPD dengan analisis pengelolaan pendanaan 

pelayanan OPD yang meliputi : 
 
1) Analisis Kinerja Pengelolaan Pendanaan Pelayanan OPD 

a. Menghitung ratio antara anggaran dan realisasi APBD 

b. Menghitung rata – rata pertumbuhan anggaran dan realisasi APBD 

c. Neraca OPD 

2) Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan OPD 

a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur 

b. Menghitung rata – rata pertumbuhan belanja tidak langsung dan 

pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta 

prioritas utama sesuai tugas pokok dan fungsi OPD 

3) Analisis Potensi dan Permasalahan Pendanaan PelayananOPD 

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan 

pelayanan OPD (prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil 

(SDM), pertumbuhan pendapatan dan progres pelaksanaan program) 

4) Analisis Kerangka Pendanaan Pelayanan OPD 

a. Menghitung belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang 

wajib dan mengikat serta prioritas utama OPD 

b. Menghitung proyeksi pendanaan pelayanan OPD selama 1 (satu) 

tahun kedepan. 
 

A. Alokasi Anggaran Pendapatan 

Dalam APBD tahun anggaran 2019 dialokasikan anggaran 

pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah dan Lain – 

Lain PAD yang sah sebesar Rp. 8.647.555.500,00. Sedangkan 

dalam APBD-P  diproyeksikan anggaran pendapatan  mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 449.002.400,00 (5,19%) menjadi                     

Rp. 9.096.557.900,00. Target alokasi pendapatan untuk masing – 

masing subyek pendapatan sebagaimana ditunjukkan dalam 

Tabel. 17 
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B. Alokasi Anggaran Belanja 

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar mengalokasikan angaran 

belanja langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar                   

Rp. 6.033.964.942,00 yang kemudian dalam Rancangan APBD-P 

diusulkan adanya penambahan alokasi anggaran menjadi           

Rp. 9.347.144.942,00. Adanya usulan penambahan alokasi 

anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk : 

1) Pengadaan pakaian seragam dinas harian (PDH) sebesar              

Rp. 102.000.000,00 

2) Pengembangan Automatic Traffic Control System (ATCS) 

sebesar Rp. 2.356.430.000,00,00 

3) Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor 

sebesar Rp. 564.150.000,00  

4) Integrasi jaringan traffic light sebesar Rp. 255.100.000,00 

5) Alokasi anggaran BPJS untuk tenga teknis sebesar                       

Rp. 65.500.000,00 
 
Dari hasil review atas Rancangan Renja-P Tahun 2019 yang 

kemudian disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan dan 

kemampuan keuangan daerah, maka dari usulan alokasi diatas 

dalam Renja-P hanya dapat dialokasikan anggaran sebesar                

Rp. 6.965.957.942,00 atau naik sebesar Rp. 931.993.000,00 

(15,45%) dari anggaran semula. Rencana program dan kegiatan 

beserta anggaran untuk Renja tahun 2019 dapat diuraikan 

sebagaimana berikut : 
 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dijabarkan 

dalam 1 kegiatan : 

a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi 

Perkantoran, dengan indikator kinerja : 

 Masukan 
    (Input) 

: Tersedianya dana (APBD II); 
Rp. 1.099.002.050,00 

 Keluaran 
(Output) 

: Jumlah jenis layanan administrasi 
perkantoran; 8 jenis layanan 

 Hasil 
(Benefit) 

: Prosentase kepuasan aparatur; 84,00% 

 Manfaat 
(Outcomes) 

: Meningkatnya pelayanan kesekretariatan; 
Baik 

 Dampak 
(Impact) 

: Meningkatnya kualitas pelayanan dan 
tata kelola organisasi; Baik 

 Kelompok 
Sasaran 

: Sarana dan prasarana kantor 
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Kegiatan ini bersifat rutin untuk memenuhi kebutuhan 

operasional dinas. Lokasi kegiatan pada Kantor Dinas 

Perhubungan Kabupaten Blitar. Output spesifik kegiatan 

berupa belanja listrik, belanja telephone, belanja bahan 

pakai habis (alat tulis kantor, barang cetak, peralatan 

listrik dll). Indikator kinerja keluaran kegiatan adalah 

”Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran” sebanyak 

8 jenis layanan dapat terlayani dengan baik. Kedelapan 

jenis layanan tersebut adalah : 1) Layanan administrasi 

surat menyurat, 2) Layanan administrasi kepegawaian, 3) 

Layanan pengelolaan keuangan, 4) Layanan 

perencanaan, 5) Layanan inventarisasi aset, 6) Layanan 

kebutuhan bahan pakai habis, 7) Layanan kebutuhan jasa 

kantor, 8) Layanan operasional rapat koordinasi. Dengan 

terpenuhinya layanan ini diharapkan tingkat kepuasan 

aparatur mengalami peningkatan dari tahun 2018 menjadi 

84,00% di tahun 2019. 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 

dijabarkan dalam 1 kegiatan : 
 

a. Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja : 

 Masukan 

    (Input) 

: Tersedianya dana (APBD II);                

Rp. 517.746.445,00 

 Keluaran 

(Output) 

: Jumlah sarpras yang berfungsi baik; 

2.465 unit 

 Hasil 

(Benefit) 

: Prosentase sarpras aparatur dengan 

kondisi layak fungsi; 89,76% 

 Manfaat 

(Outcomes) 

: Meningkatnya pelayanan 

kesekretariatan; Baik 

 Dampak 

(Impact) 

: Meningkatnya kualitas pelayanan dan 

tata kelola organisasi; Baik 

 Kelompok 

Sasaran 

: Sarana dan prasarana kantor 

 
Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi 

sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik dengan 

serangkaian belanja pemeliharaan dan pengadaan. Lokasi 

kegiatan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten 
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Blitar. Output spesifik kegiatan adalah pemeliharaan 

sarpras kantor dan belanja modal pengadaan peralatan 

kantor. Indikator kinerja keluaran kegiatan adalah “Jumlah 

sarpras yang berfungsi baik”  sebanyak 2.465 unit asset 

tetap yang terinventarisasi dalam administrasi barang. 

Dari pelaksanaan kegiatan ini hasil yang ingin dicapai 

adalah prosentase sarpras aparatur yang dapat berfungsi 

dengan baik sebesar 89,76%.  
 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 

dijabarkan dalam 2 kegiatan : 
 

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan 

indikator kinerja : 

 Masukan 

    (Input)          

: Tersedianya dana (APBD II);                   

Rp. 35.685.000,00 

 Keluaran 

(Output) 

: Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 

formal; 4 orang  

 Hasil 

(Benefit) 

: Prosentase peningkatan kapasitas 

SDM aparatur; 77,78% 

 Manfaat 

(Outcomes) 

: Meningkatnya pelayanan 

kesekretariatan; Baik 

 Dampak 

(Impact) 

: Meningkatnya kualitas pelayanan dan 

tata kelola organisasi; Baik 

 Kelompok 

Sasaran 

: SDM Perhubungan 

 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas ASN 

melalui pendidikan formal di Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Perhubungan Darat atau lembaga pendidikan 

sejenis. Lokasi kegiatan pada Badan Diklat Kementrian 

Perhubungan (Bekasi, Bali dan Tegal). Output spesifik 

kegiatan adalah biaya/kontribusi pendidikan dan pelatihan. 

Indikator kinerja keluaran kegiatan adalah ”Jumlah 

aparatur yang mengikuti diklat formal” sebanyak 4 orang. 

Dengan pelaksanaan kegiatan ini maka diharapkan 

prosentase peningkatan kapasitas SDM Dinas 

Perhubungan Kabupaten Blitar akan meningkat menjadi 

77,78%. 
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b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 

dengan indikator kinerja : 

 Masukan 
    (Input) 

: Tersedianya dana (APBD II);                   
Rp. 230.750.000,00 

 Keluaran 
(Output) 

: Jumlah aparatur yang mengikuti 
peningkatan kapasitas; 60 orang  

 Hasil 
(Benefit) 

: Prosentase peningkatan kapasitas SDM 
aparatur; 77,78% 

 Manfaat 
(Outcomes) 

: Meningkatnya pelayanan 
kesekretariatan; Baik 

 Dampak 
(Impact) 

: Meningkatnya kualitas pelayanan dan 
tata kelola organisasi; Baik 

 Kelompok 
Sasaran 

: SDM Perhubungan 

 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN 

melalui bimbingan teknis maupun study banding di 

beberapa daerah dengan. Output spesifik kegiatan adalah 

biaya/kontribusi bimbingan teknis. Indikator kinerja 

keluaran kegiatan adalah ”Jumlah aparatur yang 

mengikuti peningkatan kapasitas” sebanyak 60 orang. 

Dengan pelaksanaan kegiatan ini maka diharapkan 

prosentase peningkatan kapasitas SDM Dinas 

Perhubungan Kabupaten Blitar akan meningkat menjadi 

77,78%. 
 

4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan 

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dijabarkan dalam 

2 kegiatan : 

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan 

Pelaporan Capaian Kinerja dengan indikator kinerja : 

 Masukan 
(Input) 

: Tersedianya dana (APBD II),                          
Rp. 1.025.000,00 

 Keluaran 
(Output) 

: Jumlah dokumen; 6 laporan 

 Hasil 
(Benefit) 

: Prosentase dokumen perencanaan, 
laporan keuangan dan kinerja SKPD yang 
disusun tepat waktu; 100,00% 

 Manfaat 
(Outcomes) 

: Meningkatnya pelayanan kesekretariatan; 
Baik 

 Dampak 
(Impact) 

: Meningkatnya kualitas pelayanan dan tata 
kelola organisasi; Baik 

 Kelompok 
Sasaran 

: Administrasi perkantoran 
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BAB IV 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penyusunan 

dokumen perencanaan perangkat daerah yang akuntabel 

dan tepat waktu. Output spesifik kegiatan berupa belanja 

pengadaan barang dan jasa penyusunan dokumen 

perencanaan seperti : Belaja ATK, belanja penggandaan. 

Indikator kinerja keluaran kegiatan adalah “Jumlah 

dokumen” sebanyak 6 dokumen, meliputi : 1) Renstra, 2) 

Renja (th n+1), 3) Renja Perubahan (th n), 4 ) Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), 5) Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), 6) Review 

Renja (th n). Dengan kegiatan ini diharapkan nantinya  

dokumen / laporan perencanaan akan dapat disusun 

dengan baik dan tepat waktu. 
 

b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan 

Keuangan dengan indikator kinerja : 

 Masukan 
(Input) 

: Tersedianya dana (APBD II),                          
Rp. 750.000,00 

  Keluaran 
(Output) 

: Jumlah dokumen; 4 laporan 

 Hasil 
(Benefit) 

: Prosentase dokumen perencanaan, 
laporan keuangan dan kinerja SKPD 
yang disusun tepat waktu; 100,00% 

 Manfaat 
(Outcomes) 

: Meningkatnya pelayanan 
kesekretariatan; Baik 

 Dampak 
(Impact) 

: Meningkatnya kualitas pelayanan dan 
tata kelola organisasi; Baik 

 Kelompok 
Sasaran 

: Administrasi perkantoran 

  
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penyusunan 

dokumen penganggaran dan laporan keuangan perangkat 

daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Output spesifik 

kegiatan berupa belanja pengadaan barang dan jasa 

penyusunan dokumen penganggaran dan pelaporan 

keuangan seperti : Belaja ATK, belanja penggandaan. 

Indikator kinerja keluaran kegiatan adalah “Jumlah 

dokumen” sebanyak 4 dokumen, meliputi : 1) RKA/DPA (th 

n), 2) RKA-P/DPA-P (th n), 3) Laporan Keuangan 

Semesteran, 4) Laporan Keuangan Akhir Tahun / Catatan 

atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan kegiatan ini 

diharapkan nantinya  dokumen / laporan penganggaran 

dan keuangan akan dapat disusun dengan baik dan tepat 

waktu. 
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BAB IV 

 

5. Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan 

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, dijabarkan dalam 3 

kegiatan : 
 

a. Kegiatan  Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian 

Angkutan Jalan, dengan indikator kinerja : 

 Masukan 

(Input) 

: Tersedianya dana (APBD II);                        

Rp. 127.960.000,00 

 Keluaran 

(Output) 

: Jumlah Giat Penegakan Hukum; 8 kali 

  Jumlah Giat Pengamanan Jalur; 110 kali 

 Hasil 

(Benefit) 

: Persentase penurunan pelanggaran lalu 

lintas angkutan jalan; 22,00% 

 Manfaat 

(Outcomes) 

: Menurunnya kecelakaan lalu lintas; 

0,00% 

 Dampak 

(Impact) 

: Meningkatnya keselamatan lalu lintas;           

0 kejadian 

 Kelompok 

Sasaran 

: Kendaraan angkutan 

 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, 

nyaman berlalu lintas terutama pada kegiatan – kegiatan 

pemerintahan. Output spesifik kegiatan berupa belanja 

perjalanan dinas yang digunakan untuk giat penegakan 

hukum dan pengaturan lalu lintas dan parkir. Indiktor 

kinerja keluaran kegiatan adalah “Jumlah giat penegakan 

hukum (8 kali) dan jumlah giat pengamanan jalur (110 

kali)”. Giat penegakan hukum dilaksanakan bekerjasama 

dengan Kepolisian, Dinas Perhubungan Propinsi, Corsp 

Polisi Militer (CPM) dan Bapenda Propinsi Jatim dengan 

lokasi giat di beberapa ruas jalan yang berpotensi / rawan 

terjadinya pelanggaran lalu lintas. Disamping itu pada hari 

besar keagamaan (Idul Fitri dan Natal) serta awal 

pergantian tahun juga dilakukan Pos Pantau pengamanan 

jalur lalu lintas yang dilaksanakan secara bergantian di 

Srengat dan Kanigoro. Dari kegiatan inidiharapka akan 

tercipta kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu 

lintas bagi pengguna jalan dengan indikator adanya 

penurunan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan menjadi 

22,00%. 
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BAB IV 

 

b. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perparkiran, dengan 

indikator kinerja : 

 Masukan 
(Input) 

: Tersedianya dana (APBD II);                        
Rp. 2.005.829.807,00 

 Keluaran 
(Output) 

: Jumlah wilayah parkir yang dikelola 
dengan baik, 59 Titik 

 Hasil 
(Benefit) 

: Persentase penurunan pelanggaran lalu 
lintas angkutan jalan; 22,00% 

 Manfaat 
(Outcomes) 

: Menurunnya kecelakaan lalu lintas; 
0,00% 

 Dampak 
(Impact) 

: Meningkatnya keselamatan lalu lintas;             
0 kejadian 

 Kelompok 
Sasaran 

: Pengguna moda transportasi 

  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan 

ketertiban parkir baik di tepi jalan maupun di tempat – 

tempat khusus parkir. Output spesifik kegiatan 

diantaranya adalah : 1) Stiker tanda lunas parkir 

berlangganan, 2) Honorarium Jukir, dan 3) Seragam 

beserta kelengkapan Jukir. Adapun indikator  kinerja 

keluaran adalah “Jumlah wilayah parkir yang dikeola 

dengan baik”  yang ditargetkan 59 titik parkir dengan 

lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Blitar. Harapan 

dengan adanya pengaturan parkir utamanya di tepi jalan 

umum maka lalu lintas akan dapat berjalan dengan lancar 

tanpa ada hambatan dan mampu menurunkan 

pelanggaran lalu lintas menjadi 22,00%. 
 

c. Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Lalu Lintas, 

dengan indikator kinerja : 

 Masukan 

(Input) 

: Tersedianya dana (APBD II);                         

Rp. 66.775.000,00 

 Keluaran 

(Output) 

: Jumlah kajian yang dihasilkan;                      

2 dokumen 

 Hasil 

(Benefit) 

: Persentase penurunan pelanggaran lalu 

lintas angkutan jalan; 50,00% 

 Manfaat 

(Outcomes) 

: Menurunnya kecelakaan lalu lintas; 

0,00% 

 Dampak 

(Impact) 

: Meningkatnya keselamatan lalu lintas;            

0 kejadian 

 Kelompok 

Sasaran 

:

: 

Pengguna moda transportasi 
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BAB IV 

 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk membuat regulasi/kebijakan 

terkait lalu lintas angkutan jalan. Untuk lebih 

mengintensifkan proses manajemen rekayasa lalu lintas 

maka perlu adanya proses penelitian / pengkajian 

terhadap beberapa regulasi kebijakan terkait dengan lalu 

lintas angkutan jalan. Regulasi ini dikaji dengan 

melibatkan Forum LLAJ yang didalamnya melibatkan 

seluruh komponen instansi pemerintah, swasta, 

Kepolisian, kelompok masyarakat dalam mengkaji sebuah 

regulasi ataupun permasalahan terkait dengan lalu lintas. 

Output spesifik dari kegiatan adalah : 1) Pengadaan 

konsumsi rapat koordinasi, 2) Operasional 

monitoring/pengawasan dan lain sebagainya. Indikator 

kinerja keluaran adalah “Jumlah kajian yang dihasilkan”  

sebanyak 1 dokumen manajemen lalu lintas.Hasil yang 

ingin dicapai dari kegiatan ini adalah bahwa dengan 

adanya pehgaturan / manajemen lalu lintas yang baik 

maka akan mampu menurunkan pelanggaran lalu lintas 

menjadi 22,00%. 

 

6. Program Peningkatan Fasilitas, Perlengkapan Keselamatan 

Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan 

Transportasi, dijabarkan dalam 4 kegiatan : 

a. Kegiatan  Peningkatan Fasilitas Perlengkapan 

Keselamatan Jalan, dengan indikator kinerja : 

 Masukan 
(Input) 

: Tersedianya dana (APBD II);                         
Rp. 910.015.840,00 

 Keluaran 
(Output) 

: Jumlah perlengkapan Keselamatan jalan 
yang dipasang; 376 unit 

 Hasil 
(Benefit) 

: Prosentase pemenuhan fasilitas 
kelengkapan keselamatan jalan dalam 
kondisi baik; 38,53% 

 Manfaat 
(Outcomes) 

: Menurunnya kecelakaan lalu lintas; 
0,00% 

 Dampak 
(Impact) 

: Meningkatnya keselamatan lalu lintas; 0 
kejadian 

 Kelompok 
Sasaran 

: Perlengkapan keselamatan jalan 
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BAB IV 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka 

kecelakaan lalu lintas khususnya yang disebabkan oleh 

perlengkapan keselamatan jalan. Output spesifik kegiatan 

adalah pengadaan rambu, traffic light, warning light, 

deleniator dll. Indikator kinerja keluaran adalah ”Jumlah 

perlengkapan keselamatan jalan yang dipasang” 

direncanakan sebanyak 376 unit dengan rencana lokasi 

pemasangan di kawasan wisata dan untuk 

pengembangan kota Kanigoro. Dengan kegiatan ini maka 

diharapkan kebutuhan jalan akan perlengkapan 

keselamatan jalan akan dapat terpenuhi sebesar 38,53%. 

  
b. Kegiatan  Rehabilitasi Fasilitas LLAJ, dengan indikator 

kinerja : 

 Masukan 

(Input) 

: Tersedianya dana (APBD II),                     

Rp. 108.052.000,00 

 Keluaran 

(Output) 

: Jumlah perlengkapan keselamatan jalan 

yang direhabilitasi; 301 unit 

 Hasil 

(Benefit) 

: Prosentase pemenuhan fasilitas 

kelengkapan keselamatan jalan dalam 

kondisi baik; 38,53% 

 Manfaat 

(Outcomes) 

: Menurunnya kecelakaan lalu lintas; 0% 

 Dampak 

(Impact) 

: Meningkatnya keselamatan lalu lintas; 0 

kejadian 

 Kelompok 

Sasaran 

: Perlengkapan keselamatan jalan 

  
Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka 

kecelakaan lalu lintas khususnya yang disebabkan oleh 

perlengkapan keselamatan jalan. Output spesifik kegiatan 

adalah pengadaan bahan habis pakai untuk perbaikan 

perlengkapan keselamatan jalan dan hasil monitoring 

serta pengawasan terkait kondisi exsisting perlengkapan 

keselamatan jalan. Indikator kinerja keluaran adalah 

”Jumlah perlengkapan keselamatan jalan yang 

direhabilitasi” direncanakan sebanyak 301unit dengan 

rencana lokasi perbaikan diseluruh wilayah Kabupaten 

Blitar dengan kondisi perlengkapan keselamatan jalan 

yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Dengan kegiatan 

ini maka diharapkan kebutuhan jalan akan perlengkapan 

keselamatan jalan akan dapat terpenuhi sebesar 38,53%.  
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BAB IV 

 

 

c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Bermotor, 

dengan indikator kinerja : 

 Masukan 

(Input) 

: Tersedianya dana (APBD II);                        

Rp. 1.272.756.800,00 

 Keluaran 

(Output) 

: Jumlah KBWU yang lulus uji laik jalan; 

14.195 unit 

  Indeks Kepuasan Masyarakat; 73 

 Hasil 

(Benefit) 

: Prosentase KBWU yang lulus uji Laik 

jalan, 84,85% 

 Manfaat 

(Outcomes) 

: Menurunnya kecelakaan lalu lintas; 

0,00% 

 Dampak 

(Impact) 

: Meningkatnya keselamatan lalu lintas; 0 

kejadian 

 Kelompok 

Sasaran 

: Pengguna moda transportasi 

 
Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka 

kecelakaan lalu lintas khususnya yang disebabkan oleh 

kondisi teknis kendaraan, utamanya bagi kendaraan 

bermotor wajib uji. Output spesifik kegiatan ini adalah 

pengadaan kelangkapan proses pengujian kendaraan 

bermotor (KIR) seperti : Buku uji dan plat uji, servive 

berkala peralatan pengujian beserta proses kalibarasi oleh 

Tim Kalibarsi dari Kementerian Perhubungan, 

pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat atas 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pemberian 

honorarium bagi Tenaga Teknis Penguji Kendaraan 

Bermotor. Indikator kinerja keluaran ada 2, yaitu : 1) 

”Jumlah KBWU yang lulus uji laik jalan” diproyeksikan 

mencapai 14.195 unit dan 2) ”Indeks Kepuasan 

Masyarakat” diproyeksikan sebesar 73. Dengan kegitan ini 

maka diharapkan jumlah kendaraan bermotor wajib uji 

yang lulus uji laik jalan naik dari tahun kemaren menjadi 

84,85%. 
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BAB IV 

 

d. Kegiatan Perumusan Kajian Bidang Teknik dan sarana, 

dengan indikator kinerja : 

 Masukan 

(Input) 

: Tersedianya dana (APBD II);                        

Rp. 23.900.000,00 

 Keluaran 

(Output) 

: Jumlah dokumen bidang teknik sarana, 1 

dokumen 

 Hasil 

(Benefit) 

: Prosentase kecukupan dokumen/data 

base bidang transportasi; 64,00% 

 Manfaat 

(Outcomes) 

: Menurunnya kecelakaan lalu lintas; 0% 

 Dampak 

(Impact) 

: Meningkatnya keselamatan lalu lintas; 0 

kejadian 

 Kelompok 

Sasaran 

: Sarana dan prasarana angkutan 

 
Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan teknik dan 

sarana transportasi. Output spesifik kegiatan adalah 

operasional monitoring dan pengembangan teknologi 

transportasi. Indikator kinerja keluaran adalah ”Jumlah 

dokumen bidang teknik sarana” direncanakan sebanyak 1 

dokumen data base perlengkapan keselamatan jalan. 

Dengan kegitan ini maka diharapkan kebutuhan data base 

bidang tranportasi akan dapat terpenuhi sebesar 64,00%. 
 

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dijabarkan dalam 

3 kegiatan : 

a. Kegiatan  Perumusan Kebijakan dan Pengendalian 

Angkutan, dengan indikator kinerja : 

 Masukan 

(Input) 

: Tersedianya dana (APBD II);                        

Rp. 75.415.000,00 

 Keluaran 

(Output) 

: Jumlah angkutan yang beroperasi; 16 

unit 

 Hasil 

(Benefit) 

: Prosentase jaringan trayek yang telah 

terlayani angkutan umum; 38,10% 

 Manfaat 

(Outcomes) 

: Meningkatnya kualitas dan kuantitas 

sarpras angkutan; 38,10% 

 Dampak 

(Impact) 

: Meningkatnya layanan angkutan; Nilai 70 

 Kelompok 

Sasaran 

: Moda transportasi angkutan 
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BAB IV 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan dan 

pengawasan angkutan yang berkeselamatan di 

Kabupaten Blitar. Output spesifik kegiatan adalah 

operasional kebutuhan kegiatan sosialisasi keselamatan 

angkutan bagi pemilik angkutan, awak angkutan dan 

pengguna jasa angkuta. Indikator kinerja keluaran adalah 

”Jumlah angkutan yang beroperasi” direncanakan 

sebanyak 16 unit dengan trayek menghubungakan antar 

wilayah perdesaan dan dengan wilayah perkotaan di 

Kabupaten Blitar. Dengan kegitan ini maka diharapkan 

pemilik dan awak angkutan umum lebih peduli terhadap 

kondisi angkutan dan lebih memperhatikan kepentingan 

pengguna layanan jasa angkutan dengan agar dapat 

menarik minat penggunaan angkutan kembali. 

Selanjutnya dengan diminati angkutan oleh pengguna 

jasaya layanan angkutan maka jumlah angkutan umum di 

Kabupaten Blitar diharapkan akan bertambah dan akan 

dapat melayani semua kebutuhan trayek yang ada, 

sebesar 38,10%. 

 
b. Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas 

dan Angkutan, dengan indikator kinerja : 

 Masukan 
(Input) 

: Tersedianya dana (APBD II);                         
Rp. 25.785.000,00 

 Keluaran 
(Output) 

: Jumlah peserta sosialisasi; 145 orang 

 Hasil 
(Benefit) 

: Prosentase jaringan trayek yang telah 
terlayani angkutan umum; 38,10% 

 Manfaat 
(Outcomes) 

: Meningkatnya kualitas dan kuantitas 
sarpras angkutan; 38,10% 

 Dampak 
(Impact) 

: Meningkatnya layanan angkutan; Nilai 70 

 Kelompok 
Sasaran 

: Sarana dan prasarana jalan 

 
 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat dan pelajar untuk tertib berlalu lintas seperti 

dengan memanfaatkan angkutan umum untuk 

mengurangi kepadatan lalu lintas yang secara tidak 

langsung akan mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. 
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BAB IV 

 

Output spesifik kegiatan adalah pengadaan operasional 

kegiatan sosialisasi, seperti : pengadaan konsumsi 

(makan dan minum), sewa lokasi dan materi kit. Indikator 

kinerja keluaran adalah ”Jumlah peserta sosialisasi” 

direncanakan sebanyak 100 orang dengan rencana 

lokasi sosialisasi di sekolah – sekolah tingkat SLTP atau 

SLTA di lingkungan Kota Kanigoro. Dengan kegitan ini 

maka diharapkan kebutuhan siswa sekolah akan 

tercukupi dalam angkutan umum sehingga para siswa 

tertarik dan kembali memanfaatkan angkutan umum 

yang nantinya diharapkan trayek di Kabupaten Blitar 

akan terlayani sebesar  38,10%. 
 

c. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat - 

Tempat Pemberhentian Angkutan, dengan indikator 

kinerja : 

 Masukan 
(Input) 

: Tersedianya dana (APBD II);                        
Rp. 464.510.000,00 

 Keluaran 
(Output) 

: Jumlah tempat pemberhentian angkutan 
yang direhabilitasi; 2 Terminal  

 Hasil 
(Benefit) 

: Prosentase kecukupan prasarana 
angkutan dalam kondisi baik; 50,00% 

 Manfaat 
(Outcomes) 

: Meningkatnya kualitas dan kuantitas 
sarpras angkutan; 38,10% 

 Dampak 
(Impact) 

: Meningkatnya layanan angkutan; Nilai 70 

 Kelompok 
Sasaran 

: Sarana dan prasarana jalan 

 
Kegiatan ini bertujuan untuk kinerja pelayanan di tempat 

– tempat pemberhentian angkutan umum, seperti : halte 

dan terminak. Output spesifik kegiatan adalah 

pelaksanaan rehabilitasi dan pengadaan tempat 

pemberhentian angkutan. Indikator kinerja keluaran 

adalah ”Jumlah tempat pemberhentian angkutan umum 

yang direhabilitasi” sebanyak 2 unit dan ”Jumlah tempat 

pemberhentian angkutan yang dibangun” sebanyak 2 

unit. Diharapkan dengan kegiata ini maka pemenuhan 

kebutuhan akan tempat pemberhentian angkutan di 

Kabupaten Blitar dapat mencapai 47,06%. 
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BAB IV 

 

Rencana tersebut tentu saja tidak akan dapat berjalan tanpa 

dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta faktor 

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan 

dituntut untuk memiliki sikap dan mental profesionalisme, 

partisipatif, disiplin dan bertanggung jawab untuk mewujudkan 

keberhasilan sebuah tujuan. 

Pada tabel 18 ditunjukkan rumusan rencana program dan 

kegiatan OPD Tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 pada 

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. 
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BAB IV 
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BAB IV 
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BAB V 

 

 
PPEENNUUTTUUPP  

BBAABB  

55  
  

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas 

Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2019 ini merupakan acuan program jangka 

pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten 

Blitar. Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan dapat mensinergikan pelaksanaan 

program dan kegiatan tahun 2019 dengan program dan kegiatan kabupaten serta 

stakeholder – stakeholder lain yang mendukung pada pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu betapapun sederhananya 

rencana kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta 

dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik. 

 
Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung 

pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang 

tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan 

pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan 

suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar. 

 
Apabila dalam perjalanan organisasi, terjadi perubahan kebijakan ataupun 

perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian 

dengan tetap memperhatikan visi dan misi Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan. 
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