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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Gambaran Umum 

 Salah satu prinsif tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah 

Akuntabilitas dimana setiap organisasi penyelenggara negara berkomitmen dalam 

pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan 

kebijakan setiap akhir tahun. Bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah 

sebagai penyelenggara negara sebagaimana di tegaskan dalan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

bahwa kewajiban setiap satuan kerja perangkat daerah akan menyampaikan 

pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 Kabupaten Gorontalo yang di tetapkan melalui Peraturan Bupati Gorontalo 

Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata 

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo dengan tugas pokok membantu Kepala 

Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  di bidang transportasi darat dan 

Sebagai salah satu komponen Pemerintahan Daerah,Dinas Perhubungan Kabupaten 

Gorontalo memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sarana transportasi yang 

aman, nyaman, tertib, terpadu dan terjangkau oleh masyarakat. 

 Organisasi pemerintah yang profesional dan amanah melalui pelayanan 

transportasi darat yang berkualitas dan terintegrasi dengan moda transportasi menuju 

Masyarakat yang sejahtera dan Mandiriadalah perwujudan dari visi organisasi yang 

menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo. Dinas 

Perhubungan Kabupaten Gorontalo selama Tahun 2018 telah melaksanakan berbagai 

program kegiatan dengan mengacu pada visi misi  dinas sebagaimana tertuang dalam 

rencana strategis 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. 
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 Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo 

yang terdiri dari Sekretariat, 3 Bidangmasing – masing Bidang Angkutan, Bidang Lalu 

Lintas, dan Bidang Pembinan Keselamatan, serta 2 UPTD yaitu UPTD Pengujian 

Kendaraan Bermotor dan UPTD Terminal 

Untuk mewujudkan sistem administrasi Pemerintah yang mampu menjamin 

kelancaran danketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang profesional, efektif 

dan efisienserta tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah menjadi parameter dalam mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan program sebuah instansi Pemerintah. 

 
B.    Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi 

 Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah 

dalam bidang Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan kebijakan dan rencana strategis bidang transportasi; 

b. Pelaksanaan urusan-urusan pemerintah di bidang transportasi; 

c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi di 

bidang transportasi; 

d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan 

pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang transportasi; 

e. Pelaksanaan pengawasan fungsional; 

f. Pelaksanaan teknis oprasional bidang transportasi; 

g. Pemantauan dan evaluasi program di bidang transportasi; 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya dibantu oleh beberapa unsur pelaksana yaitu : 

Sekretariat 

Mempunyai tugas mengelola kesekretariatan, menyusun rencana program, 

mengendalikan dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan, mengelola administrasi 

keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, aset, administrasi umum dan 

kepegawaian Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan; 

b. Pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;  

c. Pengelolaan umum dan kepegawaian; 

d. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan; 

e. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas 

secara berkala;  

f. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan. 

 
Bidang  Angkutan 

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan program dan petunjuk teknis 

angkutan darat, laut dan udara serta kereta api dan  penyeberangan, serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Angkutan 

mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja; 

b. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan strategi pembangunan dalam 

jangka pendek, menengah dan panjang dibidang angkutan; 
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c. perumusan manajemen angkutan orang, barang dan angkutan khusus sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. perumusan kebijakan teknis angkutan jalan, laut, udara serta kereta api dan 

penyeberangan diwilayah kabupaten Gorontalo; 

e. pelaksanakanmonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 

program kerja; 

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan. 

 
Bidang Lalu Lintas 

Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pembinaan, perencanaan 

pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat serta  

perumusan manajemen rekayasa lalu lintas, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya 

sesuai dengan tugas kedinasan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Lalu Lintas 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan rencana program kerja  Bidang 

Lalu lintas; 

b. Pelaksanaan inventarisasi jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak 

bermotor;  

c. Pelaksanaan tugas penilaian dan rekomendasi perencanaan terminal angkutan 

orang;  

d. Perencanaan dan penilaian pembangunan tempat parkir diluar badan jalan; 

e. Perumusan dan penyelenggaraan program keselamatan dan rekayasa lalu lintas 

diseluruh wilayah kabupaten Gorontalo;  

f. Pelaksanaan koordinasi dalam pengawasan, pengendalian, keselamatan dan 

manajemen rekayasa lalu lintas jalan Kabupaten Gorontalo; 

g. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas dan keselamatan jalan  Kabupaten Gorontalo; 

h. Pelaksanaan  monitoring, evaluasi  dan pelaporan; 
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i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan. 

 
 
 

Bidang Pembinaan Keselamatan 

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengendalian dan fasilitasi 

penyelenggaraan lalu lintas,mempromosikan, penggalangan kemitraan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tugas-

tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang pembinaan 

keselamatan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan, pengendalian, 

keselamatan dan rekayasa lalu lintas, standar, norma, pedoman, kriteria dan 

prosedur di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, 

pembinaan keselamatan angkutan umum, serta audit dan inspeksi keselamatan 

transportasi darat;  

b. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan, 

promosi dan kemitraan, pembinaan keselamatan angkutan umum, serta audit 

dan inspeksi keselamatan transportasi darat; 

c. penyiapan penyusunan kualifikasi dan pembinaan teknis sumber daya manusia 

di bidang keselamatan transportasi darat;  

d. pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan di bidang keselamatan transportasi 

darat; 

e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan. 

 
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 

Mempunyai tugas sebagai unit pelaksana teknis jasa pengujian kendaraan 

bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud UPTD Pengujian 

Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; 

b. Penyiapan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis operasional pengujian kendaraan bermotor; 

c. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian 

kendaraan bermotor; 

d. Pengelolaan ketatausahaan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; 

e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Pengujian 

kendaraan bermotor.  

 

UPTD Terminal 

Mempunyai tugas sebagai unit pelaksana teknis dalam melakukan pengelolaan, 

pengawasan serta pengendalian kegiatan terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud UPTD 

Terminalmempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja UPTD Terminal; 

b. Penyiapan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis operasional pengelolaan terminal; 

c. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Terminal; 

d. Pengelolaan ketatausahaan UPTD Terminal; 

e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Terminal.  
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C.   Struktur Organisasi 

 

STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN 

KABUPATEN GORONTALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris Dinas, membawahi 2 (dua) Sub Bagian (Eselon IV A) 

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang Angkutan, membawahi 2 (dua) Seksi (Eselon IV A) 

- Seksi Angkutan Darat, Kereta Api dan Penyeberangan 

- Seksi Angkutan Laut dan Udara 

4. Bidang Lalu Lintas, membawahi 2 (dua) Seksi (Eselon IV A) 

- Seksi Pengendalian dan Operasi 

- Seksi Keselamatan dan Rekayasa Lalu Lintas 

5. Bidang Pembinaan Keselamatan, membawahi 2 (dua) Seksi (Eselon IV A) 

- Seksi Sarana dan Prasarana 

Sekretariat 

Sub Bag.  
Umum dan Kepegawaian 

 

Sub Bag.  

Perencanaan dan Keuangan 

Bidang 

Pembinaan Keselamatan 

Seksi 
Pengendalian dan Operasi 

 

Seksi 
Promosidan Kemitraan 

 

Bidang 

Lalu Lintas 

Seksi 

SaranadanPrasarana 

Seksi 
Keselamatan dan Rekayasa 

LaluLintas 

 

Bidang 

Angkutan 

Seksi 
AngkutanDarat, KA dan 

Penyeberangan 

Seksi 
Angkutan Laut dan Udara 

 

Kelompok 
Jabatan 

Fungsional 

UPTD 
BALAI PENGUJIAN KENDARAAN 

BERMOTOR DAN TERMINAL 

KEPALA DINAS 
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- Seksi Promosi dan Kemitraan 

6. Unit Pelaksanan Teknis Dinas, terdapat 2 (dua) UPTD (Eselon IV A) 

- UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 

- UPTD Terminal 

 

 
  Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo s/d akhir Tahun 

2018 terdiri dari 43 orang PNS dan 27 orang Non PNS 

 

Tabel 1 
Pns pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo 

Berdasarkan Eselon   
 

NO ESELON JUMLAH 

1 ESELON  II  B 1  ORANG 

2 ESELON  III  A 1  ORANG 

3 ESELON  III  B 3  ORANG 

4 ESELON  IV  A 10  ORANG 

 JUMLAH 15  ORANG 

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
 
 
 

Tabel 2 
Pns  pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo  

Berdasarkan Golongan 
 

NO GOLONGAN JUMLAH 

1 GOLONGAN  IV 3  ORANG 

2 GOLONGAN  III 25ORANG 

3 GOLONGAN  II 15  ORANG 

4 GOLONGAN  I - 

 JUMLAH 43  ORANG 

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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Tabel 3 
Pns dan NonPns 

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo 
Berdasarkan pendidikan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

1 PASCA SARJANA  (S2) - 

2 SARJANA  (S1) 29  ORANG 

3 D3 2 ORANG 

4 SLTA 36ORANG 

5 SLTP 1 

6 SD 2 ORANG 

 JUMLAH 70  ORANG 

Sumber data : Sub Bagian Umum Kepegawaian 
 
 
D. Aspek Strategis  

 Strategi merupakan suatu pola, tujuan, kebijakan, program, kegiatan, 

keputusan maupun pengalokasian sumber daya yang memerlukan pemahaman tentang 

2 
3% 

1 
1% 

36 
52% 

2 
3% 

29 
41% 

SD SLTP SLTA D3 S1
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apa organisasi itu, apa yang dikerjakannya dan mengapa ia melakukan itu dengan 

demikian strategi merupakan pengembangan dari misi organisasi yang menghubungkan 

organisasi itu dengan lingkungannya sehingga strategi merupakan tanggapan yang 

mendasar (outlinerespon) organisasi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi. 

Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo memiliki peran yang cukup strategis 

atas pelaksanaan tugas dan fungsi membantu kepala daerah dalam 

penyelenggaraanpemerintahan daerah di bidang perhubungan.  Penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan merupakan proses yang 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan, berbagai 

tuntutan kebutuhan mendasar merupakan fokus perhatian yang harus di seriusi oleh 

pemerintah daerah. Untuk menjawab tuntutan pemenuhan kebutuhan tersebut 

berbagai program sektor unggulan terus di gulirkan demi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat itu sendiri, sebagaimana yang telah tertuang dalam Visi Misi Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021 yaitu ” Terwujudnya Kabupaten Gorontalo 

Gemilang Menuju Masyarakat Madani ”. Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten 

Gorontalo dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan 

sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk penyelenggaraan pelayanan 

transportasi dengan menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang nyaman 

dalam rangka meningkatkan dan menyambut perkembangan wilayah yang terintegrasi 

dalam dalam satu wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.  

 Isu strategis (strategic issue) yang masih menjadi tantangan dan kendala  

kedepan adalah masalah kecelakaan lalu lintas dan masalah lingkungan, Salah satu 

faktor yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan. 

Transportasi merupakan sektor yang mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) cukup 

besar di Kabupaten Gorontalo. Ketergantungan sektor transportasi terhadap BBM telah 

menimbulkan kekhawatiran karena jumlah cadangan dan produksi minyak bumi 

Indonesia terbatas dan pembakaran BBM menimbulkan pencemaran berat dan juga 
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berdampak pada perubahan iklim. Karena dampak pencemaran udara yang sangat 

merugikan ini maka pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai aturan, yang 

diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1999, yang mengamanatkan 

agar pencemaran terhadap udara dapat ditanggulangi melalui penentuan ISPU (Indeks 

Standar Pencemar Udara). Selain itu juga telah dikeluarkan Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 141 tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang 

Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan yang Sedang Diproduksi, yang merinci besaran-

besaran kendali yang perlu diperhatikan pada emisi kendaraan bermotor.  

Dalam upaya untuk menekan jumlah kecelakaan lalulintas serta pengendalian 

masalah lingkungan, langkah yang dilakukan adalah melalui Pengujian Kendaraan 

bermotor. Pengujian kendaraan bermotor dibentuk dalam satu UPTD Pengujian 

Kendaraan Bermotor pada struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo sesuai 

dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo. 

 Pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan 

atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta 

tempelan, kendaraan khusus dan rangka landasan dalam rangka pemenuhan terhadap 

persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut 

dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang 

dioperasikan dijalan telah memenuhi persyaratan tehnis dan laik jalan serta tidak 

mencemari lingkungan.  

 Gambaran atas isu atau permasalahan yang di hadapi kedepan, maka Dinas 

Perhubungan Kabupaten Gorontalo  terus melakukan berbagai upaya serta langkah-

langkah antisipasi dalam mencegah dan menangkal  potensi yang dapat menimbulkan 

indisiplinpengguna jalan dalam berlalu lintas dan upaya meningkatkan keselamatan 

lalu lintas secara konprehensif dan terpadu dari berbagai aspek. Oleh karenanya 

melalui berbagai program dan kegiatan yang telah maupun akan dilaksanakan 
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kedepan, maka  peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 

menjadi sangat penting dalam menjawab permasalahan dan tantangan yang di hadapi.  

 
E. Permasalahan Utama 

 Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Gorontalo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut: 

 

1. Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi 

2. Kondisi kendaraan angkutan umum yang ada kebanyakan kurang baik dan 

kurang nyaman 

3. Masih kurangnya sarana prasarana di terminal 

4. Kualitas pelayanan angkutan umum kurang memadai dan masih didominasi 

angkutan berkapasitas kecil 

5. Masih dominannya penggunaan kendaraan pribadi dan pertumbuhan kendaraan 

bermotor yang cukup tinggi 

6. Tidak terlayaninya angkutan umum pada pengembangan kawasan 

7. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi disisi lain juga mempunyai pengaruh 

terhadap kelancaran lalu lintas. 

8. Masih terbatasnya sumber daya manusia dibidang perhubungan berdasarkan 

standar pelayanan minimal. 

 

F. Sistimatika Penyajian 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi      Pemerintah (LAKIP) maka penyajiannya disusun berdasarkan sistimatika 

sebagai berikut: 

 
KATA PENGANTAR 

IKHTISAR EKSEKUTIF 
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BAB   

I. Pendahuluan 

Penjelasan umum organisasi, penekanan aspek strategis organisasi serta 

permasalahan utama (strategicissued) yang Sedang dihadapi organisasi. 

 

II. Perencanaan  Kinerja 
Menguraiakan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. 

 
III. Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis 

organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pernyataan kinerja 

sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini 

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

organisasi. 

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika 

ada). 

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

inerja serta alternative solusi yang telah di lakukan. 

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

B. Realisasi Anggaran 

Uraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk 

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

 
IV.  Penutup 

      Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa 

mendatang yang akan di lakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

 Dalam sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu 

menjawab tuntutan lingkungan strategis baik local, nasional dan global serta tetap 

berada dalam tatanan sistim administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 

pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis instansi pemerintah dapat 

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi 

dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

  Dalam dokumen rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2016 – 2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan dan 

program. Berdasarkan rencana strategi dimaksud ditetapkan visi dan misi organisasi. 

 
A.1.  Visi dan Misi Organisasi 

 Visi merupakan gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan suatu  

instansi pemerintah untuk dapat berkarya dan konsisten serta eksis, antisipatif  serta 

melakukan hal – hal bersifat inovatif yang produktif untuk menuju cita dan citra yang 

ingin diwujudkan. Visi yang efektif harus memiliki karakteristik seperti imagible (dapat 

dibayangkan), desirable (menarik), feasible (realistis dan dapat dicapai), focused 
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(jelas), flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan) serta 

communicable (mudah dipahami). 

 Untuk mewujudkan gambaran cita – cita masa depan tersebut, Dinas 

Perhubungan Kabupaten Gorontalo menetapkan visi dan misi yang mengacu pada Visi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yaitu : 

 Visi 

 

 

 

 

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan melalui pernyataan 

misi, maka diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan 

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, misi juga merupakan rangkaian yang akan 

menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat dan menyediakan 

baik produk maupun jasa yang ditujukan pada masyarakat. Sejalan dengan visi yang 

telah ditetapkan maka Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo menetapkan misi :   

 

 Misi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju 

Masyarakat Madani’. 

1. Terwujudnya SDM Cerdas, Sehat, 

danBerkarakter 

2. Memantapkan pemerintah yang harmonis, 

bersih dan dinamis 

3. Mengoptimalisasi sumberdaya alam menuju 

kemandirian 

4. Mewujudkan pembangunan berbasis 

kependudukan dan lingkunganhidup 

5. Melakukan kerjasama global untuk 

pembangunan daerah 
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A.2.  Tujuan dan Sasaran 

  Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi 

lingkungan strategis dan faktor – faktor penentu keberhasilan serta kegagalan antara 

tujuan dan sasaran dengan visi dan misi. 

 Tujuan 

  Tujuan Dinas Perhubungan yang merupakan penjabaran dan implementasi dari 

pernyataan misi dan akan dicapai atau dihasilkan pada Tahun 2018 adalah 

meningkatkan kualitas jalan, jembatan dan sungai sesuai perkembangan 

wilayah tata ruang Kabupaten Gorontalo. 

 Sasaran 

  Sasaran Dinas Perhubungan adalah melakukan peningkatan dan pemeliharaan 

berkelanjutan pada jalan kabupaten. 

 
A.3.  Kebijakan Dan Program 

 Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah 

disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwewenang untuk 

dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam melakukan kegiatan pemerintahan 

maupun kemasyarakatan sehingga dicapai keterpaduan antara sasaran, tujuan serta 

visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang dilakukan adalah: 

1. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen 

administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. 

2.   Perlu  adanya  upaya  peningkatan  pengetahuan,  kemampuan,  kinerja,  dan 

perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Perhubungan. 

3.  Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan 

tingkat pelayanan (level of service), kenyamanan dan keamanan pemakaian 

jalan. 
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4.  Untuk  keselamatan, keamanan, ketertiban  dan  kelancaran lalu  lintas  serta 

kemudahan  bagi  pemakai  jalan, jalan  wajib  dilengkapi  fasilitas  

penunjang prasarana lalu lintas. 

5.  Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di 

bangun prasarana terminal yang representatif. 

6.  Melaksanakan pengujian  terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas 

standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan. 

7.  Guna  mendukung  kelancaran  dan  ketetapan  pelayanan  angkutan,  perlu 

didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan. 

8.  Untuk keselamatan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan 

pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. 

  Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil dan dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah 

yang dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran 

tertentu. Adapun program utama  yang dilaksanakan:  

 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prassarana dan Fasilitas LLAJ 

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 

 Program Peningkatan pelayanan angkutan 

- Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 

- Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah 

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 

- Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan  

 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 

- Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas 

- Pengadaan marka jalan 
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 Selain program utama terkait dengan tugas pokok dan fungsi terdapat pula 

program dan kegiatan penunjang antara lain : 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

  - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 

- Penyediaan jasa administrasi keuangan 

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 

- Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 

 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

- Pembangunan gedung kantor 

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional 

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

- Pengadaan meubelair 

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

- Pendidikan dan Pelatihan Formal 

 

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

 Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan janji Satuan kerja Perangkat 

daerah (SKPD) untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan indikator-

indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa hasil 

atau manfaat. Kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja ini 

sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang 

Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja 

instansi pemerintah . Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa perjanjian kinerja 
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dibuat dan di susun oleh pimpinan SKPD selanjutnya di tanda tangani oleh kepala 

daerah atau bupati pada tingkatan kabupaten.  

Rencana kinerja (Performance Plan) Tahun 2018 merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari RenstraDinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, di dalamnya memuat 

seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2018. Rencana Kinerja Tahun 

2018 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2016 – 2021. 

   Berdasarkan  perencanaan kinerja tahunan tersebut, selanjutnya  disusun 

Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo (RKA). 

Penetapan kinerja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas 

Perhubungan Kabupaten Gorontalo yang pada akhir tahun  akan dilaporkan dalam 

LAKIP Tahun 2018 ini. 

Gambaran perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Tahun 

2018 seperti pada tabel berikut: 

PERJANJIAN KINERJA 
 

SKPD   : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GORONTALO 
TAHUN ANGGARAN  :    2018 
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya 
pemanfaatan prasarana 
fasilitas LLAJ dan 
Terminal/Pelabuhan 

Persentase kendaraan yang 
melakukan uji berkala di BPKB 95,84% 

Persentase peningkatan jumlah 
penumpang di Terminal/Pelabuhan 17,15% 

2 Meningkatnya pelayanan 
angkutan penumpang 
umum dan khusus. 

Persentase jumlah angkutan umum 
yang melayani pada jaringan jalan 
Kabupaten 

72,22% 

3 Meningkatnya 
pengelolaan manajemen 
lalu lintas 

Persentase tingkat capaian 
penyediaan fasilitas perlengkapan 
keselamatan pengguna jalan hingga 
7,70% 

5,99% 

Jumlah penurunan kasus kecelakaan 
lalu lintas akibat kurangnya rambu 
keselamatan jalan rata-rata sebesar 
5% per tahun 

90 kasus 

4 Terwujudnya Dinas 
Perhubungan yang 
profesional dan 

Nilai SAKIP SKPD B 

 Tingkat Penyerapan Anggaran 95% 
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 berkinerja tinggi Persentase Temuan Inspektorat/BPK 0% 

 
PROGRAM ANGGARANKET. 
 
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran   Rp.        1.142.924.450,- 
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Rp.        1.156.100.000,- 
3. Peningkatan Disiplin Aparatur    Rp.             96.800.000,- 
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan  Rp.        1.471.100.000,- 

Fasilitas LLAJ 
5. Peningkatan Pelayanan Angkutan   Rp.        2.064.000.000,- 
6. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas  Rp.           380.000.000,- 
 

 Bahwa dalam rangka mewujudkan sistim manajemen  pemerintahan yang 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka 

berdasarkan perubahan anggaran Tahun 2018 telah di tetapkan perjanjian kinerja hasil 

revisi oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo dan Bupati Gorontalo 

seperti pada tabel berikut : 

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 
 

SKPD   : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GORONTALO 
TAHUN ANGGARAN  :    2018 
 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya 
pemanfaatan prasarana 
fasilitas LLAJ dan 
Terminal/Pelabuhan 

Persentase kendaraan yang 
melakukan uji berkala di BPKB 95,84% 

Persentase peningkatan jumlah 
penumpang di Terminal/Pelabuhan 17,15% 

2 Meningkatnya pelayanan 
angkutan penumpang 
umum dan khusus. 

Persentase jumlah angkutan umum 
yang melayani pada jaringan jalan 
Kabupaten 

72,22% 

3 Meningkatnya 
pengelolaan manajemen 
lalu lintas 

Persentase tingkat capaian 
penyediaan fasilitas perlengkapan 
keselamatan pengguna jalan hingga 
7,70% 

5,99% 

Jumlah penurunan kasus kecelakaan 
lalu lintas akibat kurangnya rambu 
keselamatan jalan rata-rata sebesar 
5% per tahun 

90 kasus 

4 Terwujudnya Dinas 
Perhubungan yang 
profesional dan 
berkinerja tinggi 

Nilai SAKIP SKPD B 

 Tingkat Penyerapan Anggaran 95% 

 Persentase Temuan Inspektorat/BPK 0% 

 
PROGRAM ANGGARANKET. 
 
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran   Rp.        1.408.813.450,- 
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Rp.        1.194.242.500,- 
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Rp.       96.000.000,- 
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan  Rp.        1.544.158.500,- 
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Fasilitas LLAJ 
5. Peningkatan Pelayanan Angkutan   Rp.        2.019.510.000,- 
6. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas                Rp.           380.000.000,- 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A.   Capaian dan Evaluasi Kinerja Organisasi Tahun 2018 

  Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan media pertanggung jawaban suatu 

Instansi Pemerintah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka 

mewujudkan tujuan dan sasaran berdasarkan kewenangan yang dimiliki. untuk 

menjalankan tugas pokok dan fungsi satuan kerja Dinas Perhubungan Kabupaten 

Gorontalo, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan melalui 

pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja 

Tahun 2018. Sementara untuk Pengukuran Capaian Kinerja digunakan sebagai penilaian 

atas keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan suatu kebijakan program dan kegiatan 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi organisasi. 

  Untuk mengetahui gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran, program dan 

kegiatan dapat dilakukan melalui media pengukuran rencana kinerja yang akan di 

perbandingkan dengan realisasi. Adapun media pengukuran tersebut berupa : 

1)   Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) yang memberikan informasi tingkat 

pencapaian target dari kegiatan yang dilaksanakan 
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2)     Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang memberikan informasi 

tingkat pencapaian target dari sasaran yang sudah di tetapkan 

 Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan 

dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi 

organisasi. Untuk mempermudah interpretasi pencapaian sasaran dan kegiatan dapat 

digunakan pengukuran di dasarkan pada penilaian skala ordinal sebagai berikut : 

NILAI % PENCAPAIAN 

>  100 Sangat Berhasil 

80 - 100 Berhasil 

50 - 79 Cukup Berhasil 

< 50 Tidak Berhasil 

 Pada Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo telah menetapkan 3 

(tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator yang dilaksanakan melalui 6 (enam) program 

dan 20 (dua puluh) kegiatan.  

Tolok ukur kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam 

PermenPAN Nomor 09 Tahun 2007.  

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan  Kabupaten Gorontalo 

adalah sebagai berikut   : 

Tabel 3.1 
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 

 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR  
KINERJA 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya 
pemanfaatan 
prasarana fasilitas 
LLAJ dan 
Terminal/Pelabuhan 

a. Persentase 
kendaraan yang 
melakukan uji 
berkala di BPKB 

95,84% 187,45%. 195,58% 

  b. Persentase 
peningkatan 
jumlah penumpang 
di 
Terminal/Pelabuh
an 

17,15% 21,95% 127,98 
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          Berdasarkan tabel  diatas dapat dilakukan analisa pencapaian masing-masing 

indikator sasaran sebagai berikut : 

a). Indikator Presentase Kendaraan Yang Melakukan Uji Berkala di BPKB 

 Persentase Unit Kendaraan yang melakukan uji, untuk menghitung digunakan 

rumus (Jumlah kendaraan yang diuji : Jumlah Kendaraan Wajib Uji x 100%). Pada 

tahun 2018 target wajib uji 3.538 unit sehingga capaian realisasi (6.632 unit : 

3.538 unit x 100%) atau 187,45%. Kondisi pada tahun 2018 terdapat peningkatan 

jumlah kendaraan yang diuji sebesar 3.094 unit atau 87,45% dengan realisasi 

sebesar 187,45% dari target yang ditetapkan  sebesar 95,84% dan capaiannya 

sebesar 195,58% yang bermakna/nilai Sangat Berhasil. Kenaikan ini disebabkan 

oleh adanya kerjasama antara Pemkab Gorontalo dengan Pemkab Gorontalo Utara, 

Pemkab Boalemo, dan Pemkab Pohuwato terkait pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor pada tahun 2018, sehingga angkutan umum maupun angkutan barang 

yang berdomisili di wilayah kabupaten tersebut wajib melakukan uji kelayakan 

kendaraan bermotor di Kabupaten Gorontalo. Perbandingan realisasi kinerja pada 

tahun 2017 jumlah kendaraan yang diuji sebesar 4.323 unit, sedangkan jumlah 

kendaraan wajib uji sebesar 3.538 unit sehingga realisasi yang didapatkan pada 

tahun 2017 sebesar 122,19% dengan capaian target sebesar 132%. 

 
Tabel Jumlah  Kendaraan yang selesai diuji tahun 2018 

No Jenis Kendaraan 
Jumlah 
(unit) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Micro Umum 
Micro Tidak Umum 
Micro Dinas 
Truck Umum 
Truck Tidak Umum 
Truck Dinas 
PickUp Umum 
PickUp Tidak Umum 
PickUp Dinas 

555 
- 
9 

1.067 
14 
- 
- 

4.987 
- 

 Jumlah 6.632 

 

Tabel Perbandingan Jumlah  Kendaraan yang diuji 

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 
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(Unit) (Unit) (Unit) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Micro Umum 
Micro Tidak Umum 
Bus 
Truck Umum 
Truck Tidak Umum 
Truck Dinas 
PickUp Umum 
PickUp Tidak Umum 
PickUp Dinas 

239 
- 
- 

119 
432 
4 
35 

2.316 
2 

346 
35 
- 
- 

534 
6 
31 

3.364 
7 

555 
- 
9 

1.067 
14 
- 
- 

4.987 
- 

 Jumlah 3.147 4.323 6.632 

 

Grafik. Persentase Unit Kendaraan yang diuji

 

  

 Untuk mendukung tercapainya sasaran pada indikator kinerja Persentase unit 

kendaraan yang melakukan uji berkala di BPKB meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 

terealisasi sebesar Rp. 205.000.000 atau 100%. 

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 

terealisasi Rp. 41.563.500 atau 100%. 

b).  IndikatorPresentase Peningkatan Jumlah Penumpang di Terminal/Pelabuhan 

  Indikator Persentase Peningkatan jumlah penampang di terminal yang ingin 

dicapai dapat dihitung melalui Jumlah Penumpang yang menggunakan jasa angkutan di 

beberapa terminal yang ada di Kabupaten Gorontalo. Pada Tahun 2018 Kabupaten 

Gorontalo tinggal memiliki 3 terminal dimana sebelumnya pada Tahun 2017 jumlah 

Terminal sebanyak 4 unit. Karena pada awal 2018 Terminal Telaga Digantikan dengan 

88.95% 

122.19% 

187.45% 

0

0.5

1

1.5

2

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Persentase (%) Unit Kendaraan Yang Diuji 
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Transit Car Telaga yang berfungsi sebagai transit pengguna jasa angkutan untuk 

berpindah ke jasa angkutan lainnya sehingga tidak dilakukan pendataan jumlah 

penumpang sebagaimana kegiatan yang dilakukan pada Terminal, maka selama tahun 

2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo mengelola 3 terminal diantaranya 

adalah Terminal Tipe B Limboto, Terminal Tipe C Kaliyoso, dan Terminal Tipe C 

Parungi. Rekapitulasi jumlah penumpang di tahun 2018 yang didapat dari Terminal 

tersebut adalah sebagai berikut: 

No Terminal 

Jumlah rata-
rata 

Penumpang/hari 
Tahun 2018 

1 Terminal Limboto 89 

3 Terminal Kaliyoso 38 

4 Terminal Parungi 0 

 Jumlah 127 

 

Dari jumlah tersebut dapat diasumsikan bahwa setiap kendaraan terdapat 5 

penumpang sehingga persentase peningkatan jumlah penumpang di terminal dapat 

dihitung (5/8 x 100%) sehingga jika dikurangi dengan kondisi awal Load Factor 

Kabupaten Gorontalo 40% maka didapatkan realisasi 21,95% dari target 17,15% 

sehingga capaian 127,98% yang bermakna/nilai Sangat Berhasil.  

 

Tabel 3.2 
 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 

 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR  
KINERJA 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

2 Meningkatnya 
Pelayanan Angkutan 
Penumpang Umum 
dan Khusus 

Persentase jumlah 
angkutan umum yang 
melayani pada 
jaringan jalan 
Kabupaten 

72,22% 78,26% 108,36% 

 

Indikator capaian tersedianya pelayanan angkutan umum yang melayani wilayah yang 

tersedia jaringan jalan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 realisasi sebesar 78,26% 

dari target yang ditetapkan sebesar 72,22% yang didapat dari formulasi (jumlah 

angkutan umum yang tersedia pada jaringan jalan / jumlah jaringan jalan Kabupaten x 

100). Teridentifikasi bahwa dari 18 ruas jalan kolektor primer hanya 5 ruas jalan yang 
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belum terlayani angkutan umum berupa angkot maupun angdes, akan tetapi sudah 

terlayani oleh angkutan alternatif yaitu Becak Motor). Sehingga capaian yang 

didapatkan sebesar 108,36% yang bermakna/nilai Sangat Berhasil. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 
 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 

 

NO SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR  
KINERJA 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

3 Meningkatnya 
Pengelolaan 
Manajemen 
Lalu Lintas 

a. Persentase tingkat 
capaian penyediaan 
fasilitas perlengkapan 
keselamatan pengguna 
jalan hingga 7,70% 

5,99% 5,27% 87,97 % 

  b. Jumlah penurunan kasus 
kecelakaan lalu lintas 
akibat kurangnya rambu 
keselamatan jalan rata-
rata sebesar 5% per tahun 

90 kasus 92 kasus 102% 

 

a). Indikator Persentase Tingkat Capaian Penyediaan Fasilitas Perlengkapan 

Keselamatan Pengguna Jalan Hingga 7,70%  

 Persentase tingkat capaian penyediaan fasilitas perlengkapan keselamatan 

pengguna jalan yang ditargetkan tahun 2018 sebesar 5,99% dengan realisasi 

mencapai 5,27%, realisasi tersebut dihitung berdasarkan formula yaitu ( ∑ rambu, 

marka, dan Guardraill tersedia : ∑ rambu, marka, dan Guardraill yang dibutuhkan 

x 100%) yang didasarkan pada data realisasi tahun 2018. 

 Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan sesuai target Renstra 2016 – 2021 

adalah: 

No 
Jenis Fasilitas 
Perlengkapan 

Jalan 

Target  
2016 - 2021 

Realisasi  
2016 

Realisasi 
2017 

Realisasi 
2018 

Jumlah 
Realisasi 

% 

1 Rambu-rambu 
Lalu Lintas 

500 buah - - 97 buah 19,4 

2 Traffic Light 1 unit - - -  

3 Warning Light 1 unit - - -  
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4 RPPJ 1 bh - - -  

5 Marka Jalan 30.000 m 3.900 m - 3.667 m 12,22 

6 Guardraill 532 mtr - - -  

Jumlah Rata-rata  5,27 % 

 

 Dari jumlah rata-rata realisasi fasilitas perlengkapan jalan hingga tahun 2018 

sebesar 5,27%, maka capaian yang didapat dari target realisasi 5,99% sebesar 

87,97% yang bermakna/nilai Berhasil. 

 

 

b). Indikator Jumlah Penurunan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kurangnya 

Rambu Keselamatan Jalan Rata-rata sebesar 5% Pertahun 

 

 Untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas sesuai dengan tupoksi Dinas 

Perhubungan khususnya pada pengawasan angkutan orang dan angkutan barang 

dengan pihak kepolisian telah dilakukan penindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) atas pelanggaran berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

 Jumlah kasus kecelakaan tahun 2018 ditargetkan 90 kasus yang akibatkan 

kurangnya rambu keselamatan jalan. Data jumlah kejadian kecelakaan dari pihak 

Polres Gorontalo  sebanyak 219 kasus, terdapat 92 kasus diakibatkan oleh 

kurangnya fasilitas keselamatan. 

No Jenis Korban 

Tahun Faktor akibat 
kurangnya 

rambu tahun 
2018 

2016 2017 
2018 

1 Meninggal 

Dunia 

48 29 23 11 

2 Luka Berat 73 75 64 33 

3 Luka Ringan 155 148 132 48 

 Jumlah Kasus 276 252 219 92 

 
 Dari data tersebut capaian kasus penekanan jumlah kecelakaan yang diperoleh 

masih meningkat yaitu sebesar 102%. Tingkat kenaikannya sebesar 2% dari target 

yang ditetapkan, sehingga nilai yang diperoleh bermakna Berhasil. Faktor 

tersebut dipengaruhi oleh belum terlaksanya pengadaan rambu-rambu lalu lintas 

di beberapa daerah rawan kecelakaan sehingga diperlukan evaluasi kembali oleh 
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Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo dengan melakukan monitoring dan 

evaluasi titik-titik kebutuhan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. 

 

B.   Hambatan dan Masalah 

  Beberapa hambatan dan masalah yang ditemui dalam pencapaian target kinerja 

dan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 ini sehingga keberhasilan yang dicapai 

belum maksimal adalah: 

1. Implementasi/Sosialisasi terkait denga Peraturan perundang-undangan yang 

mengatur penyelenggaraan urusan badan belum optimal karena masih terdapat 

persepsi yang berbeda-beda diantara pemangku kepentingan. 

2. Masih adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Terbatasnya ketersediaan anggaran dan SDM dalam menunjang pelaksanaan 

program dan kegiatan khususnya berkaitan dengan pemberdayaan forum-forum 

publik yang sudah terbentuk. 

4. Belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait. 

5. Kurangnya kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan umum dan barang 

dalam bentuk operasi terpadu bersama instansi terkait. 

6. Kurangnya kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kebutuhan 

perlengkapan keselamatan jalan, kebutuhan sarana prasarana LLAJ, serta 

operasional moda transportasi darat maupun laut. 

 

C.   Langkah-langkah Antisipatif 

  Adapun langkah-langkah antisipatif terhadap hambatan dan masalah yang 

ditemui adalah : 

 1. Inventarisasi data yang lebih akurat terkait dengan kebijakan/peraturan 

perundang-undangan penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan 

politik. 

 2. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas terhadap penyelenggaraan urus 

Kesbangpol serta penyesuaian kembali struktur organisasi/nomenklatur yang 

ada. 

 3. Meningkatkan kualitas serta memaksimalkan fungsi-fungsi aparat dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

 4. Alokasi anggaran yang lebih memadai sebagai penunjang urusan Kesbangpol 

khususnya terkait dengan pemberdayaan/penguatan forum-forum publik. 

 5. Membentuk Tim Operasi Terpadu antara Dinas Perhubungan, Polri, PoM, dan 

Dinas Pol PP di dalam Surat Keputusan Bupati Gorontalo dalam rangka 
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peningkatan pengawasan dan pengendalian angkutan umum dan barang yang 

beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo. 

 6. Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di dalam Surat Keputusan 

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo dalam rangka inventarisasi 

kebutuhan perlengkapan keselamatan jalan, sarana prasarana LLAJ, serta 

operasional bantuan Moda Transportasi Darat dan Laut di daerah terpencil. 

 

 

 

 

 

D. Realisasi KeuanganTahun 2018 

 Realisasi keuangan yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

 
Tabel 3.4 

Realisasi Keuangan Per Sasaran 
 

No Sasaran Program / Kegiatan 
Anggaran (Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% Sebelum 
Perubahan 

Sesudah 
Perubahan 

1. Meningkatnya 
Pemanfaatan 
Prasarana 
Fasilitas LLAJ 
dan 
Terminal/ 
Pelabuhan 

Rehabilitasi/Pemeli
haraan Prasarana 
dan Fasilitas LLAJ 

1.471.100.000 1.544.158.500 1.544.158.500 100. 

Rehabilitasi/Pemelih

a raan sarana alat 
pengujian kendaraan 
bermotor 

121.100.000 205.000.000 205.000.000 100 

Rehabilitasi/Pemelih
a raan prasarana 
alat pengujian 
kendaraan bermotor 

20.000.000 41.563.500 41.563.500 100 

Rehabilitasi/Pemelih
a raan terminal / 
pelabuhan 

1.330.000.000 1.297.595.000 1.297.595.000 100 

2. Meningkatnya 
Pelayanan 
Angkutan 

Penumpang 
Umum dan 
Khusus 

Program 
Peningkatan 
Pelayanan Angkutan 

2.064.000.000 2.019.510.000 2.019.510.000 100 

Kegiatan 
pengendalian 
disiplin 
pengoperasian 
angkutan umum di 
jalan raya 

144.000.000 144.000.000 144.000.000 100 

Kegiatan Penciptaan 
pelayanan cepat, 
tepat, murah, dan 
mudah 

460.000.000 440.000.000 440.000.000 100 

Pengembangan 
sarana dan 
prasarana pelayanan 
jasa angkutan 

1.250.000.000 1.125.510.000 1.125.510.000 100 
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Koordinasi Dalam 

Peningkatan 
Pelayanan Angkutan 

210.000.000 310.000.000 310.000.000 100 

3. Meningkatnya 
Pengelolaan 
Manajemen 
Lalu Lintas 

Program 
Pengendalian dan 
Pengamanan Lalu 
Lintas  

380.000.000 380.000.000 380.000.000 100 

Pengadaan Rambu-
rambu Lalu Lintas 
 

210.000.000 210.000.000 210.000.000 100 

Pengadaan Marka 
Jalan 
 
 

170.000.000 170.000.000 170.000.000 100 

 

 

 

Tabel 3.5 
Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja 

 

 

NO 

 

URAIAN 

 

ANGGARAN (Rp) 

REALISASI 

KEUANGAN (Rp) % 

I. Belanja Tidak Langsung 3.054.655.735 3.008.192.824 98,47 

 Belanja Pegawai 3.054.655.735 3.008.192.824 98,47 

     

II. Belanja Langsung 6.643.524.450 6.537.172.245 98,39 

 A.Belanja Pegawai 596.044.980 595.340.000 99,88 

 B.Belanja Barang/Jasa 4.816.414.470 4.711.372.245 97,81 

 C.Belanja Modal 1.231.065.000 1.230.460.000 99,95 

 JUMLAH 9.698.180.185 9.545.365.069 98,42 

 
 
- Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa realisasi anggaran berdasarkan 

jenis belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang di alokasikan sebesar 

Rp.3.054.655.735 yang terserap sebesar Rp.3.008.192.824 atau 98,47% dengan 

sisa sebesar Rp.46.462.911 atau 1,52 % dari jumlah anggaran. 

- Khusus Belanja Langsung yang dialokasikan untuk menunjang program/kegiatan 

Dinas Perhubungan Kab. Gorontalo Tahun 2018 sebesar Rp.6.643.524.450 terdiri 

dari : 

Belanja pegawai  dengan anggaran Rp.596.044.980 realisasi Rp.595.340.000 atau 

99,88% dengan sisa anggaran sebesar Rp.704.980. 
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Belanja Barang dan Jasa  di alokasikan sebesar Rp.4.816.414.470 dengan 

realisasi sebesar Rp.4.711.372.245 atau 97,81% dengan sisa anggaran 

Rp.105.042.225 

Belanja Modal  dengan anggaran Rp. 1.231.065.000 realisasi sebesar 

Rp.1.230.460.000 atau 99,95 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.605.000. 

 

Adapun uraian belanja langsung yang di gunakan sebagai penunjang dalam 

mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan program/kegiatan sebagai berikut : 

 

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Pada program ini mendapatkan proporsi anggaran 21,20% dari total belanja 

langsung sebesar Rp.1.408.813.450 dengan realisasi Rp.1.408.813.450 atau 100% 

menunjang 5 kegiatan. 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Untuk program ini alokasi anggaran sebesar Rp.1.194.242.500 atau mendapat 

proporsi 17,97% dari total belanja langsung yang menunjang 5 kegiatan dengan 

realisasi mencapai Rp.1.194.242.500 atau 100%. 

 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Anggaran yang di alokasikan pada program ini sebesar Rp.96.800.000  dengan 

realisasi Rp.96.800.000 atau 100%. Terhadap total anggaran pada belanja 

langsung sebesar 1,45% yang menunjang 1 kegiatan. 

 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

Program ini merupakan penunjang langsung kinerja sasaran strategis organisasi 

yang terdiri dari 3 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.544.158.500  

atau proporsi terhadap belanja langsung sebesar 23,24% capaian realisasi 

Rp.1.544.158.500  atau 100%. 
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 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

Program ini merupakan penunjang langsung kinerja sasaran strategis organisasi 

yang terdiri dari 4 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.019.510.000  

atau proporsi terhadap belanja langsung sebesar 30,39% capaian realisasi 

Rp.2.019.510.000  atau 100%. 

 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 

Program ini merupakan penunjang langsung kinerja sasaran strategis organisasi 

yang terdiri dari 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.380.000.000  

atau proporsi terhadap belanja langsung sebesar 5,71%, dengan capaian 

realisasi Rp.380.000.000  atau 100%. 

 Untuk rincian keuangan pada masing-masing program dan kegiatan dapat 

disajikan ke dalam tabel pada halaman berikutnya. 

 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi Keuangan dan Realisasi Berdasarkan Program/Kegiatan 

No. Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Alokasi Biaya (Rp) 

Anggaran Realisasi 
% 

A. Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
1.408.813.450 1.408.813.450 

100 

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air, dan Listrik 98.542.240 98.542.240 
100 

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
374.794.980 374.794.980 

100 

3. Penyediaan bahan logistik kantor 
438.836.726 438.836.726 

100 

4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar 

Daerah  
325.000.000 325.000.000 

100 

5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam 

Daerah 
171.639.504 171.639.504 

100 

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 
1.194.242.500 1.194.242.500 

100 

6. Pembangunan Gedung Kantor 
982.097.500 982.097.500 

100 

7. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional 
20.000.000 20.000.000 

100 

8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 
13.000.000 13.000.000 

100 

9. Pengadaan Meubelair 
9.100.000 9.100.000 

100 

10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional 
170.045.000 170.045.000 

100 
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C. Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur 
96.800.000 96.800.000 

100 

11. Pendidikan dan Pelatihan Formal 
96.800.000 96.800.000 

100 

D. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

1.544.158.500 1.544.158.500 
100 

12. Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat 

pengujian kendaraan bermotor 
205.000.000 205.000.000 

100 

13. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai 

pengujian kendaraan bermotor 

41.563.500 41.563.500 100 

14. Rehabilitasi/pemeliharaan 

terminal/pelabuhan 
1.297.595.000 1.297.595.000 

100 

E. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 
2.019.510.000 2.019.510.000 

100 

15. Kegiatan Pengendalian Disiplin 

Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 
144.000.000 144.000.000 

100 

16. Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, 

Tepat, Murah, dan Mudah 440.000.000 440.000.000 
100 

17. Pengembangan Sarana Dan Prasarana 
Pelayanan Jasa Angkutan 

1.125.510.000 1.125.510.000 
100 

18. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan 

Angkutan 
310.000.000 310.000.000 

100 

F. Program Pengendalian dan Pengamanan 

Lalu Lintas 
380.000.000 380.000.000 

100 

19. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 
210.000.000 210.000.000 

100 

20. Pengadaan Marka Jalan 
170.000.000 170.000.000 

100 

JUMLAH 6.643.524.450 6.643.524.450 100 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

  Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan 

Tahun 2018 merupakan laporan yang memberikan gambaran atas pencapaian kinerja 

organisasi  dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatannya, laporan ini juga 

dapat berpungsi sebagai alat kendali dan alat untuk menilai kualitas kinerja sekaligus 

menjadi alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang 

lebih luas, LAKIP dapat berpungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. 

          Berdasarkan uaraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara 

garis besar dari sasaran-sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dapat dinilai 

Sangat Berhasil dengan capaian rata-rata 124,37 %. Selain itu menyangkut beberapa 

capaian pada kinerja program maupun kinerja kegiatan menunjukan pencapaian yang 

baik hal tersebut di pengaruhi faktor : 

1. Bahwa keberhasilan yang telah dicapai selain ditunjang dengan faktor kinerja 

Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, juga merupakan hasil dari faktor-faktor  

lain di luar Dinas Perhubungan. 

2. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo yang 

bersifat fasilitatif, koordinatif, konsultatif, serta pola kemitraan yang produktif 

melibatkan berbagai instansi terkait sehingga pelaksanaan program dan kegiatan 

menjadi lebih optimal. 

  Dalam sebuah proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan 

evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah selalu 

diperhadapkan dengan  dinamika aturan dan ketentuan yang dari tahun ketahun terus 

mengalami perubahan untuk itu dituntut kesiapan dan komitmen segenap aparat 
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pelaksana dalam menyesuaikan atas perkembangan yang terjadi dengan memperbaiki 

kekurangan dan kelemahan sehingga diharapkan setiap pelaksanaan program dan 

kegiatan dapat berjalan sesuai  dengan tujuan yang diinginkan. 

 

B.  Saran 

  Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Gorontalo pada Tahun 2018 dapat disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo perlu di tingkatkan 

lagi ditahun mendatang. 

2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas antar unit kerja maupun antar 

unsur/instansi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan 

sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja. 

3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan di setiap unit kerja bidang 

yang diikuti dengan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaann 

kegiatan termasuk mencari solusi penyelesaian. 

4. Mengupayakan adanya dukungan anggaran yang lebih memadai teutama untuk 

pemberdayaan Mitra kerja dan forum-forum koordinasi yang ada. 

  Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2018 ini dapat 

menjadi bahan informasi dan tolok ukur untuk terus meningkatkan kinerja berdasarkan 

tugas dan fungsi organisasi dalam membantu pemerintah daerah. 
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