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BAB  VII 
 
 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Kinerja penyelenggraan bidang urusan merupakan kinerja perangkat 

daerah Dinas Perhubungan Kabupaten selama lima tahun kedepan dalam 

rangka mendukung mewujudkan visi misi Bupati Pati periode 2017-2022 yang 

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022. Untuk mengukur capaian 

kinerja perangkat daerah dengan menggunakan indikator kinerja perangkat 

daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung capaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Indikator kinerja perangkat daerah merupakan penanda harapan sebagai 

alat ukur spesifik kuantitatif dan atau kualitatif yang  menggambarkan 

realisasi capaian tujuan dan sasaran perangakat daerah. Indiaktor kinerja 

perangkat daerah atau juga disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat 

Daerah yang tertuang dalam renstra perangkat daerah harus sikron/selaras 

dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten 

Pati 2017-2022. 

Indiktor Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Pati lima tahun 

kedepan dirumuskan sebagai berikut; 

1. Prosentase aspek penyebab kemacetan/rawan lalu lintas yang teratasi. 

Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah 

dalam menangani permasalahan lalu lintas guna tercapainya situasi lalu 

lintas di wilayah Kabupaten Pati  yang tertib, lancar dan selamat. Capaian 

indikator ini dapat diukur dengan Jumlah titik kemacetan/rawan lalu 

lintas  lintas yang sudah teratasi sampai dengan tahun n dibagi Jumlah 

titik kemacetan/rawan lalu lintas  lintas yang belum  teratasi dikali 100% 

2. Prosentase kepemilikan kir angkutan umum 

Indikator ini menggambarkan tingkat kelayakan  teknis  kendaraan 

angkutan umum dijalan raya dengan tujuan adanya jaminan keselamatan 

penumpang maupun barang yang diangkutnya sampai tujuan perjalanan. 

Capaian indikator ini dapat diukur dengan jumlah angkutan yang 
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memiliki kir pada jumlah  tahun n dibagi dengan jumlah angkutan umum 

pada tahun n dikali 100%. 

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 ditampilkan dalam tabel 7.1 

dibawah ini; 

 

Tabel 7.1 
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran 

RPJMD 

Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada 

No. Indikator Awal Periode RPJMD Akhir Periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

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

1. Rasio tingkat 

pelayanan ruas jalan

0,31 0,305 0,300 0,295 0,290 0,285 0,285

2. Persentase titik 

penyebab 

kemacetan/rawan lalu 

lintas yang teratasi  

65 67 68 69 70 71 71

3. Persentase 

kepemilikan kir 

angkutan umum

80 81 83 85 87 88 88

Target Capaian Setiap Tahun

 

 

 

 

 

 


