
Mengingat

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat
(5) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/0) sebagaimana
telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor
20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2014 Nomor 20/D), maka dipandang perlu mengatur
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Jombang dalam Peraturan Bupati.

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dengan
menetapkan keterituannya dalam Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diu bah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republuk Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Oinas Daerah Kabupaten Jombang
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor
7/D) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/0).
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Bagian Kedua
Urusan

Pasal4

Oinas Perhubungan mempunyai urusan sebagai berikut:
a. Perhubungan Darat

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan
transportasi jalan kabupaten;

(2)Oinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Oaerah.

Pasal3

(1)UPTO sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)
berkedudukan sebagai un sur pe1aksana teknis operasional
Oinas Perhubungan dalam pelayanan masyarakat di bidang
perhubungan;

(2)UPTO dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Oinas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
kedudukan

Pasal2

(1)Oinas Perhubungan berkedudukan sebagai un sur
pelaksana otonomi daerah, yang dalam operasionalnya
dibantu UPTO;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Oaerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten

Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Jombang;
5. Perangkat Oaerah adalah unsur pembantu Bupati dan

DPRO dalam penyelenggaraan urusan Pemerin tahan yang
menjadi kewenangan daerah;

6. Oinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten
Jombang;

7. Unit Pelaksana Teknis Oinas yang selanjutnya disebut
UPTO adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Oinas
Perhubungan untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TUGAS POKOK
DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
JOMBANG.
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2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap
penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas
di jalan kabupaten;

3. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan
mengemudi;

4. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C;
5. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang

Tipe C;
6. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe

A, Tipe B, dan Tipe C;
7. Pembangunan terminal angkutan barang;
8. Pengoperasian terminal angkutan barang;
9. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan

kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah
pelayanannya dalam satu kabupaten;

10. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan
jalan kabupaten;

11. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan
barang pada jaringan jalan kabupaten;

12. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
13. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan

dalam kota Zpedesaan;
14. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan,

pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,
marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat
pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta
fasilitas pendukung di jalan kabupaten;

15. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas
di jalan kabupaten;

16. Penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas (andalalin)
di jalan kabupaten;

17. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;

18. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan
yang mengakibatkan korban meninggal dunia dari/ atau
yang menjadi isu daerah;

19. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
20. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuar

kewenangannya;
21. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:

a. Peraturan Daerah bidang LLAJ;
b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
d. Perizinan angkutan umum.

22. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis
kecelakaan lalu lintas di daerah;

23. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
24. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan

kabupaten;
25. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan

kabupaten.
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3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi:
a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Seksi Pengendalian Operasional.

4. Bidang Teknik Keselamatan Transportasi, membawahi:
a. Seksi Teknik Keselamatan Sarana;
b. Seksi Pengelolaan Perparkiran.

5. Bidang Sarana Prasarana, membawahi:
a. Seksi Sarana Prasarana;
b .. Seksi Pemeliharaan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasa15
Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

b. Perkeretaapian
1. Penetapan rencana induk perkeretaapian daerah;
2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

meliputi:
a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan

pengembangan sistem perkeretaapian daerah yang
jaringannya berada di wilayah kabupaten;

b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan
bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa;

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian
daerah.

3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak
dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;

4. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam
wilayah kabupaten;

·5. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan
kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang
tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggung
jawabnya, dilakukan oleh pemilik darr/ atau Pemerintah
Daerah;

6. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu
daerah;

7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan
berada dalam kabupaten;

8. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan
menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu
yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten;

9. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal
pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok
masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan
untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan
angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas
pelayanannya dalam satu kabupaten.
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BABIII
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal7
Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati
dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan
daerah di bidang perhubungan.

Pasal8
Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perhubungan
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan

dalam rangka penetapan kebijakan teknis operasional di
bidang perhubungan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam

rangka perumusan kebijakan dibidang perhubungan;
d. Pelaksanaan bimbingan umum, teknis operasional,

pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan dan
operasional serta pemeliharaan saran a dan prasarana di
bidang perhubungan;

e. Pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal;
f. .Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
g. Pengelolaan teknis operasional perparkiran;
h. Pelaksanaan pengelolaan tugas kesekretariatan.

Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 9

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas
Dinas Perhubungan di bidang ketatausahaan administrasi
umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan
pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Pasall0

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai
fungsi:
a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi

dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dan
operasional Dinas Perhubungan;

b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi
Dinas Perhubungan;

Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal6

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),yang terdiri dari:
a. UPTD Penguji Kendaraan Bermotor;
b. UPTD Terminal Penumpang;
c. UPTDTerminal Barang.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.
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c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka
penyusunan program kerja, monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan;

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan
pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier
.serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;

e. Penyiapan bah an dalam rangka penyusunan anggaran,
pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan
laporan pertanggung jawaban keuangan;

f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/
keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat
menyurat) dan kearsipan;

g. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal lingkup SKPD
Kerja;

h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan
hubung-an masyarakat dan inventarisasi aset;

1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait,
perangkat daerah dan pihak ketiga;

J. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;
k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup

Dinas Perhubungan;
1. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;
m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

Paragraf Kesatu
Sub Bagian Umum

Pasa111
Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan

kebijakan teknis dan operasional bidang Perhubungan;

b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan
pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier
serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;

c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/
keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan,
ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;

d. Melaksanakan Standart Pelayanan Minimal bidang
Perhubungan;

e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan,
kebersihan dan keamanan kan tor;

f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup
Dinas Perhubungan;

g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan
mengelola barang-barang inventaris kantor;

h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan
Dinas Perhubungan;

1. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan
pelaksanaan tugas;

J. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi
terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan
. tatalaksana aparatur.
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Pasal15
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, mempunyai fungsi:

Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan

Pasal12
Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi
pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan
akuntansiy pembukuan, pertanggungjawaban dan
verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, gan.i
rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan
lainnya;

c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban
anggaran Dinas Perhubungan;

d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Pasal13

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mernpunyai
tugas:

a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam
.rangka penyusunan rencana program dan anggaran;

b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan
dokumen pembangunan bidang perhubungan;

c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan
dan anggaran bidang perhubungan;

d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka
analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;

e. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)bidang perhubungan;

f. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan
dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan
anggaran untuk tahun berikutnya;

g. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi
lingkup Dinas Perhubungan;

h. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan
monitoring pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal14

Tugas pokok Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
melaksanakan tugas Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas
dan angkutan jalan serta pengendalian operasional.
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. .perairan sungai;

d. Mengumpulkan dan menganalisa data untuk bahan
pemberian rekomendasi tarif angkutan kota/ desa dengan
kendaraan umum, yang akan ditetapkan berdasarkan
peraturan per Undang-undangan;

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan
usaha jasa perhubungan darat (non BUMN)dan angkutan
sungai yang dilakukan masyarakat;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

a. Perumusan program dan kebijakan di bidang perhubungan
darat yang menyangkut pembinaan manajemen dan
rekayasa lalu lintas, pengawasan dan pengendalian lalu
lintas dan manajemen pelayanan angkutan jalan dan
perairan sungai;

b. Pelaksanaan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu
lintas di Jalan Kabupaten;

c. Penyusunan program dan upaya antisipasi
penanggulangan kecelakaan dengan menganalisis daerah
rawan kecelakaan berdasar pedoman dan prosedur yang
telah ditetapkan;

d. Pelaksanaan pembinaan manajemen angkutan jalan dan
angkutan sungaiy penyeberangan yang seluruhnya berada
dalam wilayah Kabupaten berdasarkan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

f. Pengelolaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan
perijman angkutan jalan dan angkutan sungai/
penye berangan;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas
dan angkutan jalan.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Perhubungan.

Paragraf Kesatu
Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal16
Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan untuk pemberian rekomendasi
perizinan pengangkutan orang, barang dan khusus serta
pengawasan penyelenggaraan pengangkutan di jalan dan
perairan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan per
Undang-undangan yang berlaku;

b. Menyiapkan bahan untuk pemberian pembinaan
pengangkutan orang, barang dan khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan pelayanan angkutan orang, barang dan
angkutan khusus bagi kendaraan bermotor di jalan dan

8



Paragraf Kedua
Seksi Pengendalian Operasinal

Pasal17
Seksi Pengendalian Operasional, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan rencana bahan pengaturan, pengawasan dan
pengendalian lalu lintas di jalan-jalan Kabupaten, Provinsi
dan Nasional di wilayah Kabupaten;

b. Menyiapkan rencana desain dan lokasi penempatan rambu
lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas
(APILL),alat pengendali dan pengaman pemakai jalan di
jalan-jalan Kabupaten, Jalan Provinsi dan Jalan Negara
yang berada di wilayah Kabupaten;

c. Menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban di
bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu
lintas serta pengembangan sistem informasi dan
komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas
dan angkutan jalan;

d. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kursus /
pendidikan mengemudi;

e. Mengadakan pengawasan laik jalan bagi kendaraan
bermotor dan pengendalian pencemaran udara akibat asap
kendaraan;

f. Mengadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
dan penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan
umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan
bermotor;

g. Melakukan penilaian analisis dampak lalu lintas di jalan
Kabupaten, Jalan Provinsi dan Jalan Negara yang berada
di wilayah Kabupaten;

h. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian
operasionallalu lintas;

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Ketiga
Bidang Teknik Keselamatan Transportasi

Pasal18
Tugas pokok Bidang Teknik Keselamatan Transportasi adalah
melaksanakan tugas Dinas Perhubungan di bidang teknik
keselamatan transportasi dan pengelolaan perparkiran.

Pasal19
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Teknik
Keselamatan Transportasi mempunyai fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan standar, norma,

pedoman, kreteria dan prosedur di bidang menajemen
keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan
sertifikasi, audit dan inspeksi keselamatan transportasi,
pengendalian, pengamanan serta pembangunan,
rehabilitasij perneliharaan fasilitas penunjang LLAJ;
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Paragraf Kesatu
Seksi Teknik Keselamatan Sarana

Pasal20
Seksi Teknik Keselamatan Sarana, mempunyai tugas:
a. Melakukan perencanaan, pembangunan, perbaikarr/

pemeliharaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
fasilitas penunjang lalu lintas dan angkutan jalan;

b. Melakukan pemantauan keselamatan, analisis data dan
kecelakaan dan pengembangan keselamatan transportasi
darat dan sungai;

c. Menyelenggarakan promosi, sosialisasi, dan pembinaan di
bidang keselamatan;

d. Melakukan advokasi dan diseminasi keselamatan serta
pengembangan kemitraan keselamatan transportasi;

e. Melakukan koordinasi, penyiapan bahan/data dalam
rangka pelaksanaan akreditasi dan standardisasi peralatan
uji, bengkel umum serta sertifikasi pengemudi;

f. Melakukan audit dan inspeksi keselamatan dan
investigasi kecelakaan transportasi darat dan sungai;

g. Menginventarisasi dan memantau penyelenggaraan
perbengkelan kendaraan bermotor, toko spare part
kendaraan serta menyiapkan pembinaan dan melakukan
penilaian atas pemberian izin pendiriannya;

h. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang teknik keselamatan
sarana;

1. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan teknik keselamatan sarana sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

J. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Teknik Keselamatan Transportasi.

Paragraf Kedua
Seksi Pengelolaan Perparkiran

Pasal21
Seksi Pengelolaan Perparkiran, mempunyai tugas:
a. Pengumpulan, menyiapkan dan menginventarisasi bahan

dan data guna penyusunan rencana kerja Perparkiran;
b. Penyusunan rencana kerja perparkiran;

keselamatan transportasi;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Dinas Perhubungan.

bidangdipelaporandan

b. Penyiapan bimbingan teknis pengujian kendaraan
bermotor dan bengkel umum serta pengaturan dan
pengendalian usaha parkir dan lokasi parkir;

c. Pemberian bimbingan teknis, promosi dan kemitraan di
bidang manajemen keselamatan transportasi;

d. Pembinaan dan pengelolaan parkir di Jalan Kabupaten;
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga

dan instansi lain di bidang teknik keselamatan
transportasi;

f. Pelaksanaan evaluasi

10
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Pasal23

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Sarana dan
Prasarana mempunyai fungsi;
a. Pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan dalam rangka

untuk pemenuhan kebutuhan perumusan rencana
program dan kegiatan di bidang sarana dan prasarana;

b. Perumusan rencana program dan kegiatan
pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan fisik
gedung kantor, balai pengujian kendaraan bermotor,
terminal penumpang, terminal barang maupun halte;

c. Pelaksanaan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan
gedung kantor, terminal penumpang, terminal barang,
balai pengujian kendaraan bermotor maupun halte;

d. Pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga
dan instansi lain di bidang saran a dan prasrana;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
program kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala
Dinas Perhubungan.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal22

Tugas pokok Bidang Sarana dan Prasarana, adalah
melaksanakan tugas Dinas Perhubungan di bidang sarana dan
prasarana.

J.

1.

,h.

g.

f.

e.

d.

Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan perparkiran di
tepi jalan umum;
Melaksanakan pemantauan kegiatan pemungutan
retribusi parkir;
Melaksanakan surveil pendataan potensi parkir guna
intensifikasi dan ekstensifikasi PADdi bidang parkir;
Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
pada juru parkir di tepi jalan umum;
melaksanakan penilaian untuk pemberian rekomendasi
dan pembinaan izin lokasi parkir atau tempat penitipan
kendaraan;
Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan isntansi lain di bidang perparkiran;
Melakukan evaluasi dan penyusun laporan pelaksanaan
kegiatan perparkiran sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Teknik Keselamatan Transportasi.

c.

11
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Paragraf Kedua
Seksi Pememeliharaan

Pasal 25
Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan data dan bahan perencanaan untuk

pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan
Balai pengujian kendaraan bermotor, terminal
penumpang, terminal barang, maupun halte;

b. Melakukan koordinasi dalam rangka kegiatan
pemeliharaan gedung kantor, balai pengujian kendaraan
bermotor, terminal penumpang, terminal barang maupun
halte;

c. Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, Balai
Pengujian Kendaraan Bermotor, terminal penumpang,
terminal barang, maupun halte;

d. Melakukan pemantauan dan pendataan terhadap kondisi
fisik gedung kantor, Balai pengujian kendaraan bermotor,
terminal penumpang, terminal barang maupun halte;

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan;

f. Melakukan evaluasi serta menyusun laporan hasil
pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, balai pengujian
kendaraan bermotor, terminal penumpang, terminal
barang maupun halte;

g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana.

Seksi Sarana Prasarana, mempunyai tugas:
a. Melakukan inventarisasi dan memantau kebutuhan

pembangunan dan pengembangan gedung kantor, balai
pengujian kendaraan bermotor, terminal penumpang,
terminal barang maupun halte;

b. Melakukan koordinasi dalam rangka kegiatan
pembangunan, pengembangan gedung kantor, balai
pengujian kendaraan bermotor, terminal penumpang,
terminal barang maupun halte;

c.. Menyiapkan rencana desain dan kebutuhan pengadaan
gedung kantor, balai pengujian kendaraan bermotor,
terminal penumpang, terminal barang maupun halte;

d. Melakukan koordinasi, penyiapan data dan bahan dalam
rangka kegiatan pembangunan, pengembangan, pengujian
kendaraan bermotor, terminal penumpang, terminal
barang maupun halte;

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga lain di bidang sarana prasarana;

f. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan serta pembuatan
laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi sarana dan
prasarana;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

Paragraf Kesatu
Seksi Sarana Prasarana

Pasal 24

12
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Bagian Kelima
UPTD

Paragraf Kesatu
UPTD Penguji Kendaraan Bermotor

Pasa126

Tugas pokok UPTD Penguji Kendaraan Berrnotor adalah
melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang
pengujian kendaraan bermotor.

Pasa127

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Penguji Kendaraan
Bermotor mempunyai fungsi:
1. Pengumpulan, menyiapkan dan menginventarisasi bahan

dan data guna penyusunan program kegiatan di UPTD
Pengujian Kendaraan Bermotor;

2. Penyusunan rencana program, kegiatan dalam rangka
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan,
penertiban dan pelayanan Pengujian Kendaraan
Berrnotor (PKB);

3. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis yang
menyangkut administrasi umum maupun uji berkala
pertama dan proses untuk kendaraan mutasi/ numpang
uji keluar/rnasuk;

4. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis
yang ditetapkan Dinas Perhubungan meliputi: pendataan,
penetapan, Pengawasan pelaporan hasil Pengujian
Kendaraan Bermotor;

5. Pelaksanaan penelitian terhadap persyaratan administrasi
bagi proses uji berkala dan penelitian teknis berupa
pemeriksaan dan pengujian mengenai persyaratan
persyaratan khusus berupa kelengkapan teknis yang
dimiliki kendaraan bermotor;

6. Penyelesaian proses pengujian dengan memberikan tanda
bukti lulus uji berkala kepada setiap kendaraan bermotor
yang telah dinyatakan lulus berupa buku uji dan tanda uji
serta pelaksanaan pemungutan retribusi jasa pengujian
sesuai ketentuan perundang-undangan;

7. Pelaksanaan Pembinaan terhadap pemilik kendaraan
bermotor wajib uji, agar menjaga kondisi kendaraan
sebagai persyaratan minimal untuk menjamin
keselamatan dan mencegah pencemaran lingkungan;

8. Pelaksanaan Pengendalian dan perawatan, kelaikan sarana
uji berkala kendaraan bermotor, penilaian pengoperasian
untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis
lainnya tetap bersih dan siap pakai;

9. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan berkaitan
dengan program dan kegiatan di Pengujian Kendaraan
Bermotor;

10. Pelaksanaan, mengelola tugas ketatausahaan UPTD
Pengujian Kendaraan Bermotor;

11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Perhubungan.

13



Tugas Pokok UPTO Terminal Barang adalah melaksanakan
tugas Oinas Perhubungan Kabupaten Jombang di bidang
Pengelolaan Terminal Barang.

Pasal31
Oalam melaksanakan tugas pokok, UPTO Terminal Barang
mempunyai fungsi:
1. Pengumpulan, menyiapkan dan menginventarisasi bahan

dan data guna penyusunan program kegiatan di UPTO
Terminal Barang;

2. Penyusunan dan merumuskan rencana program, kegiatan
dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan
teknis di UPTOTerminal Barang;

3. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang
. termi nal barang;

4. Melaksanakan dan pemantauan pemungutan retribusi
terminal barang sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTO
Terminal Barang;

6. Melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemeliharaan
fisik, kebersihan, keamanan dan ketertiban Terminal
Barang;

Penumpang adalah
Perhubungan di bidang

Tugas Pokok UPTO Terminal
melaksanakan sebagian tugas Dinas
pengelolaan terminal penumpang.

Pasal29
Oalam melaksanakan tugas pokok, UPTO Terminal
Penumpang mempunyai fungsi:
1. Pengumpulan, menyiapkan dan menginventarisasi bahan

dan data guna penyusunan program kegiatan di UPTO
Terminal Penumpang;

2. Penyusunan dan merumuskan rencana program, kegiatan
dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan
teknis di UPTOTerminal Penumpang;

3. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang
terminal penumpang;

4. Melaksanakan dan pemantauan pemungutan retribusi
terminal Penumpang sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Pelaksanaan dan mengelola tugas ketatausahaan UPTO
Terminal Penumpang;

6. Melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemeliharaan
fisik, kebersihan, keamanan dan ketertiban Terminal
Penumpang;

7. Mengevaluasi dan menyusun laporan program kegiatan di
UPTOTerminal Penumpang;

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Oinas Perhubungan.

Paragraf Ketiga
UPTDTerminal Barang

Pasal30

Paragraf Kedua
UPTDTerminal Penumpang

Pasal28

14
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H KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 6/D

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 2 Januari 20 15

DAERAH
JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasa133

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dicabut dan
dinyatakan tidak tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 2 JN1Uari 20 15
BUPATI JOMBANG,

BAB IV

ESELON UPTD

Pasa132

(1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a;
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural

eselon IV.b.

7. Mengevaluasi dan menyusun laporan program kegiatan di
UPTDTerminal Barang;

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas Perhubungan.
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