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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi 

Selatan disusun untuk rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu 2018-2023. 

Dokumen ini menjadi sangat penting karena merupakan bentuk 

akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan 

Provinsi Sulsel yang harus dipertanggungjawabkan. Dokumen ini memuat 

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi 

Sulsel secara spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan sasaran yang 

hendak dicapai. Dokumen ini juga disusun untuk menyajikan agenda 

utama Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel dalam mengatasi persoalan yang 

belum diselesaikan pada perioda 2013-2018 dan mengantisipasi persoalan 

yang mungkin muncul pada perioda lima tahun kedepan atau 2018-2023.  

 

Mengingat perkembangan bidang perhubungan Khususnya 

Transportasi yang berkembang demikian pesat, dirasa perlu untuk 

melakukan penyusunan Renstra PD 2018-2023  Dinas ini sejalan dengan 

telah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Permendagri 86 tahun 2017 , agar dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang ada. 

Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan 

Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 ini. 

 

KEPALA DINAS , 

 

 

 Drs. H.M. ILYAS ISKANDAR, M.Si 

 Pangkat  : Pembina Utama Muda 

 NIP.  : 19610808 199103 1 008 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 . LATAR BELAKANG 

 Kebijakan pembangunan transportasi yang merujuk pada 

pengembangan tatanan transportasi antara pusat dan daerah 

yang serasi dan sinergis dalam mencapai keseimbangan 

pembangunan antar daerah yang mantap dan dinamis serta 

diharapkan mampu menumbuhkan dan memanfaatkan sarana 

dan prasarana transportasi secara optimal dalam rangka 

peningkatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 

 Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang Undang 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat 

Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah 

Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan 

Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan  

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan umumnya dan khususnya Dinas 

Perhubungan memerlukan dukungan data dan informasi yang 

cepat, tepat dan akurat, untuk itu diperlukan dukungan teknologi 

informasi yang handal. Saat ini perkembangan Teknologi Informasi 

sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan 

untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan 

tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat 

dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel, data dan informasi 

tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/kota, 

dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.  
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Pelaksanaan pembangunan perhubungan meliputi 

pembangunan perhubungan darat, perhubungan laut, 

perhubungan udara yang ditujukan untuk meningkatkan 

mobilitas barang dan manusia serta informasi. Usaha-usaha 

tersebut telah dapat mempercepat pencapaian sasaran-

sasaran pembangunan serta membantu pemantapan sistem 

distribusi dan pemasaran hasil pro-duksi ke seluruh wilayah 

tanah air dan ke luar negeri. Di samping itu, upaya peningkatan 

efisiensi dan efektivitas penyediaan jasa perhubungan juga 

dilaksanakan melalui penyempurnaan peraturan, 

kelembagaan dan pengelolaan jasa perhubungan serta 

semakin diusahakan pula peningkatan keandalan dan mutu 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun di 

beberapa bidang kegiatan masih dihadapi berbagai kendala 

dan hambatan yang perlu diatasi untuk tersedianya jasa perhu-

bungan yang cukup, aman dan lancar. 

Sebagai derived demand, masih ditemukan ketidak 

seimbangan antara demand dan supply pada suatu sistim jaringan 

transportasi dan pelayanan sistim transportasi di Sulawesi Selatan. 

Masih lemahnya dukungan Sistim Informasi Tranportasi (SIT) yang 

memadai untuk perencanaan jangka pendek, menengah maupun 

jangka panjang (lintas wilayah dan sektor) , disamping keterbatasan 

biaya dan waktu. Sehingga sistim jaringan dan pelayanan 

transportasi yang diidamkan yang bersumber dari perencanaan  

dan dukungan regulasi dalam implementasinya belum dapat 

mengakomodasikan seluruh kepentingan aktivitas masyarakat. 

Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memimpin 

pembangunan sosial ekonomi di kawasan Timur Indonesia juga 

dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan serta penyediaan pelayanan jasa perhubungan 

yang lebih efektif dan efisien. Efektif dalam arti selamat, aksesibilitas 

tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, 

mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, 

aman, serta polusi rendah. Efisien dalam arti beban publik rendah 

dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional 
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Kinerja operasional pelayanan transportasi harus ditingkatkan 

sehingga efektif dan efisien melayani kebutuhan dan kehidupan 

masyarakat melalui pendekatan keterpaduan antar moda. Kata 

“terpadu” mempunyai arti bahwa kegiatan transportasi dilakukan 

secara menyeluruh, yang meliputi seluruh sub sektor (darat, 

penyeberangan, laut, dan udara) dan menyatu membentuk suatu 

kesatuan sistem yang padu. Pertumbuhan kendaraan bermotor dan 

tingginya penggunaan kendaraan pribadi di Sulsel sehingga 

diperlukan angkutan massal (Mass Rapid Transit). Diharapkan 

dengan adanya pengembangan Sarana Angkutan Umum Massal 

berbasis jalan Bus Rapid Transit (BRT), dengan menyediakan jalur 

prioritas maupun jalan khusus untuk bus besar (Buslane or busway), 

maupun berbasis rel seperti Kereta Api Trans Sulawesi secara evolutif 

akan menciptakan tatanan transportasi laut seperti pembangunan 

Pelabuhan Regional yang lebih madani, sekaligus mampu 

menjawab kebutuhan pelayanan angkutan umum yang handal. 

Kemajuan dibidang transportasi yang saat ini sudah sangat cepat 

harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan, khususnya oleh Dinas Perhubungan Provinsi 

Sulawesi Selatan sekaligus merupakan peluang dan tantangan 

dalam upaya perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan 

penyelenggaraan Pemerintahan dibidang transportasi ,khususnya 

terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik,  

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

memanfaatkan kemajuan dibidang transportasi Dinas Perhubungan 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta 

meningkatkan kinerja, hal ini karena sektor transportasi memberikan 

pengaruh besar dalam perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan.  

 Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun 

dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 

(lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana 

Strategis Dinas Perhubungan sebagai penjabaran dari visi dan misi 

Dinas yang penyusunannya mengacu pada dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah 
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yang sejalan dengan Renstra Kementerian Perhubungan dan 

Renstra Kabupaten/Kota dimana penjabaran ini akan memuat arah 

kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dimana program-program yang 

diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD dan sumber dana 

lain dapat diperoleh misalnya dari APBN maupun sektor swasta. 

Penyusunan rencana strategis ini, digunakan sebagai acuan dalam 

upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan yang terpadu, 

efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga pembangunan 

sektor perhubungan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih optimal 

sesuai  

dengan harapan yang diinginkan sehingga mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. LANDASAN HUKUM 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi 

Sulawesi Selatan 2013 – 2018, didasarkan pada : 
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1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara 

dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun1960 tentang 

Pembentukan Daerah Selatan Tenggara dan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Utara Tingkat I Sulawesi Tengah menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2687);Undang–undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

tambahan lembaran negara Republik Indonesia No 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 

2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Daerah; 

4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/ Kota; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

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 Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan 

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota; 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor Pm 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja  Dinas Perhubungan Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

  

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan  Rencana Strategis Dinas Perhubungan, 

Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas 

Perhubungan dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja 
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dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat 

indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Provinsi Sulawesi 

Selatan ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen 

operasional perencanaan pembangunan sektor Perhubungan, di 

Sulawesi Selatan. 

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas 

Perhubungan, Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018  adalah sebagai 

berikut : 

1. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan, di 

Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun; 

2. Menyiapkan tolok ukur sehingga pengukuran kinerja dinas dapat 

dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam 

melakukan evaluasi dan pertanggung jawabannya. 

3. Sebagai langkah penyusunan rencana kerja SKPD yang 

berkelanjutan. 

4. Membantu mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

                             

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri 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 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Maka 

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi 

Sulawesi Selatan Sebagai Berikut : 

BAB I       PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, tujuan, landasan 

hukum dan sistematika penulisan rencana strategis. 

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN  

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
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Menguraikan tentang gambaran umum struktur organisasi, 

tugas pokok dan fungsi serta kondisi Dinas Perhubungan 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

BAB III   ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN  FUNGSI 

Menguraikan isu-isu strategis yang sedang dan akan 

dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan 

berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan 

pada periode 2018-2023. 

BAB IV    TUJUAN dan SASARAN 

Menguraikan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan 

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 

tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi 

Sulawesi Selatan pada periode Tahun 2018-2023. 

BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Menguraikan tentang Strategi dan Arah Kebijakan selam 5 

tahun berdasarkan RPJMD 

BABVI  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN  

Menguraikan indikator kinerja SKPD yang disesuaikan 

dengan tujuan dan sasaran RPJMD serta Pagu Indikatif 

OPD 

BABVII PENYELENGGARAAN URAUSAN BIDANG 

BABVII PENUTUP 

 LAMPIRAN  
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B A B  II 

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN  

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

2.1.1 Tugas Pokok 

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas 

pokok menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan, 

berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

2.1.2 Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas mempunyai 

fungsi, sebagai berikut : 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, meliputi 

Pengembangan Transportasi dan Perkeretaapian, perhubungan 

darat, dan perhubungan laut. 

2) Penyelenggaraan urusan perhubungan Pengembangan 

Transportasi dan Perkeretaapian, perhubungan darat, dan 

perhubungan laut; 

3) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang perhubungan 

Pengembangan Transportasi dan Perkeretaapian, perhubungan 

darat, dan perhubungan laut; 

4) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas kedinasan tersebut, Dinas 

Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang dibantu oleh: 

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu 3 (tiga) 

Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub 

Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program; 

2. Bidang Lalu Lintas Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Manajemen dan 

Rekayasa, Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Seksi 

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

3. Bidang Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang dibantu oleh 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Angkutan Orang 
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Dalam Trayek, Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan 

Seksi Terminal. 

4. Bidang Pelayaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan 

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Seksi 

Kepelabuhanan dan Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan 

Pelayaran. 

5. Bidang Pengembangan Transportasi dan Perkeretaapian yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu 

Seksi Pengembangan Sistem dan Multimoda, Seksi Lingkungan 

Perhubungan dan Seksi Perkeretaapian. 

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejumlah 10 ( Sepuluh ) UPT 

terdiri dari : 

- 3( Tiga) UPT Sarana ,Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yakni : 

1. UPT Sarpras LLAJ Bantaeng 

2. UPT Sarpras LLAJ Parepare 

3. UPT Sarpras LLAJ Palopo 

- 5 (lima) UPT Pelabuhan Pengumpan  yakni : 

1. UPT Pelabuhan Pengumpan Bone 

2. UPT Pelabuhan Pengumpan Luwu Timur 

3. UPT Pelabuhan Pengumpan Takalar 

4. UPT Pelabuhan Pengumpan Bira dan 

5. UPT Pelabuhan Pengumpan Selayar 

- 1(Satu) UPT ASDP (Angkutan Sungai dan Penyeberangan) yakni  

1. UPT ASDP Bira Bulukumba 

-1(Satu) UPT Mamminasata 
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN 

 PROVINSI SULAWESI SELATAN 
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1) KEPALA DINAS 

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur 

menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan yang ditugaskan 

pada Pemerintah Daerah.  

Untuk memnyelenggarakan tugas  tersebut di atas, Kepala Dinas 

mempunyai fungsi : 

o   Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang 

perhubungan,. 

o Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang perhubungan,  

o Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di 

bidang perhubungan. 

o Pelaksanaan administrasi dinas dan 

o Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas 

dan fungsinya. 

 

Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut: 

o Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas 

o Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas  

o Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

o Menyusun rancangan, mengoreksi, mamaraf dan atau 

menandatangani naskah dinas 

o Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya. 
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o Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang lalu lintas 

jalan, angkutan jalan, pelayaran serta pengembangan 

transportasi perkeretapian. 

o Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis 

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pelayaran serta 

pengembangan transportasi perkeretapian. 

o Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang lalu 

lintas angkutan jalan, pelayaran serta pengembangan transportasi 

perkeretapian. 

o Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi 

pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan 

teknis berkaitan izin bidang perhubungan berdasarkan 

kewenangan daerah provinsi. 

o Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan izin bidang perhubungan berdasarkan kewenangan 

pemerintah daerah provinsi 

o Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, 

kegiatan keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian 

daam lingkungan dinas. 

o Menyelenggarakan koordinasi dengan pemerintah dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dalam 

rangka pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan 

informatika. 

o Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan 

pengawasan teknis bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, 

pelayaran serta pengembangan transportasi perkeretapian. 

o Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis bidang lalu lintas jalan, 

angkutan jalan, pelayaran serta pengembangan transportasi 

perkeretapian. 

o Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan urusan bidang perhubungan  

o Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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o  Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan. 

o Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.  

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh: 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Lalu Lintas Jalan 

c. Bidang Angkutan Jalan 

d. Bidang Pelayaran 

e. Bidang Pengembangan Transportasi dan Perkeretaapian. 

f. UPT 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2) SEKRETARIAT 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas 

membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, 

memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, 

pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam 

lingkungan dinas 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, 

Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas ; 

b. Pengkoordinasian dan penyusunan program dan pelaporan; 

c. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum. 

d. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

Rincian tugas pokok Sekretaris adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk palaksanaan tugas  

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam  lingkungan secretariat untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 
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d. Membuat rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan  dalam lingkungan  

Dinas sehingga terwujud koordinasi  

g. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan 

kebijakan teknis di lingkungan Dinas Perhubungan; 

h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalm 

lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan 

integrasi pelaksanaan kegiatan. 

i. Mengkoordinasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi 

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan. 

j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan 

penyajian data dan informasi. 

k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan 

ketatausahaan. 

l. Melaksanakan dan menmgkoordinasikan pelayanan administrasi 

umum dan kepegawaian. 

m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi 

keuangan. 

n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

pembinaan organisasi dan tata laksanan dalam lingkup Dinas 

Perhubungan. 

o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan 

rumah tangga Dinas Perhubungan. 

p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan. 

q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang. 

r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan. 

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 
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t. bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, 

Sekretariat dibantu oleh: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. Sub Bagian Program 

 

3) BIDANG LALU LINTAS JALAN 

Bidang Lalu lintas jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, 

mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam 

mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis 

lalu lintas jalan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang 

lalu lintas jalan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas jalan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang lalu lintas; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan; 

d. Pelaksanaan administrasi bidang lalu lintas jalan dan 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya; 

 

Kepala Bidang lalu lintas jalan mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang lalu lintas jalan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Menditribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;  

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan bidang lalu lintas jalan untuk mengetahui 

perkembangan tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi dan memparaf naskah dinas  

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang lalu lintas 

jalan meliputi manajemen dan rekayasa, sarana dan prasarana 

lalu lintas dan angkutan jalan. 
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g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

lalu lintas dan angkutan jalan meliputi manajemen dan rekayasa, 

sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 

h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis bidang 

lalu jalan meliputi manajemen dan rekayasa, sarana dan 

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 

i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan 

perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis 

berkaitan izin bidang lalu lintas jalan berdasarkan kewenangan 

pemerintah daerah propinsi. 

j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang lalu lintas 

jalan berdasarakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. 

k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, 

pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan serta 

peningkatan perlengkapan jalan. 

l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan akreditasi dan sertifikasi 

unit pengujian berkala kendaraan bermotor. 

m. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan 

pengujian berkala kendaraan bermotor. 

n. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeriksaan teknis 

rekomendasi spesifikasi teknis dan registrasi uji tipe kendaraan 

bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan. 

o. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan perusahaan konstruksi / karoseri kendaraan 

bermotor. 

p. Melaksanakan pengawasan, penertiban serta operasi 

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. 

q. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan 

penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan 

angkutan jalan.  

r. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

s. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang lalu lintas 
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jalan meliputi manajemen dan rekayasa, sarana dan prasarana 

lalu lintas dan angkutan jalan. 

t. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi. 

u. Menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang lalu 

lintas dan angkutan jalan dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan  

w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

atasan sesuai bidang tugasnya Dalam menyelenggarakan tugas 

dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perhubungan 

Darat dibantu oleh: 

a. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas; 

b. Seksi Manajemen dan Rekayasa  

c. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana 

 

4) BIDANG ANGKUTAN JALAN 

Bidang Angkutan jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, 

mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam 

mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis 

angkutan jalan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang 

angkutan jalan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan teknis bidang angkutan jalan; 

b. Pelaksanaan urusan kebijakan teknis bidang angkutan jalan 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang angkutan jalan; 

d. Pelaksanaan administrasi bidang angkutan jalan. 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya; 

 

 

 

Kepala Bidang Angkutan jalan mempunyai tugas: 
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a. Menyusun rencana kegiatan Bidang angkutan jalan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Menditribusikan dan membeti petunjuk pelaksanaan tugas. 

c.  Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam bidang angkutan jalan untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas. 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi dan memparaf dan atau 

menandatangani naskah dinas  

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang angkutan 

jalan meliputi angkutan orang dalam trayek, angkutan orang 

tidak dalam trayek dan angkutan barang serta terminal. 

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

angkutan jalan meliputi angkutan orang dalam trayek, angkutan 

orang tidak dalam trayek dan angkutan barang serta terminal. 

h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

bidang angkutan jalan meliputi angkutan orang dalam trayek, 

angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang serta 

terminal. 

i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan 

perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis 

berkaitan izin bidang angkutan jalan berdasarkan kewenangan 

pemerintah daerah provinsi. 

j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang angkutan 

jalan berdasarkan kewenangan pemerintah propinsi. 

k. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan, 

peningkatan, pengoperasian dan pengendalian prasarana dan 

sarana angkutan jalan. 

l. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan, 

peningkatan, pengoperasian dan pengendalian prasarana 

sarana alat pengawasan angkutan jalan. 

m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan perizinan  

dan rekomendasi angkutan jalan. 
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n. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penetapan tariff 

penumpang kelas ekonomi angkutan Antar Kota Dalam Propinsi. 

o. Melaksanakan penetapan jaringan trayek, jaringan lintas dan 

wilayah operasi angkutan jalan. 

p. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan 

penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

q. Mengkoordinasikan dan melaksanakan dan investigasi 

keselamatan lalu lintas angkutan jalan. 

r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang angkutan 

jalan meliputi angkutan dalam trayek, angkutan orang tidak 

dalam trayek dan angkutan barang serta terminal. 

s. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi. 

t. Menilai kinerja pengawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

u. Menyusun laporan hasil hasil pelaksanaan tugas kepala bidang 

angkutan jalan dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan 

v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, 

Bidang Angkutan Jalan dibantu oleh: 

a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; 

d. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;  

e. Seksi Terminal 

 

 

 

5) BIDANG PELAYARAN  
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Bidang Pelayaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai 

tugas membanu kepala dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan teknis pelayaran. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang 

pelayaran mempunyai fungsi: 

a. Perumusan teknis bidang pelayaran; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayaran; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayaran; 

d. Pelaksanaan administrasi bidang pelayaran; 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

 

Kepala Bidang Pelayaran mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang pelayaran sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan tugas.  

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang 

telah dan belum dilaksanakan; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan bidang pelayaran untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas. 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, dan memparaf atau 

menandatagani naskah dinas; 

e. Mengkuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pelayaran 

meliputi kepelabuhanan, badan usaha dan jasa angkutan 

pelayaran serta angkutan pelayaran rakyat dan angkutan 

sungai, danau dan penyeberangan. 

g. Memgkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

pelayaran meliputi kepelabuhanan, badan usaha dan jasa 

angkutan pelayaran serta angkutan pelayaran rakyat dan 

angkutan sungai, danau dan penyeberangan. 

h. Mengkoordinasikan dan melaksanaan pembinaan teknis bidang 

pelayaran meliputi kepelabuhanan, badan usaha dan jasa 
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angkutan pelayaran serta angkutan pelayaran rakyat dan 

angkutan sungai, danau dan penyeberangan. 

i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan 

perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis 

berkaitan izin bidang pelayaran berdasarkan kewenangan 

pemerintah daerah provinsi; 

j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pelayaran 

berdasarkan kewenangan pemerintah daerah provinsi ; 

k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian rekomendasi 

penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; 

l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rekomendasi penetapan 

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan 

Kepentingan (DLKp) pelabuhan laut internasional dan pelabuhan 

laut nasional. 

m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian 

pertimbangan teknis  terhadap penambahan dan atau 

pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut pengumpan 

regional. 

n. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian rekomendasi 

penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar 

negeri. 

o. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan 

bimbingan teknis keselamatan pelayaran. 

p. Mengkoordinasikan dan melaksanakan sosialisasi teknis 

keselamatan pelayaran. 

q. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang pelayaran 

meliputi kepelabuhanan, badan usaha dan jasa angkutan 

pelayaran, serta angkutan pelayaran rakyat dan angkutan 

sungai dan danau dan penyeberangan. 

r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi. 
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s. Menilai kinerja aparatur sipil negara sesuai aturan perundang-

undangan; 

t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang 

pelayaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan; 

u. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan oeh 

atasan sesuai bidang tugasnya  

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, 

Bidang Pelayaran dibantu oleh: 

a. Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran; 

b. Seksi Kepelabuhanan; 

c. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau 

dan Penyeberangan. 

 

6) BIDANG PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DAN  PERKERETAAPIAN 

Bidang Pengembangan Transportasi dan Perkeretaapian dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu kepala dinas 

dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis pengembangan transportasi perkeretaapian. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang 

Pengembangan Transportasi dan Perkeretaapian mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan transportasi 

dan perkeretaapian; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan 

transportasi dan perkeretaapian; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan 

transportasi dan perkeretaapian; 

d. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan transportasi 

dan perkeretaapian; 

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya; 

 

Kepala Bidang Pengembangan Transportasi dan Perkeretaapian 

mempunyai tugas: 
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a. Menyusun rencana kegiatan Bidang pengembangan 

transportasi dan perkeretaapian sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk 

pelaksanaan tugas  

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan bidang pengembangan transportasi dan 

perkeretaapian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas. 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memparaf dan 

menandatangani naskah dinas  

e. Mengkuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Menyiapakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang 

pengembangan transportasi dan perkeretaapian meliputi 

pengembangan sistem dan multimoda, lingkungan 

perhubungan dan perkeretaapian ; 

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

pengembangan transportasi dan perkeretaapian meliputi 

pengembangan sistem dan multimoda, lingkungan 

perhubungan dan perkeretaapian; 

h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

bidang pengembangan transportasi dan perkeretaapian 

meliputi pengembangan sistem dan multimoda, lingkungan 

perhubungan dan perkeretaapian; 

i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan 

perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis 

berkaitan izin bidang pengembangan pengembangan 

transportasi dan perkeretaapian berdasarkan kewenangan 

pemerintah daerah propinsi; 

j. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan izin bidang pengembangan transportasi 

perkeretaapian berdasarkan kewenangan pemerintah daerah 

propinsi; 

k. Mengkoordinasikan dan menyusun dokumen studi / kajian / 

penelitian dan rencana induk sektor transportasi. 
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l. Mengkoordinasikan dan mneyusun pengembangan dan 

penerapan system informasi manajemen dan teknologi informasi 

sektor transportasi. 

m. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana, monitoring, evaluasi 

transportasi multimoda yang terpadu dan berkelanjutan. 

n. Melaksanakan koordinasi keselamatan penerbangan. 

o. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan dan 

peningkatan sarana prasarana fasilitas perkeretaapian serta 

koordinasi prasarana sektor perhubungan udara. 

p. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang 

pengembangan transportasi dan perkeretaapian meliputi 

pengembangan sistem dan multimoda, lingkungan 

perhubungan dan perkeretaapian. 

q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi. 

r. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang 

pengembangan transportasi dan perkeretaapian dan 

memberikan saran pertimbangan kepadaa atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan. 

t. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan 

oeh atasan sesuai bidang tugasnya. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, 

Bidang Pengembangan Transportasi dan Perkeretaapian dibantu oleh: 

a. Seksi Pengembangan Sistem dan Multimoda; 

b. Seksi Lingkungan Perhubungan 

c. Seksi Perkeretaapian 

 

7.UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan 

terdiri dari UPT Sarana Prasarana Perhubungan,Lalu Lintas dan Angkutan 
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Jalan  , UPT Transportasi Mamminasata, UPT ASDP, UPT Pelabuhan 

Pengumpan Regional 

 

1. UPT SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN, LALU LINTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN  

UPT Sarana Prasarana Perhubungan,Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan UPT LLAJ dan Pengelolaan Terminal dipimpin oleh 

seorang Kepala UPT dalam mengkoordinasikan dan 

melaksanakan Pelayanan teknis UPT Sarana Prasarana 

Perhubungan,Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

Kepala  UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana  

dimaksud  pada ayat (1), mempunyai fungsi: 

1. perencanaan teknis pelayanan sarana prasarana 

perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan;  

2. pelaksanaan teknis pelayanan sarana prasarana 

perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan; 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pelayanan sarana prasarana perhubungan lalu lintas dan 

angkutan jalan; 

4. pelaksanaan administrasi  UPT; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

terkait tugas dan fungsinya. 

Kepala UPT mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dalam lingkungan  UPT untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, 

keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam 

lingkungan  UPT; 
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g. melaksanakan teknis pelayanan sarana prasarana 

perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan; 

h. melaksanakan pelayanan dalam bentuk pengoperasian 

sarana prasarana dan manajemen serta pengendalian lalu 

lintas dan angkutan jalan di wilayah UPT sesuai dengan 

kewenangan pemerintah provinsi; 

i. melaksanakan pelayanan pengelolaan terminal Tipe B 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. melaksanakan pelayanan perizinan dalam bentuk usulan 

penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam 

trayek dan tidak dalam trayek  berdasarkan kewenangan 

pemerintah daerah; 

k. melaksanakan pelayanan penerbitan kartu pengawasan 

dan/atau pengendalian berdasarkan kewenangan 

pemerintah daerah; 

l. melaksanakan inventarisasi dan penindakan pelanggaran 

izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan 

tidak dalam trayek berdasarkan kewenangan pemerintah 

daerah; 

m. melaksanakan inventarisasi penerbitan kartu 

pengawasan/pengendalian berdasarkan kewenangan 

pemerintah daerah; 

n. melaksanakan pemeliharaan sarana  prasarana 

perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan; 

o. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi  UPT; 

p. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala  UPT dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan; dan 

r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya 
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Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana 

tersebut diatas UPT sarana  prasarana perhubungan lalu lintas dan 

angkutan jalan dibantu oleh: 

a. Sub Bagian Tata Usaha; 

b. Seksi Sarana dan Prasarana 

c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

 

2. UPT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN. 

UPT ASDP dipimpin oleh seorang Kepala UPT, mempunyai tugas 

membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan dan 

melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan angkutan sungai, danau 

dan penyeberangan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala 

UPT ASDP mempunyai fungsi: 

1. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan pengelolaan 

angkutan sungai danau dan penyeberangan;  

2. pelaksanaan teknis pelayanan pengelolaan angkutan sungai 

danau dan penyeberangan; 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan 

angkutan sungai danau dan penyeberangan; 

4. pelaksanaan administrasi UPT; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait 

tugas dan fungsinya. 

 

Kepala UPT ASDP mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
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f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, 

umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT; 

g. melaksanakan teknis pelayanan pengelolaan angkutan sungai 

danau dan penyeberangan meliputi pelayanan operasional dan 

keselamatan; 

h. melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhanan; 

i. melaksanakan pelayanan berupa pemeliharaan dan perawatan 

fasilitas pelabuhan; 

j. melaksanakan keamanan dan ketertiban pelabuhan dan Daerah 

Lingkungan Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) /Daerah 

Lingkungan Kepentingan (DLKp); 

k. melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan, 

usulan perizinan penyeberangan dan tarif penyeberangan; 

l. melaksanakan pelayanan teknis retribusi kepelabuhanan; 

m. melaksanakan pengawasan keselamatan kapal dan kelaikan 

kapal; 

n. melaksanakan pelayanan kesehatan dan teknis Search And 

Rescue (SAR); 

o. melaksanakan pelayanan penambahan trip insidentil dalam 

wilayah kerja UPT; 

p. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan 

lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi UPT; 

q. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, 

Kepala UPT ASDP dibantu oleh: 

a. Sub Bagian Tata Usaha; 

b. Seksi Operasional: 
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c. Seksi Keselamatan. 

 

3) UPT PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL 

UPT Pelabuhan Pengumpan Regional dipimpin oleh seorang 

Kepala UPT, mempunyai tugas kepala dinas dalam 

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis 

pengelolaan pelabuhan pengumpan regional berdasarkan wilayah 

kerja UPT. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, UPT 

ASDP mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan 

pelabuhan pengumpan regional berdasarkan wilayah kerja UPT; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pelabuhan 

pengumpan regional berdasarkan wilayah kerja UPT; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan 

pelabuhan pengumpan regional berdasaekan wilayah kerja UPT. 

d. Pelaksanaan administrasi UPT; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait 

tugas dan fungsinya. 

 

Kepala UPT Pelabuhan Pengumpan Regional mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas, 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas; 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memparaf dan 

menandatangani naskah dinas; 

e. Mengkuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, 

umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT. 

g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis pelabuhan 

pengumpan regional meliputi operasional dan perizinan; 
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h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis 

pelabuhan pengumpan regional meliputi operasional dan 

perizinan; 

i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

pelabuhan pengumpan regional meliputi operasional dan 

perizinan. 

j.  Melaksanakan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

k. Melaksanakan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional 

dan lingkungan pelabuhan pengumpan regional. 

l. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten 

/ kota. 

m. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan 

perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis 

berkaitan dengan izin trayek dan izin operasional berdasarkan 

kewenangan pemerintah daerah propinsi. 

n. Mengkoprdinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin berkaitan izin trayek 

dan izin operasional berdasarkan kewenangan pemerintah 

daerah provinsi. 

o. Mengkordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan 

pelabuhan pengumpan regional meliputi operasional dan 

perizinan. 

p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. 

q. Menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan perundang-

undangan. 

r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan. 

s. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan oeh 

atasan sesuai bidang tugasnya  
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Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, 

Kepala UPT dibantu oleh: 

a. Sub Bagian Tata Usaha; 

b. Seksi Operasional: 

c. Seksi Perizinan. 

 

4) UPT TRANSPORTASI MAMMINASATA 

UPT Transportasi Mamminasata dipimpin oleh seorang Kepala UPT, 

mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan 

dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan transportasi 

mamminasata.  

Kepala UPT mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan 

transportasi Mamminasata. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan transportasi 

Mamminasata. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan 

transportasi Mamminasata. 

d. Pelaksanaaan administrasi UPT, dan  

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait 

tugas dan fungsinya. 

Kepala UPT mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas, 

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan 

pelaksanaan tugas. 

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memparaf dan 

menandatangani naskah dinas; 

e. Mengkuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, 

umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT. 
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g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan 

Transportasi Mamminasata meliputi operasional moda 

transportasi serta sarana dan prasarana dan keselamatan jalan; 

h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis 

Pengelolaan Transportasi Mamminasata meliputi operasional 

moda transportasi serta sarana dan prasarana dan keselamatan 

jalan; 

i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis 

Pengelolaan Transportasi Mamminasata meliputi operasional 

moda transportasi serta sarana dan prasarana dan keselamatan 

jalan. 

j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan kajian moda 

angkutan transportasi Mamminasata. 

k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemetaan jaringan 

transportasi kawasan Mamminasata. 

l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengoperasian Bus rapid 

Transit (BRT) Mamminasata dan transportasi massal lainnya. 

m. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota 

dalam pengoperasian Bus rapid Transit (BRT) Mamminasata dan 

transportasi massal lainnya. 

n. Mengkoordinasikan dan menentukan lokasi pemasangan, 

pemeliharaan fasilitas jalan wilayah Mamminasata. 

o. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian keselamatan transportasi pada 

kawasan Mamminasata. 

p. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan 

Transportasi Mamminasata meliputi operasional moda 

transportasi serta sarana prasarana dan keselamatan jalan. 

q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi UPT 

r. Menilai kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan perundang-

undangan. 
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s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan. 

t. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan oeh 

atasan sesuai bidang tugasnya 

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, 

Kepala UPT dibantu oleh: 

a. Sub Bagian Tata Usaha; 

b. Seksi Operasional Moda Transportasi 

c. Seksi Sarana Prasarana dan keselamatan Jalan 

 

2.2  SUMBER DAYA SKPD 

a. Sumber Daya Manusia 

Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari pada Dinas 

Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, berjumlah 498 orang, yang 

tersebar pada masing-masing bidang dan UPTD di lingkungan Dinas 

Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Tabel di bawah ini 

menunjukkan persebarannya tersebut: 

 

 

Tabel 

Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian 

 

 

Tabel 

Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

Kantor Dishub UPTD Jumlah

1 PNS 137 94 231

2 CPNS - -

3 PTT 99 99

243 112 355

No. Status
Persebaran

Jumlah

Jumlah 1 27 90 12 2 87 8 4 231

DI SLTA SLTP SD TotalS3
Tingkat 

Pendidikan
S2 S1/ DIV DIII
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Tabel  

Data PNS Berdasarkan Golongan 

No Gol/Ruang Jumlah 

1 Pembina Utama Madya, IV/d 0 

2 Pembina Utama Muda, IV/c 1 

3 Pembina Tk. I, IV/b 8 

4 Pembina, IV/a 16 

5 Penata Tk. I, III/d 47 

6 Penata, III/c 29 

7 Penata Muda, Tk. IIII/b 45 

8 Penata Muda, III/a 11 

9 Pengatur Tk. I,  II/d 6 

10 Pengatur, II/c 34 

11 Pengatr Muda Tk. I, II/b 24 

12 Pengatur Muda, II/a 5 

13 Juru Tk. I, I/d 2 

14 Juru, I/c 1 

15 Juru Muda Tk. I, I/b 1 

16 Juru Muda, I/a 1 

  
Jumlah  231 

PTT  99 

  Jumlah Total 330 

 

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan 

Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi 

dan misi Provinsi Sulawesi Selatan melalui serangkaian program dan 

kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Banyak parameter yang dapat 

dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, baik 

bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat 

terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi 
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I. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan pada periode 

sebelumnya adalah : 
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2.4. DESKRIPSI DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULSEL: 

1. Pelayanan penimbangan kendaraan bermotor di Jembatan timbang yang 

sebelumnya dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan 

menyumbang pendapatan dalam jumlah besar berubah dengan diambil 

alihnya pengelolaan Jembatan Timbang oleh Kementerian Perhubungan 

RI. 

2. Pelayanan retribusi izin trayek telah diusahakan seefisien mungkin melalui 

sistem online yang sekarang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan 

PTSP  Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di jalan provinsi 

dilakukan secara berangsur-angsur dan disusun sesuai skala prioritas sesuai 

kebutuhan perlengkapan jalan di setiap ruas jalan provinsi. 

4. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Satker Perkeretaapian 

Sulawesi Selatan untuk pembangunan kereta api Makassar – Parepare, 

Perum DAMRI untuk pengelolaan transportasi massal BRT dan pemerintah 

kab./kota untuk pengelolaan terminal tipe B. 

5. Pelibatan masyarakat melalui sosialisasi / kampanye keselamatan LLAJ, 

diharapkan dapat memberikan informasi dasar dan menumbuhkan 

kesadaran masyarakat akan keselamatan saat Berkendara. 

6. Pelibatan pengusaha angkutan darat dan mitra kerja perhubungan dalam 

melaksanakan kebijakan yang terkait dengan bidang perhubungan darat 

diperlukan untuk menumbuhkan sinergitas antar stakeholder bidang 

perhubungan. 

7. Perkembangan teknologi dengan maraknya angkutan berbasis teknologi 

(online). 

8. Pelayanan angkutan penyeberangan di Pelabuhan Bira memerlukan 

kerjasama dan koordinasi dengan PT ASDP Pelabuhan Bira agar tercipta 

kondisi yang optimal dalam melayani penumpang. Pemeliharaan 

prasarana pelabuhan seperti jalan keluar masuk pelabuhan, jembatan 

bergerak memerlukan perhatian agar dapat  berfungsi secara optimal. 

9. Pelabuhan laut yang potensial perlu dilakukan pendataan agar dapat 

memberikan kontribusi berupa Pendapatan 

10. Pelibatan pengusaha angkutan laut dan mitra kerja perhubungan dalam 

melaksanakan kebijakan yang terkait dengan bidang perhubungan laut 

diperlukan untuk menumbuhkan sinergitas antar stakeholder bidang 

perhubungan. 
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11.  Diperlukan koordinasi yang memadai dengan Bandara Internasional Sultan 

Hasanuddin maupun bandara perintis yang tersebar di Sulawesi Selatan 

untuk meningkatkan pelayanan secara optimal di bandara. 

12. Pelibatan masyarakat melalui sosialisasi / kampanye keselamatan 

penerbangan diharapkan dapat memberikan informasi dasar dan 

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan keselamatan penerbangan. 

13. Pelibatan pengusaha angkutan udara dan mitra kerja perhubungan dalam 

melaksanakan kebijakan yang terkait dengan bidang perhubungan udara 

diperlukan untuk menumbuhkan sinergitas antar stakeholder bidang 

perhubungan 

14. Kajian/survey dan analisis diperlukan untuk melihat sejauh mana masalah 

yang ada, penanganan masalah serta potensi pengembangan bidang 

perhubungan di Sulawesi Selatan. 

15. Dukungan terhadap kegiatan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan ditunjukkan pada pelaksanaan angkutan lebaran 

dan pameran pembangunan. 

16. Kondisi kemacetan di kota Makassar dan kebutuhan akan adanya 

transportasi massal menjadi tanggung jawab pemerintah untuk 

menyediakan fasilitas tersebut. 

 

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS 

PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

2.5.1.TANTANGAN 

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, 

terutama yang memiliki latar belakang pendidikan teknik kelalulintasan 

/teknik sipil/teknik mesin, pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta 

yang memiliki kemampuan komputer diatas rata-rata. 

2) Belum adanya Pengelolaan dan Pengembangan Database, sehingga 

implementasi electronic government belum sepenuhnya didukung oleh 

ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat. 

3) Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk 

penanganan masalah transportasi dibandingkan dengan kebutuhan 

nyata di lapangan; 

4) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam 

mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas 

kecelakaan.  
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5) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan 

prasarana transportasi; 

6) Moda sepeda motor yang memiliki persentase terbesar, sebagai akibat 

mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 

2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor  

7) Belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai 

tempat pertukaran moda. 

 

2.5.2.PELUANG 

1).Tersedianya angkutan umum (AKAP/AKDP) yang melayani seluruh pelosok 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

2) Letak geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki peranan penting di 

Pulau Sulawesi. 

3) Telah tersedianya studi yang terkait dengan Pengembangan Transportasi 

4) Beroperasinya Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan 

Pelabuhan Sukarno Hatta sebagai pelabuhan utama untuk Wilayah Timur; 

5) Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar 

dalam menyebarluaskan informasi; 

 

  



    

 
                RENCANA STRATEGIS 2018-2023 

                                                        DINAS PERHUBUNGAN 
 

 42 

BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI 

 

III.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN 

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Permasalahan yang dihadapi adalah : 

a) Kemacetan lalu lintas. Tingginya tingkat kemacetan di ruas-ruas jalan 

protokol di  Makassar dan sekitarnya, seperti pada Jl. A.P Pettarani, Jl. 

Perintis Kemerdekaan, Jl. Toddupuli dll. 

b) Supply angkutan umum tidak sesuai dengan demand.  Jumlah supply 

angkutan umum (pete-pete) yang tidak sesuai dengan demand, 

sehingga menuntut persaingan yang ketat antar operator angkutan 

umum sehingga seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas dan 

menciptakan kesemrawutan 

c) Dominannya penggunaan kendaraan pribadi di jalan. Dominannya 

penggunaan kendaraan pribadi karena belum tersedia sarana 

transportasi umum yang murah, aman dan nyaman serta menjangkau 

seluruh pelosok daerah 

d) Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum. Rendahnya kualitas 

dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat 

belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi 

perkotaan 

e) Masih tingginya tingkat pencurian dan pengrusakan terhadap fasilitas lalu 

lintas. Kurangnya kesadaran akan pentingnya fasilitas umum seperti 

fasilitas lalu lintas menyebabkan rentannya pencurian dan pengrusakan 

oleh masyarakat. 

f) Tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara). Tingginya 

pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor (sepeda motor) dan 

kendaraan pribadi di perkotaan berdampak pada kondisi lingkungan 

yang tidak sehat (polusi). 

g) Terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan. Masih 

terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan dibanding 

kebutuhan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah pulau di Sulawesi 

Selatan. 
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h) Kebutuhan akan SDM di bidang perhubungan yang semakin meningkat. 

Produksi SDM Transportasi Indonesia belum mencukupi permintaan dan 

kebutuhan 

 

III.2.  TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

TERPILIH. 

III.2.1. VISI 

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala 

daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu 

pemilihan kepaladaerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa 

depandaerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan 

selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan 

daerah periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:  

      “Sulawesi Selatan Yang 

      Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter” 

 
    Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni 

inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi 

ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan 

kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Sulawesi Selatan 

yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, 

“Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISI POKOK-POKOK VISI PENJELASAN

Sulawesi Selatan Kondisi pemerintahan yang memiliki

Yang Inovatif, kemampuan men-ciptakan gagasan

Produktif, Kompetitif, baru,produk baru,dan layanan baru dalam

Inklusif, Dan kerangka kepemerintahan yang baik

Berkarakter sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang

“bersih dan melayani”

 Kondisi masyarakat yang memiliki

sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas

tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan

yang “sehat dan cerdas”

 Kondisi perekonomian yang berkemampuan

menghasilkan produk barangdan jasa yang

berdaya saing sehingga terwujudSulawesi

Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.

 Kondisi penyelenggaraan pembangunan

yang melibatkan partisipasi seluruh unsur

masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta

ramah terhadap lingkungan hidup sehingga

terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan

terkoneksi”.

Kondisi penyelenggaraan pem-bangunan

terkoneksi”.

Berkarakter Kondisi penyelenggaraan pem-bangunan

Berkarakter

Inklusif

Produktif

Kompetitif

Inovatif 
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III.2.2 MISI 
Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak 

dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut. 

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan 

Inovatif 

2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel 

3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang 

Produktif 

4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan 

Berkarakter 

5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya 

Alam yang Berkelanjutan 

 

Penjelasan MIsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO MISI POKOK-POKOK MISI PENJELASAN

Menyelenggarakan tata kelola

Mewujudkan Pemerintahan pemerintahan yang baik dan

yang Berorientasi pelayanan yang responsif dan

Melayani dan Inovatif inklusif dengan berbasis pada

inovasi

Membangun infrastruktur dalam

Mewujudkan menguatkan inter-koneksivitas

Infrastruktur yang antar wilayah pertumbuhan

Berkualitas dan Aksesibel ekonomi dan menjangkau lokasi

pelosok dan terisolir

Mewujudkan Pusat-Pusat Mengembangkan dan pusat-pusat

Pertumbuhan Ekonomi pertumbuhan ekonomi baru

Baru yang Produktif sesuai keunggulan komparatif

wilayah

Memenuhi akses pendidikan

berkualitas dan penguasaan

Mewujudkan Kualitas Kompetitif, ipteks tanpa hambatan bagi

Manusia yang  Inklusif dan seluruh warga,menjamin akses

Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter layanan kesehatan ber-kualitas

Berkarakter tanpa hambatan bagi seluruh

warga, serta mendorong

pelestarian danpemajuan

dan Berkarakter

Meningkatkan Meningkatkan produktivitas dan

 Produktivitas daya saing produk perekonomian

dan Daya Saing rakyat serta melestarikan

lingkungan hidup dan

sumberdaya alam

Kompetitif

Produktif

Produktif dan Inklusif

1

2

5

4

3

Inovatif dan Inklusif
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III.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN 

HIDUP STRATEGIS. 

 

a. TELAAHAN RT/RW 

Kebijakan pengembangan struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan 

meliputi: 

a. peningkataan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat  

b. pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut dan pulau-pulau 

kecil secara merata dan berhirarki; 

c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana 

transportasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi;  

d. Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi wilayah dengan meningkatkan interkoneksi 

antara kawasan perkotaan baik Mamminasata maupun Pusat-Pusat 

Kegiatan Lokal (PKL) berupa ibukota-ibukota Kabupaten, antara 

kawasan perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan kawasan 

perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan wilayah 

sekitarnya, termasuk dengan pulau-pulau kecil; 

e. Pengembangan transportasi di Sulawesi Selatan sudah sejalan 

dengan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhatikan 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. 
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b. TELAAHAN KLHS 

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah 

salah satu  hal yang menjadi perhatian pemerintah. 

 

ISU ISU PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

BIDANG : PERHUBUNGAN 

 

Isu Berkelanjutan  1. Kemacetan lalu lintas 

2. Dominannya penggunaan kendaraan 

pribadi di jalan. 

3. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan 

umum 

4. Masih tingginya tingkat pencurian dan 

pengrusakan terhadap fasilitas lalu lintas. 

5. Tingginya dampak lingkungan (polusi udara 

dan polusi suara). 

6. Terbatasnya jumlah prasarana dan sarana 

penyeberangan. 

7. Arus bongkar muat barang dan arus 

penumpang yang sudah melebihi kapasitas 

di Pelabuhan  

8. Pertumbuhan penumpang  

9. Kebutuhan akan SDM di bidang 

perhubungan yang semakin meningkat. 

Deskripsi 1. Tingginya tingkat kemacetan di ruas-ruas 

jalan protokol di  Makassar dan sekitarnya, 

seperti pada Jl. A.P Pettarani, Jl. Perintis 

Kemerdekaan, Jl.Letjen.Hertasning,Jl 

Ratulangi dll 

2. Dominannya penggunaan kendaraan 

pribadi karena belum tersedia sarana 

transportasi umum yang murah, aman dan 

nyaman serta menjangkau seluruh pelosok 

daerah. 

3. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan 

umum terutama transportasi perkotaan 

akibat belum berkembangnya keterpaduan 
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rencana tata ruang dan transportasi 

perkotaan 

4. Kurangnya kesadaran akan pentingnya 

fasilitas umum seperti fasilitas lalu 

lintas,Halte,Rambu-Rambu menyebabkan 

rentannya pencurian dan pengrusakan oleh 

masyarakat. 

5. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan 

bermotor (sepeda motor) dan kendaraan 

pribadi di perkotaan berdampak pada 

kondisi lingkungan yang tidak sehat (polusi). 

6. Masih terbatasnya jumlah prasarana dan 

sarana penyeberangan dibanding 

kebutuhan berdasarkan kondisi geografis 

dan jumlah pulau di Sulawesi Selatan. 

7. Arus bongkar muat barang dan arus 

penumpang yang sudah melebihi kapasitas 

membutuhkan perluasan dermaga, serta 

penambahan ruang dan fasilitas terminal 

peti kemas Pelabuhan Makassar semakain 

mendesak. 

8. Kapasitas normal Bandara Hasanuddin 

hanya mampu menampung 10 juta 

penumpang. Tapi saat ini penumpang yang 

dilayani hingga akhir tahun 2017 sudah 

10.756.915 orang dan dikhawatirkan 

membengkak hingga sekitar 15 juta 

penumpang pada 2023. 

 

Target dan Indikator 1. Berkurangnya jumlah kemacetan di 

Makassar dan sekitarnya. 

2. Tersedianya angkutan massal yang yang 

murah, aman dan nyaman serta 

menjangkau seluruh pelosok daerah. 

3. Keterpaduan pembangunan jaringan 

transportasi dengan rencana 

pengembangan wilayah serta koordinasi 
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antara pemerintah pusat dan daerah dalam 

sistem pengembangan prasarana dan 

sarana transportasi dalam era otonomi. 

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya fasilitas lalu lintas. 

5. Pengendalian jumlah pemilikan kendaraan 

bermotor (sepeda motor) oleh masyarakat 

untuk mengurangi kemacetan dan 

kesemrawutan di jalan. 

6. Pembangunan sarana dan prasarana 

penyeberangan yang memadai. 

7. Pengembangan Kawasan Pelabuhan 

Sukarno Hatta dan Pelabuhan Peti Kemas 

Makassar. 

8. Pengembangan kawasan Bandara Sultan 

Hasanuddin. 

 

Isu-Isu Penting yang terkait 1. Adanya manajemen rekayasa lalu lintas 

terpadu di jalan protokol sumber kemacetan. 

2. Pengoptimalan BUS RAPID TRANSIT 

3. Keterpaduan antara instansi terkait 

(pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

pihak swasta) dalam merumuskan 

perencanaan transportasi dan investasinya. 

4. Penyuluhan dan sosialisasi pentingnya 

fasilitas umum dan penegakan hukum pada 

setiap pelanggaran. 

5. Pembangunan sarana prasarana 

penyeberangan ,Pelabuhan Laut dan 

Dermaga yang sesuai dengan kebutuhan 

berdasarkan kondisi geografis dan jumlah 

pulau di Sulawesi Selatan secara bertahap. 

6. Terealisasinya Makassar New Port. 

7. Pengembangan kawasan Bandara . 

8. Pengurangan Emisi Gas CO2/Emisi Gs Rumah 

Kaca 
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Data dan analisis yang diperlukan 

untuk tahap selanjutnya 

1. Perencanaan pembangunan transportasi 

yang terpadu (Pelabuhan ,BRT, Terminal 

Kereta Api, Terminal Multi Moda, Makassar 

New Port dan Bandara Sultan Hasanuddin  
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2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2 9.1.1.(c)
Panjang jalur kereta

api.

Satker 

kereta Api
Km 0 0 16,1 20,8 50,25 0 0 16,1 16,1 50,25 59,6 110 110 110 145 - - APBN

Makassar-

Parepare

DIRJEN 

KERETA 

API

3 9.1.2.(b)
Jumlah dermaga

penyeberangan.

Dishub 

Sulsel
Unit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rehabilitasi 

dan 

Pembangun

an 

Dermaga

APBD

Bira - 

Pamatata

DISHUB 

SULSEL

4 9.1.2.(c)
Jumlah pelabuhan

strategis.

Dishub 

Sulsel
Unit 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Rehabilitasi 

dan 

Pembangun

an 

Pelabuhan

APBD SULSEL

DISHUB 

SULSEL

5 11.2.1.(a)

Persentase 

pengguna moda

transportasi umum

di perkotaan.

Dishub 

Sulsel (UPT 

Mamminas

ata)

% 18 19,6 21,2 22,8 24,4 18 19,6 21,2 22,8 24,4 26 27,6 29,2 30,8 32,4

Survey 

pemadu 

Moda

APBD

Makassar,

Maros 

sunggumi

nasa,Takal

ar ( 

Wilayah 

DISHUB 

SULSEL

Program 

dan 

Kegiatan

Indikatif 

Alokasi 

Anggaran 5 

Tahun 

Sumber 

Pendana

an

Lokasi

Instansi 

Pelaksan

a

MATRIKS PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DINAS PERHUBUNGAN

No
Kode 

Indikator
Target/Indikator

Sumber 

Data
Satuan Target Pencapaian

Target Pencapaian Realisasi Capaian
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

IV.1.TUJUAN  

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu dirumuskan tujuan yang ingin 

dicapai, seperti tersebut dibawah ini: 

1. Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur 

Transportasi yang Berkualitas; 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi; 

IV.2.SASARAN  

Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah : 

1. Meningkatkan aksesibilitas Pengguna Fasilitas Transportasi Bandara, 

Pelabuhan, dan Terminal. 

2. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat 

3. Meningkatkan Kualitas Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan 

4. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1  STRATEGI  

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis 

secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. 

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah 

dirumuskan di muka serta dengan memperhitungkan faktor 

kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka 

selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi 

di Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun mendatang (2018-2023), 

yaitu: 

1. Meningkatkan aksesibilitas  Pengguna Fasilitas Transportasi Bandara, 

Pelabuhan, dan Terminal;  

2. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi 

Darat; 

3. Meningkatkan Kualitas Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan; 

4. Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut. 

 

5.2 KEBIJAKAN 

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah 

Daerah untuk mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh 

yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau 

petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun 

masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya 

mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI  

Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 

1. Mengembangkan dan memelihara Sarana dan Prasarana 

Transportasi 

2. Meningkatnya layanan Angkutan Penumpang dan Barang 

3. Terwujudnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi sesuai 

Aturan Perundangan 

4. Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan sepanjang 2009 Km 
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BAB.VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA ANGGARAN 

 

6.1.  RENCANA PROGRAM 

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi 

Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

tahun 2017. 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari 

visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab 

sebelumnya, adapun program dan kegiatan tersebut tahun 2018 – 2013 

adalah sebagai berikut: 

 

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

2. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 

3. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

6. Penyediaan Makanan dan Minuman 

7. Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran 

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama 

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang 

Kendaraan Jabatan/Dinas 

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan 

Kantor 

III. PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN 

EVALUASI KINERJA 

1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 

2. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan 

Penganggaran Perangkat Daerah 

3. Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD 
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4. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan 

5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir 

Tahun 

 

IV. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA 

APARATUR 

1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta 

Perlengkapannya 

2. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus 

Hari-hari tertentu 

 

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN 

PELAYARAN (Prioritas) 

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha 

2. Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Angkutan PELRA 

3. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Angkutan Sungai dan 

Penyeberangan Bira 

4. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan 

Selayar 

5. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan 

Takalar 

6. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan 

Bone 

7. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan 

Luwu Timur 

8. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pelabuhan Pengumpan 

Bira 

9. Penyusunan Perencanaan Teknis Pelabuhan dan Dermaga 

Wisata 

10. Pembangunan Dermaga Wisata 

11. Pemeliharaan Pelabuhan Penyebrangan 

12. Operasional Kapal Pelra 

13. Kampanye Keselamatan Pelayaran 
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VI. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN 

(Prioritas) 

1. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Lalu 

Lintas Angkutan Jalan 

2. Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan 

3. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 

4. Koordinasi Pelaksanaan RAD - GRK 

5. Pemeliharaan Halte dan Pemindahannya 

6. Review Desain rute BRT 

7. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) 

8. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Transportasi Mamminasata 

9. Diklat Teknis Non Struktural Bidang Lalu Lintas 

10. Penanganan Kemacetan Lalu Lintas 

11. Kampanye Keselamatan Transportasi Darat 

 

VII.PROGRAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN 

1. Pembangunan Terminal Type B Di Jeneponto (Tahap II) 

2. Diklat Teknis Non Struktural Bidang Angkutan Jalan 

3. Pelayanan Perizinan Angkutan Orang Dalam Trayek 

4. Pelayanan Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 

5. Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 

6. Pemilihan Abdi Yasa Teladan 

7. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana 

Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan 

Wilayah I 

8. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana 

Prasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan 

Wilayah II 

9. Pelaksanaan Pelayanan Teknis UPT Pengelolaan Sarana 

rasarana Perhubungan Lalulintas dan Angkutan Jalan Wilayah 

III 

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B 

11. Pelaksanaan Pelayanan Terminal Tipe B 

12. Pembinaan Pengemudi dan pengelola Angkutan 
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VIII.PROGRAM PERENCANAAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN 

TRANSPORTASI 

1. Kampanye Keselamatan Penerbangan dan perkeretaapian 

2. Survey Jaringan Perkeretaapian di Sulawesi Selatan 

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sektor 

Perhubungan 

4. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Transportasi Rincian 

Rencana Program dapat dilihat pada lampiran : 

 

6.2. KELOMPOK SASARAN 

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari 

Dinas Perhubungan adalah : 

1. Masyarakat pengguna jasa transportasi; 

2. Pelaku usaha bidang transportasi; 

3. Masyarakat pengguna jasa komunikasi; 

4. Institusi pemerintah pengguna jasa komunikasi; 

5. Kelompok swadaya masyarakat (KIM – Kelompok Informasi Masyarakat); 

6. Mitra Kerja Sektor Perhubungan (Organda, Damri, KNKT, Kepolisian, dll) 

7. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan, 

komunikasi dan informatika; 

 

6.2.1 PENDANAAN 

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, 

diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan 

kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang 

dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal 

dari : 

1. APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan; 

2. APBN  

Tabel 

Pagu Indikatif 2019-2023 

 

 
2019 2020 2021 2022 2023

1 Dinas Perhubungan 28.482.710.720 28.547.269.564 29.605.353.729 29.990.805.126 31.043.194.219 147.644.783.358

Grandtotal 28.482.710.720 28.547.269.564 29.605.353.729 29.990.805.126 31.043.194.219 147.669.333.358

PAGU INDIKATIF (Rp)
TOTALNAMA PERANGKAT DAERAHNO
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BAB.VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023

Jumlah pelabuhan  yang beroperasi 32 Lokasi Lokasi 45 58 71 85 99 99

Jumlah pelabuhan strategis provinsi 10 Lokasi Lokasi 10 11 11 11 11 11

Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan 

(Prioritas)
1823531 Orang Orang 980537 1009 1028 1047 1,105 5,171

Cakupan prasarana LLAJ dalam kondisi baik 

(Prioritas)
15 % % 20 30 40 50 60 60

Cakupan penyelenggaraan lalu lintas pada ruas 

jalan provinsi
78 Ruas Ruas 78 78 78 78 78 78

Jumlah Terminal Bis Terkelola 3 Lokasi Lokasi 3 7 10 13 16 16

% Layanan Angkutan Darat 50 % % 51 52 54 56 58 58

% Pengguna Moda Transportasi Umum di 

Perkotaan
20 % % 30 40 50 60 70 70

Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun
121785 Orang Orang 125000 245000 365000 485000 605000 1825000

04. PROGRAM PERENCANAAN DAN FASILITASI  PENGEMBANGAN TRANSPORTASI

Jumlah Dokumen Perencanaan dan 

Pengawasan Teknis Penyelenggaraan 

Transportasi

12 Dokumen Dokumen 5 7 7 7 10 36

50. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI  PERKANTORAN

% Pemenuhan administrasi perkantoran
100 % % 100 100 100 100 100 100

51. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

% Pemenuhan sarana  prasarana perkantoran
100 % % 100 100 100 100 100 100

52. PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI  KINERJA

% Keterpenuhan dokumen perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan kinerja tepat 

waktu
100 % % 100 100 100 100 100 100

53. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

% ASN berkinerja sangat  baik
100 % % 100 100 100 100 100 100

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

03. PROGRAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

01. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DAN ANGKUTAN PELAYARAN (Prioritas)

02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (Prioritas)

Nama Program OPD
Indikator Kinerja Program OPD dan Target Capaian Kinerja

Tolak Ukur Kinerja Kondisi Awal RPJMD Satuan
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

Akhir Tahun
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2018 – 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta 

rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan 5 ( 

lima ) tahunan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan 

digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh bidang pada Dinas 

Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya.  

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja 

(RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan yang berisi rencana 

program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan 

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan tahun – tahun 

sebelumnya. 

 

Sekian Dan Terima Kasih  

         Tim Penyusun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


