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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Kantor Dinas Perhubungan Kota Kupang 

Dinas Perhubungan Kota Kupang berada di JL. S.K. LERIK Walikota 

Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima. Dinas 

Perhubungan Kota Kupang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Kupang No. 27 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas 

Kota Kupang dimana Dinas Perhubungan Kota Kupang merupakan perangkat 

daerah yang secara teknis membantu bupati di bidang perhubungan. 

Keberadaan Dinas Perhubungan Kota Kupang telah berdiri sejak tahun 1992 

dengan beberapa kali perubahan nama maupun esolisasi sebagai berikut : 

1 Dinas Lalu lintas dan angkutan jalan raya daerah tingkat II Kota 

Kupang Tahun 1992 

2 Dinas Lalu lintas dan angkutan jalan raya daerah tingkat II Kota 

Kupang  tahun 1995 

3 Kantor Perhubungan Kota Kupang tahun 2001 

4 Dinas Perhubungan Kota Kupang tahun 2002 

Dinas Perhubungan selaku perangkat Pemerintah Daerah dan 

bertanggung jawab serta memiliki kewenangan dan penyelenggaraan program 

Car Free Day mendapatkan mandat dan bertanggung jawab kepada 

Pemerintah Kota Kupang selaku pemangku kebijakan – kebijakan dalam kota 

termasuk seluruh kebutuhan lalu lintas dan penyelenggaraannya di Kupang. 

Program Car Free Day Kota Kupang dimulai diberlakukan oleh Dinas 



 

 

2 

 

Perhubungan Kota Kupang pada bulan Mei 2010. Kegiatan ini merupakan 

program yang digalakan oleh Pmerintah Kota Kupang untuk dapat 

memberikan ruang hijau terbuka tanpa asap kendaraan bermotor. Program Car 

Free Day masih dilakukan sampai dengan sekarang dan terus melakukan 

evaluasi dan perbaikan program oleh Dinas Perhubungan. 

4.2 Visi dan Misi  

1 Visi 

Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan 

suatu langkah penting dalam perjalanan suatu  organisasi. Visi merupakan 

arah tujuan organisasi agar tetap eksis. Kehidupan organisasi sangat 

dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh 

karenanya, visi organisasi juga harus bisa menyesuaikan dengan 

perubahan tersebut jika memang perlu. 

Visi Dinas Perhubungan Kota Kupang adalah : 

“Terwujudnya Transportasi yang tertib, lancar, teratur, selamat, aman, 

nyaman dan terpadu sebagai unsur penunjang, penggerak dan pendorong 

pembangunan Kota Kupang” 

2 Misi 

Pembentukan suatu organisasi tentunya mempunyai maksud dan tujuan 

yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Begitu pula dengan 

pembentukan Dinas Perhubungan Kota Kupang. Untuk mencapai maksud 

dan tujuan tersebut tentunya Dinas Perhubungan Kota Kupang harus 

memiliki misi yang jelas.  
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Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah 

dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi 

kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa 

yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. 

Bertolak dari uraian misi tersebut ditetapkan sasaran utama yang harus 

dicapai oleh organisasi agar tidak terdapat keragu – raguan bagi segenap 

komponen organisasi serta dapat mengkoordinasikan segala tindakan dan 

usaha – usaha untuk mencapai visi organisasi. 

Untuk mencapai Visi, maka Misi Dinas Perhubungan Kota Kupang adalah: 

1. Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi sebagai 

penunjang terciptanya tarnsportasi yang tertib, lancar aman dan selamat. 

2. Meningkatkan kekampuan sumber daya manusia, baik aparatur maupun 

masyarakat pelaku transportasi. 

3. Meningkatkan peran sektor perhubungan dalam pengembangan wilayah 

dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 

4. Meningkatkan peran sektor perhubungan dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembangunan 

wilayah. 

4.3 Tujuan Dan Sasaran 

1. Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan 

adalah hasil akhir yang akan atau dihasilkan dalam jangka waktu1 (satu) 

sampai dengan 5 (lima) tahun. Pernyataan tujuan  organisasi jauh lebih 



 

 

4 

 

konkrit dari pada pernyataan misi organisasi, dimana semakin jelas arah 

mana yang akan dituju organisasi dalam rangka mempertahankan 

keberadaan organisasi. Untuk mencapai tujuan maka organisasi dituntut 

untuk meningkatkan kemampuannya terutama dalam melaksanakan tugas 

– tugas pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan. 

Kriteria penetapan tujuan antara lain adalah : 

a. Tujuan harus sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, sejalan 

dengan kebijakan pemerintah, dan menjelaskan visi dan misi 

organisasi; 

b. Tujuan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang 

teridentifikasi; 

c. Tujuan, jangka waktunya 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun; 

d. Tujuan menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan pada saat kini 

dengan tingkat pelayanan yang ingin dicapai; 

e. Tujuan menggambarkan hasil – hasil yang ingin dicapai organisasi. 

 

Tujuan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Kupang adalah : 

Misi pertama : “ Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi 

sebagai penunjang terciptanya transportasi yang  tertib, lancar, aman dan 

selamat ”, dengan tujuan : meningkatkan daya dukung dan kehandalan 

sarana dan prasarana Perhubungan serta kualitas data daninformasi 

perhubungan. 
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Misi kedua : “Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik 

aparatur maupun masyarakat pelaku transportasi, dengan tujuan : 

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sektor 

perhubungan secara teknis dan fungsional; 

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai standar 

pelayanan prima. 

Misi ketiga : “Meningkatkan peran sektor perhubungan dalam 

pengembangan wilayah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera“ 

dengan tujuan  meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam 

pelayanan dan penyelenggaraan jasa perhubungan. 

Misi keempat : “Meningkatkan peran sektor perhubungan dalam 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang 

pembangunan wilayah” dengan tujuan agar dengan semakin 

ditingkatkannya sektor perhubungan maka PAD juga akan semakin 

meningkat. 

2. Sasaran 

Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari tujuan dan 

menggambarkan hal  yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan 

yang dilakukan  untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada 

penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, 

realistik dan berlaku dalam periode tertentu. Sasaran mencakup periode 

tahunan, semester, kuartal dan bulanan. 
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Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses 

perencanaan strategis instansi pemerintah. Fokus utama penentuan 

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam 

kegiatan atau operasional. Untuk mencapai sasaran  perlu  disusun 

rencana kegiatan (program kerja) tahunan instansi pemerintah baik 

berupa kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. dalam rencana 

kegiatan ini sudah mencakup faktor – faktor penunjang seperti Dana, 

Sumber Daya Manusia, Sarana dan lain – lainnya. 

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran Dinas 

Perhubungan Kota Kupang ditentukan sebagai berikut : 

a. Meningkatnya prasarana dan fasilitas di sektor perhubungan 

Diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 

1) Meningkatnya ketersediaan aturan/kebijakan/norma di bidang 

perhubungan 

2) Pemantauan prasarana dan fasilitas perhubungan 

3) Meningkatnya koordinasi peningkatan fasilitas perhubungan 

4) Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan pembangunan 

fasilitas perhubungan 

5) Meningkatnya jumlah pembangunan prasarana dan fasilitas 

perhubungan 

b. Terpeliharanya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan. 

Diukur dengan Indikator Utama sebagai berikut : 

1) Terpeliharanya fasilitas Pengujian kendaraan bermotor 
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2) Rehabilitasi/pemeliharaan pos pemantau perhubungan 

3) Rehabilitasi/pemeliharaan Halte/shelter 

4) Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana jalan (Marka, Delineator, 

Paku Jalan, Pagar Pengaman, LPJU, Cermin Tikungan dan rambu 

lalu lintas) 

5) Rehabilitasi/pemeliharaan APILL 

6) Meningkatkan koordinasi rehabilitasi/pemeliharaan sarana, 

prasarana dan fasilitas perhubungan 

c. Meningkatnya pelayanan angkutan umum baik orang maupun barang.  

Diukur dengan Indikator Utama sebagai berikut : 

1) Ketersediaan pelayanan angkutan umum di Kota Kupang 

2) Menurunnya tingkat pelanggaran angkutan umum 

3) Meningkatnya pelayanan angkutan kota dalam Kota Kupang 

4) Terpilihnya awak angkutan umum teladan tingkat Kota Kupang 

5) Teridentifikasinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan 

umum 

6) Meningkatnya koordinasi intra dan antar sektor dalam rangka 

peningkatan pelayanan angkutan umum 

7) Meningkatnya pengawasan pelayanan angkutan umum 

8) Meningkatnya data terkait pelayanan angkutan umum 

9) Meningkatnya keamanan dan kenyamanan penumpang di 

lingkungan terminal 

10) Tersedianya fasilitas perijinan di bidang perhubungan 
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11) Meningkatnya sosialisasi/ penyuluhan ketertiban dan keselamatan 

transportasi 

12) Monitoring dan evaluasi pelaksananaan pelayanan sektor 

perhubungan 

d. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan.  

Diukur dengan Indikator Utama sebagai berikut : 

1) Ketersediaan fasilitas di lingkungan terminal 

2) Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perhubungan 

3) Ketersediaan fasilitas parkir (tepi jalan umum dan khusus) 

4) Ketersediaan dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan 

prasarana perhubungan 

5) Meningkatnya koordinasinya terkait pembangunan sarana dan 

prasarana perhubungan 

6) Meningkatnya pembangunan prasarana pendukung perhubungan 

e. Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas 

Diukur dengan Indikator Utama sebagai berikut : 

1) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas 

2) Menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas 

3) Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas 

4) Teridentifikasinya kebutuhan fasilitas keselamatan perhubungan 

5) Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan (ZOSS, 

Pagar Pengaman Jalan, LPJU, APILL, paku jalan, delineator, 

marka jalan, lampu peringatan dan rambu lalu lintas) 
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6) Meningkatnya jumlah kawasan tertib lalu lintas 

7) Meningkatnya “Zero Accident” dan Terlaksananya Wahana Tata 

Nugraha 

8) Meningkatnya jumlah simpang koordinasi (ATCS) 

9) Meningkatnya koordinasi pengendalian dan pengawasan lalu lintas 

10) Meningkatnya studi manajemen dan rekayasa lalu lintas 

f. Meningkatnya kelaikan kendaraan bermotor. 

Diukur dengan Indikator Utama sebagai berikut : 

1) Meningkatkan data kendaraan lulus uji dan laik jalan 

2) Mengoptimalkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor 

3) Meningkatkan prasarana pengujian kendaraan bermotor 

4) Meningkatkan sarana pengujian kendaraan bermotor 

5) Meningkatkan koordinasi pengujian kendaraan bermotor 

6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penguji kendaraan bermotor 

7) Meningkatnya jumlah data base kendaraan wajib uji 

 

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Perhubungan Kota Kupangmemiliki tugas pokok: 

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan darat, 

laut dan udara, penataan pelayanan, pengujian kendaraan bermotor 

serta pengelolaan terminal sesuai dengan Peraturan Perundang – 

undangan. 



 

 

10 

 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan 

mempunyai fungsi : 

1. Melaksanakan urusan kesekretariatan Dinas; 

2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka 

panjang; 

3. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, laut dan 

udara serta bidang penataan dan pelayanan perhubungan; 

4. Pemberian fasilitas perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di 

bidang perhubungan darat, laut dan udara serta bidang penataan 

dan pelayanan perhubungan; 

5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis di 

bidang perhubungan darat, laut dan udara serta bidang penataan 

dan pelayanan perhubungan; 

6. Penyelenggaraan sosialisasi di bidang perhubungan darat, laut dan 

udara serta bidang penataan dan pelayanan perhubungan; 

7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga lainnya; 

8. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Walikota Kupang sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
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4.5 Struktur  Organisasi                                                            Gambar 4.1 

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PERHUBUNGAN KOTA KUPANG 
 

 
Kepala Dinas 

Drs. Jewarus Alex 
NIP.195912311990031091 

 

 

Kasie. Keselamatan & Kenyamanan 

Angkutan Laut & Multi ModaDeberleksi 
T.Angi, S.SiT,M.Sc 

NIP: 198112152008041003 

Kasie. Keselamatan & Multi Moda 

Djetter J. Lomi, S.Sos 
NIP: 196701232000121002 

 

 

Kabid. Perh. Laut & Multi Moda 

Djarmes H. Lango, S.Sos,MM 

NIP: 197001022001121007 

Kasubag Perencanaan & Keuangan 

Heny H. Dethan, S.Sos 

NIP: 197604202006042035 

 

 

Kasubag. Umum & 

KepegawaianImelda S.M.Mangngi, 
S.Sos,M.M. 

NIP: 197705101997032003 

 

 

 

Sekretaris 

IgnasiusR.Lega 

NIP. 196902111997031002 

 

iha 

IIignas  
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Kabid. Manajemen & Rekayasa 

Davidzon Edizon Puas, SH 

NIP: 196312080985121005 

 

Kasie. Sarana & Prasarana 

Lukas M Ratu, S.Sos 

NIP: 197111231991031005 

 

Kasie. Bimbingan & Penyuluhan 

Jetna M.Mawikere 

NIP: 196407111987032016 

 

 

Kabid. LLAJ 

Hengki B.A Jacob, S. AP 

NIP: 196701171990021002 

 

 

 

 

 

Kasie. Lalu Lintas 

Stef Manafe, SH 

NIP: 196501211998031003 

 

 
Kasie. Angkutan Orang & Barang 

Jorhans Z. Mandala, SH 

NIP: 197808282005011014 

Kasie Keselamatan LLAJ 

Wellem Bentura, SH 

NIP: 196602141989031010 

 

 

Kasie. Manajemen & Rekayasa Lalin 

Serila M. Saliman, ST 
NIP: 196412311999032024 

UPT. PKB 
Polikarpus pedhu 

UPT. Terminal 
Yohanes R. Ojan, S.Sos 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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4.6  Unit Pelayanan Teknis Terminal Kupang 

UPT Terminal Kupang melayani pungutan retribusi dari ankot line 2 dan line 

17, dengan jumlah angkot pada line 2  sebanyak 76 angkot, yang aktif berjumlah 

54 angkot dan kurang aktif berjumlah 22 angkot, sedangkan ankot pada line 17 

berjumlah 34 angkot, yang aktif berjumlah 26 angkot dan kurang aktif berjumlah 8 

angkot. 

Berdasarkan PERDA Kota Kupang No. 17 tahun 2011 untuk tarif retribusi 

terminal mobil angkutan umum sebesar Rp. 5000/hari, dengan alur pemungutan 

retribusi seperi pada tabel 5.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemungutan Retribusi Terminal 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

KET Kepala  

UPT 
KTU JFU Bendahara Kelengkapan waktu Out put 

1 

Memerintahkan 

pemungutan 

retribusi 

 

 

 

 Surat Tugas 2 menit Surat Tugas  

2 

JFU mengambil 

SKRD pada 

Bendahara 

Penerimaan 

sebagai bukti 

pembayaran 

  

 

 SKRD 5 menit 
Pelaksanaan 

Tugas 
 

3 

JFU melakukan 

proses 

pemungutan 

retribusi 

 

   SKRD 
3 – 5 

jam 

Pelaksanaan 

Tugas 
 

4 

JFU melaporkan 

hasil 

pemungutan 

kepada kepala 

UPT Terminal 

 

   Hasil Pungutan 10 menit Retribusi  

5 

JFU 

menyetorkan 

hasil pumungatn 

ke Bendahara 

Penerimaan 

    Retribusi 10 menit PAD  

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang (UPT Terminal Kupang), 2018 
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Tabel 4.2 

Prosedur Pelayanan Penerimaan Dan Penyetoran Pendapatan Pada Dinas 

Perhubungan Kota Kupang 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

KET 
Kadis Sekdis 

Kasubag 

keuangan 

dan 

perlengkapan 

Bendahara 

penerima 
Kelengkapan waktu Out put 

1 

Penerimaan PAD dari pihak luar melalui 

bendahara penerimaan dari masing – 

masing sektor penerimaan memberikan 

SKRD sebagai bukti penerimaan yang sah 

   

 

PAD 
5 

menit 

Bukti 

penerimaan 
 

2 

Bendahara penerimaan masing – masing 

sektor penerimaan menyerahkan bukti 

SKRD beserta nilai uang yang terima 

kepada bendahara penerima dinas 

   

 

Bukti 

Penerimaan 

5 

menit 

Bukti 

penerimaan 
 

3 

Bendahara penerima merinci setiap 

penerimaan dari masing – masing sektor 

penerimaan disertai bukti SKRD yang ada 

untuk diverifikasi oleh kasubag keuangan 

dan perlengkapan  

 

 

  Bukti 

Penerimaan 

30 

menit 

Bukti 

penerimaan 
 

4 

Data yang telah diverifikasi dilaporkan 

secara tertulis kepada kepala dinas melalui 

sekertaris 

  

  
Bukti 

Penerimaan 

20 

menit 

data 

penerimaan 
 

5 

Sekertaris melakukan verifkasi ulang 

melalui kasubag keuangan dan 

perlengkapan 

 
  

 
Bukti 

Penerimaan 

20 

menit 

data 

penerimaan 
 

6 

Setelah verifikasi kasubag keuangan dan 

perlengkapan memerintahkan bendahara 

penerima dinas untuk disetorkan ke kas 

daerah  

 

   Bukti 

Penerimaan 

10  

menit 
Setoran  

7 

Bukti penyetoran dilaporkan ke kasubag 

keuangan dan perlengkapan dan tembuasa 

ke kepala dinas melalui sekertaris  

    Setoran 
30 

menit 

Bukti 

setoran 
 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


