Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Malang
Tahun 2013– 2018
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA
,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM

DAN

KEGIATAN

DINAS

PERHUBUNGAN

KOTA

MALANG
Dinas Perhubungan Kota Malang dalam rangka melaksanakan
penyelenggaraan pemerintah di bidang Perhubungan untuk

mencapai

visi,dan misi,tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan,
maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif ( yang bersifat umum)
yang rencananya akan dilaksanakan selama lima tahun. Program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan didukung oleh anggaran dari anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang ,Anggaran dan
Belanja Propinsi Jawa Timur. Anggaran dan belanja Nasional (pusat) atau
bantuan lainnya atau hibah.
Program dan kegiatan tersebut sebagai upaya Pemerintah Kota
Malang dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang Perhubungan
kepada masyarakat .dan pengguna layanan transportasi .kota Malang.
Adapun program dan kegiatan tersebut untuk tahun 2013-2018 adalah
sebagai berikut :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan
yaitu :
a.

Penyediaan jasa surat menyurat.

b.

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik;

c.

Penyediaan jasa jaminan barang milik Daerah
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d. Penyediaan alat kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
g. Penyediaan alat tulis kantor
h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
k. Penyediaan makanan dan minuman
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
m. Kegiatan penunjang pengadaan barang dan jasa
n. Pawai Pembangunan
o. Wahana Tata Nugraha
Kegiatan

ini

merupakan

peningkatan

pelayanan

dibidang

perhubungan kepada masyarakat dan instansi terkait dan penggusaha
transportasi .
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan
kegiatan

sebagai berikut :

a. Pengadaan kendaraan dinas operasional
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
c. Pemelihara rutin/berkala gedung kantor
d. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perijinan

kendaraan

dinas/operasional
e. Pengadaan Mebeleur
f.

Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan dibidang Perhubungan

kepada masyarakat pengguna jasa transportasi dan instansi terkait dan
pengusaha transportasi
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3) Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan sebagai
berikut :
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan dibidang perhubungan
kepada masyarakat, pengguna layanan transportasi dan penggusaha
transportasi
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja
SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan DPA, RKA, DPPA
d. Menyusunan Profil Dinas perhubungan
e. Abdeting webside dinas
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawabaan
pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan
Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Malang dan Kegiatan
ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan
5) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
dengan kegiatan sbb :
a. Monitoring evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan
b. Manajemen rekayasa lalulintas kawasan lowokwaru
c. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Klojen
d. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Kedungkandang
e. Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Blimbing
f.

Manajemen Rekayasa Lalu lintas kawasan Sukun
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b. Penyusunan ranperwal dan naskah akademis tataran transportasi
lokal
c. Penyusunan naskah pedoman teknis penyelenggaraan analisis
dampak Lalu lintas (Andalalin).
d. Penyusunan naskah akademis dan raperwal penyediaan fasilitas
lalu lintas
e. Penyusunan perencanaan dan DED Trafik Light ATCS
f.

Penyusunan dokumen andalalain terminal arjosari.

g. UPL UKL Pembangunan Terminal Arjosari;
h. Penyusunan perencanaan dan ERD rute aman selamat sekolah
(RASS)
i.

Study Parkir berlangganan.

j.

Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perparkiran Kota Malang,

k. Review

DED

pembangunan

Baklai

Pengujian

Kendaraan

Bermotor
l.

Penyusunan Analisa dampak lalu lintas jembatan Tlogomas
Saxofon
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi pelayanan

dibidang

perhubungan

ataupun

transportasi

kepada

masyarakat

pengguna jasa transportasi, pelaku usaha dibidang transportasi dan
semua pihak yang berkepentingan dibidang perhubungan.
6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pemerintah Insidentil Fasilitas Lalu Lintas
b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Papan Nama Jalan
c. Pemeliharaan Warning Light danTraffic Light
d. Rehabilitasi/Pemeliharaan ATCS dan CCRoom
e. Pemeliharaan Halte.
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f. Rehabilitasi media jalan.
g. Pemeliharaan median jalan.
h. Pemeliharaan marka jalan.
i. Pembangunan shelter angkutan kota dan jalur keluar terminal Arjosari
j.

Rehabilitasi Box lampu traffic light dan jaringan instalansi kabel traffic
light

k. Pengadaan perangkat Trafic Voice untuk Traficlight dan pelican
crosiing
l. Pengadaan dan pemasangan VMS ( variable mesege Sign ) simpang
Kaliurang,simpang sarangan
m. Rehabilitasi Trafic Light ATCS Simpang Borobudur –A.yani
Kegiatan

ini

dilaksanakan

untuk

memelihara

sarana

dan

prasarana lalulintas supaya tidak hilang atau rusak sebagai bentuk
pelayanan minimal kepada masyarakat pengguna jasa transportasi , dan
kegiatan ini akan dijabarkan dalam rencana kerja dinas perhubungan.
7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan kegiatan sbb:
Kegiatan

Temu

Wicara

Pengelola

Angkutan

Umum guna

meningkatkan keselamatan penumpang
a. Pengembangan Sarana Pelayanan Jasa Angkutan
b. Penyelenggaraan angkutan lebaran
c. Pengadaan sistem jaringan terintegrasi
d. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
e. Koordinasi penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru
f.

Pengawasan Ketertiban kegiatan Car Free Day

g. Pembinaan petugas parkir
h. Operasi penertiban Laik Jalan Kendaraan Angkutan Umum dan
Angkutan Khusus
i.

Pemantauan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas
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j.

Penataan jaringan trayek angkutan kota

k. Perencanaan survey kabutuhan taksi di Kota Malang
l.

Operasi penertiban parkir di kota malang

m. Study parkir berlangganan
n. Intensifikasi retribusi pelayanan parkir
o. Operasi penertiban parkir.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan
dibidang perhubungan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi
,pengusaha transportasi , dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam rencana
kerja Dinas Perhubungan.
8) Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
a. Pembangunan halte bus,taxi gedung terminal,
b. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan
dibidang perhubungan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi
,pengusaha transportasi , dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam rencana
kerja Dinas Perhubungan.
9) Program Peningkatan

dan Pengamanan Lalu Lintas dengan

kegiatan sebagai berikut :
a. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas .
b. Pengadaan Marka Jalan
c.

Pengadaan Bola Lampu Lalu Lintas

d. Pengadaan Warning Light multi sistem solar cell
e. Pengadaan Traffic Light
f.

Pengadaan Pelican crossing

g. Pengadaan Zebra Cross
h. Pengadaan Road barier/sparator
i. Pengadaan counter down timer 3 digit
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j.

Pengadaan dan pemasangan RPPJ

k.

Pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah

l. Pengadaan Traffic cone
m. Pengadaan jalur sepeda
n. Pembangunan Taman lalu lintas
o. Pengadaan papan nama jalan
p. Penyusunan DED rute aman selamat sekolah
q. Pengadaan papan informasi parkir.
Kegiatan

ini

dilaksanakan

dalam

rangka

memenuhi

pelayanan dibidang perhubungan ataupun transportasi kepada
masyarakat pengguna jasa transportasi, pelaku usaha dibidang
transportasi dan semua pihak yang berkepentingan dibidang
perhubungan , dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam Rencana
Kerja Dinas Perhubungan.
10) Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor dengan sebagai berikut :
a. Jasa Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor
b. Unit Pengujian kendaraan bermotor keliling
c. Pengadaan stiker tanda samping kendaraan bermotor
d. Seting dan pemasangan alat uji kir
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan dibidang
perhubungan kepada masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan
umum roda empat atau lebih dan kegiatan ini akan dijabarkan dalam
Rencana Kerja Dinas Perhubungan
Dan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam 5
tahun ke depan ada dalam tabel 5.1 (sebagaimana terlampir)
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