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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Kewenangan Daerah Otonom 

 

 

Dalam susunan pemerintahan di Negara Indonesia ada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Masing-masing 

Pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang bersifat hierarkis. Dalam UUD 

Negara Indonesia Tahun 1945 ditegaskan, bahwa hubungan wewenang antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau 

antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, diatur oleh Undang-Undang dengan 

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)].Hubungan 

Keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya 

lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan 

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang [Pasal 18A (2)]. 

Kewenangan Provinsi diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Perencanaan dan pengendalian bangunan 

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang  

3. Penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum 

5. Penanganan bidang kesehatan 



7 
 

6. Penyelengaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. 

7. Penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota 

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota 

9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas 

Kabupaten/Kota 

10. Pengendalian lingkungan hidup 

11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas Kabupaten/Kota 

12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil 

13. Pelayanan administrasi umum Pemerintah 

14. Pelayanan administrasi penanaman modal,termasuk lintas Kabupaten/Kota 

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan 

oleh Kabupaten/Kota 

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-

Undangan. 

 

Urusan Pemerintah Provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintahan 

yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang 

bersangkutan kewenangan Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 14 yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 

2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang 

3. Penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman maasyarakat  

4. Penyediaan sarana dan prasarana umum 

5. Penanganan bidang kesehatan 
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6. Penyelenggaraan pendidikan 

7. Penanggulangan masalah sosial 

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan 

9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah 

10. Pengendalian lingkungan hidup 

11. Pelayanan pertanahan 

12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil 

13. Pelayanan administrasi umum Pemerintahan 

14. Pelayanan administrasi penanaman modal 

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya 

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan Perundang-

Undangan. 

 

2.2 Pengertian Pengawasan 

 

Terkait dengan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam setiap organisasi, 

terutama dalam organisasi Pemerintahan, fungsi pengawasan sangat penting 

karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian 

antara penyelengaraan tugas pemerintahan oleh daerah dan pemerintah, serta 

untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna 

dan berhasil guna.
1
 

 

 

                                                           
1
Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 

109 



9 
 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan 

kinerja yang telah ditetapkan tersebut.Controlling is the process of measuring 

performance and taking action to ensure desired result.Menurut Wahyu Sasongko 

S.H., M.H. “ Pengawasan secara sederhana dapat dirumuskan  segala usaha atau 

kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai 

sasaran dan obyek yang diperksa”. 

 

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “pengawasan berasal dari kata awas yang 

artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan 

seksama,tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan 

yang sebenarnya dari apa yang diawasi”.
2
Dalam Hukum Administrasi Negara 

pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang 

dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang 

dikehendaki,direncanakan atau diperhatikan
.3

 

 

Menurut Winardi “pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh 

pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil 

yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta pengawasan merupakan 

fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil 

sepertiyang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin” pengawasan adalah 

berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana,dan awal 

untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. 

 

                                                           
2
Sujanto,Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan,Ghalia Indonesia,1968,hal 2. 

3
Prayudi,Hukum Administrasi Negara,Ghalia Indonesia, Jakarta,1981,hal 80. 
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Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja 

standarpada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk 

membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk 

menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 

sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan 

seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari 

beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan 

merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya 

pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh pemerintah dapat terpenuhi 

dan berjalan dengan baik. 

 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. 

melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang 

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan 

efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat 

dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah 

dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan 

pimpinandijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan kerja tersebut.  
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Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai 

sebagai : 

Proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau 

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau 

diperintahkan. 

 

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat 

kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang 

muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang 

bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan 

merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan 

sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya 

dengan penerapan good governance itu sendiri. 

 

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu: 

1. Pengawasan Intern dan Ekstern 

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan 

yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. 

2. Pengawasan Preventif dan Represif 

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang 

dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga 

dapat mencegah terjadinya penyimpangan. 

3. Pengawasan Aktif dan Pasif 

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang 

dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. 
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2.2.1 Konsep Pengawasan 

 

Pengawasan merupakan proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan 

untuk menjamin  hasil yang diinginkan yang merupakan peran penting dan positif 

dalam proses manajemen untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana 

mestinya dan sesuai waktunya. Pengawasan yang efektif akan memperlihatkan 

kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Dengan demikian, pengawasan 

yang efektif berarti pengawasan yang tepat sesuai dengan proses yang harus 

dilalui tanpa menyimpang dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilalui 

benar. 

 

Pengawasan sebagai suatu sistem, seperti halnya sistem-sistem yang lain memiliki 

karakteristik tertentu. Namun demikian, arti penting karakteristik tersebut berlaku 

relatif, artinya pada kondisi yang berbeda, karakteristik itu pun berbeda pula. Pada 

kondisi yang sama, karakteristik tersebut berlaku sama. Secara umum 

pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1. Akurat (Accurate) 

 

Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidakakuratan data dari suatu sistem 

pengawasan dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan 

menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan atau menciptakan 

masalah baru. 
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Tingkat akurasi yang baik dari sebuah pelaksanaan pengawasan akan 

menghasilkan suatu data atau informasi yang tepat yang dapat diolah menjadi 

suatu bahan rujukan dalam pengambilan keputusan atau untuk mengambil 

tindakan yang sifatnya korektif apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan 

serta menghindarkan organisasi dari permasalahan yang berlarut-larut bahkan 

terciptanya persoalan baru yang dapat mempersulit kegiatan organisasi. 

 

2. Tepat Waktu (Timely) 

 

Informasi harus dihimpun,diarahkan,dan segera dievaluasikan jika akan 

diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan. 

Pengawasan bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang ada 

dilapangan,ketika kesalahan terlanjur terjadi maka informasi dari hasil 

pengawasan tersebut harus segera didistribusikan kepada mereka yang 

berwenang untuk mengolah atau mengevaluasinya agar dihasilkan solusi yang 

tepat untuk mencegah kesalahan yang sama terulang kembali.Keterlambatan 

distribusi mengenai informasi penyimpangan ataupun kesalahan-kesalahan 

tersebut dapat menyebabkan berlarut-larutnya tindak penyimpangan dan yang 

pasti akan merugikan organisasi dari berbagai aspek misalnya kerugian 

finansial dan lain sebagainya. 
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3. Objektif dan Komperhensif (Objective and Comprehensible) 

 

Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dianggap 

objektif oleh individu yang menggunakannya. Maka objektif sistem 

pengawasan, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan 

efektif akan merespon informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. 

Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan bias yang tidak 

perlu dan kebingungan atau frustasi diantara para aparat. Tindakan-tindakan 

yang korektif sebelumnya harus dikuasai oleh mereka yang bertugas untuk 

mengawasi dan mendistribusikan informasi pengawasan tersebut. 

 

4. Dipusatkan pada Tempat Pengendalian Strategis (Focused on Strategic control 

Points) 

 

Sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling 

banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar, atau yang akan 

menimbulkan kerugian yang paling besar. Selain itu, sistem pengendalian 

strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat dimana tindakan perbaikan dapat 

dilaksanakan seefektif mungkin. 

 

5. Secara Ekonomi realistik (Economically Realistic) 

 

Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum mungkin 

sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk 

meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara 

mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan 

bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan. 
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6. Secara Organisasi realistik (Organizationally Realistic) 

 

Sistem pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. 

Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang 

harus dicapainya dan imbalan yang akan menyusul kemudian. Selain itu, 

semua standar untuk kinerja harus realistik. Perbedaan status diantara individu 

harus dihargai juga. 

 

7. Dikoordinasikan dengan Arus Pekerjaan Organisasi (Coordinated with the 

Organization’s Work Flow) 

 

Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan 

diseluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses 

pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. 

Kedua, informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu 

untuk menerimanya. 

 

8. Fleksibel (Flexible) 

 

Pada setiap organisasi pengawasan harus mengandung sifat fleksibel yang 

sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk 

mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru. 
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9. Preskriptif dan Operasional (Prescriptive and Operational) 

 

Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa saja 

yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. Informasi harus 

sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika informasi itu tiba pada 

pihak yang bertanggung jawab mengambil tindakan perbaikan. 

 

10. Diterima Para Anggota Organisasi (Accepted by Organization Members). 

 

Agar sistem pengawasan dapat diterima oleh para anggota organisasi, 

pengawasan tersebut harus bertalian dengan tujuan yang berarti dan diterima. 

Tujuan tersebut harus mencerminkan bahasa dan aktivitas individu kepada 

situasi tujuan tersebut dipertautkan. Selain kesepuluh karakteristik pengawasan 

yang efektif seperti dideskripsikan di atas, perlu diperhatikan bahwa standar 

yang ditetapkan harus diterima oleh para anggota organisasi sebagai bagian 

integral dan hasil dari pekerjaan mereka. Demikian pula bahwa sistem 

pengawasan harus konsisten dengan kultur organisasi yang bersangkutan. 

Karena apabila hal ini terjadi sebaliknya, sistem pengawasan tidak akan efektif 

sebagaimana diharapkan. 

 

Sistem pengawasan yang benar dan efektif akan memberikan dampak positif pada 

kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan adanya peran yang strategis dari 

pengawasan itu sendiri yang telah diikat oleh instrument-instrument di atas. 

Adapun peran strategis dari pengawasan adalah sebagai berikut : 
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1. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai mandat, visi, misi, tujuan 

serta target-target organisasi. 

 

2. Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tiap instansi yang akan dijadikan 

parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra instansi. 

 

3. Dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar : 

a. Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dana 

pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam 

rangka memenuhi rasa keadilan. 

b. Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi 

tentang dampak dari program atau intervensi yang dilakukan, sehingga 

pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program 

yang lebih efektif. 

 

2.2.2 Tujuan Pengawasan 

 

Dalam rangka meningkatkan disipiln kerja pegawai dengan tujuan untuk 

mencapai tujuan organisasi sangat perlu diadakan pengawasan,karena pengawasan 

mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang 

melaksanakannya. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-

pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang 

dikehendaki. 
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Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan : 

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang 

tepat,teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan. 

2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan 

yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil 

langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-

gangguan yang terjadi. 

3. Setelah kedua hal diatas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat 

membawa kepada langkah terkhir dalam mencapai produktivitas kerja yang 

maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang 

diharapkan. 

 

Tujuan pengawasan adalah : 

1. Agar terciptanya aparat yang bersih  dan berwibawa yang didukung oleh suatu 

sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta 

ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam 

wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan 

bertanggung jawab. 

2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat 

pemerintah,tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. 

3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, 

tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan 

rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap 

masyarakat dan ajaran agama. 
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Dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah : 

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi 

yang telah dibuat. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan,kelemahan-kelemahan atau 

kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja. 

3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan,kelemahan dan 

kegagalan,atau dengan kata lain disebut tindakan korektif. 

 

2.2.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan 

 

Agar fungsi pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, maka subjek dari 

pengawasan yang melaksanakan fungsi ini harus mengetahui dan menerapkan 

prinsip-prinsip pengawasan. Agar pengawasan dapat berjalan dengan efisien dan 

efektif perlu adanya sistem pengawasan yang efektif maka perlu dipenuhi 

beberapa prinsip pengawasan yaitu : 

1. Pengawasan harus bersifat fact finding, artinya pengawasan harus menentukan 

fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. 

2. Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah timbulnya 

penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula. 

3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang. 

4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh 

dipandang sebagai tujuan. Karena pengawasan hanya sekedar alat administasi, 

pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. Pengawasan 

tidak dimaksudkan untuk terutama menemukan siapa yang salah jika ada 

ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak benar. 
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5. Pengawasan bersifat harus membimbing agar supaya para pelaksana 

meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang telah 

ditetapkan. 

 

2.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pehubungan . 

 

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah 

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita 

bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem yang tepat, jelas, teratur dan legitimate sehingga penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil 

guna,bersih dan bertanggung jawab. 

 

2.3.1 Kedudukan 

 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksanaan 

otonomi daerah di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang 

dipimpin oleh seorang kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah.
4 

 

 

 

 

                                                           

4
http://www.kayongutarakab.go.id/2012/index.php/dinas-daerah/dinas-perhubungan-

komunikasi-dan-informatika 
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2.3.2 Tugas Pokok 

 

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi 

daerah dibidang perhubungan yang meliputi lalu lintas dan angkutan, pengujian 

dan keselamatan, sarana/prasarana lalu lintas jalan, perparkiran, terminal, dan sub 

terminal dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam melaksanakan 

tugas pokok fungsi uraian tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

meliputi  : 

1. Dinas  Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas 

pembantuan dibidang perhubungan dan informatika. 

2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan komunikasi dan 

informatika. 

b. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan darat. 

c. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan laut. 

d. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan udara. 

e. Pelaksanaan teknis pada bidang perhubungan komunikasi dan informatika. 

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan administrasi umum dan keuangan. 
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2.3.3 Bagian Sekretariat 

 

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang 

meliputi pembinaan penyusunan program perencanaan kerja keuangan umum dan 

kepegawaian, evaluasi, dokumentasi, pelaporan dan memberikan pelayanan teknis 

administratif pada semua unsur organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika. 

 

Sekretariat mempunyai fungsi : 

1. Pengumpul dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana kerja 

dinas.
 

2. Pengelolaan urusan keuangan . 

3. Pengelolaan urusan kepegawaian.  

4. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 

5. Pengelolaan surat menyurat, kehumasan dan kpotokoleran. 

6. Pengumpul dan pengelolaan kegiatan evaluasi dokumentasi dan pelaporan.  

7. Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan kegiatan surat menyurat penataan dokumentasi arsip dan 

pengadaan. 

b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan 

rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU). 

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, pengadaan, 

penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, distribusi bahan dan 

penghapusan barang unit. 

d. Menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi 

tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan. 
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e. Menyiapkan bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi usulan 

kepangkatan dalam jabatan, kenaikan gaji berkala pemindahan, 

pemberhentian dan pension pegawai. 

f. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, 

pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan 

kedudukan hokum pegawai. 

g. Menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian dan apsensi.  

h. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan evaluasi, dokumentasi 

dan pelaporan. 

i. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan evaluasi 

dokumentasi dan pelaporan serta unsur organisasi dinas. 

j. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi 

kegiatan dinas.  

k. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan dokumen 

kegiatan dinas. 

l. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pelaporan 

kegiatan dinas. 

m. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi dokumentasi dan pelaporan dinas. 

n. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas.  

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. 
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Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan. 

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

pengelolaan urusan surat menyurat, pengadaan, rumah tangga, perlengkapan, 

pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan barang unit, keprotokolan dan 

kehumasan serta melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan dan pengelolaan data penyusunan program dan rencana kerja dinas 

dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas. 

 

Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengumpulan pengelolaan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

evaluasi pendokumentasian dan pelaporan kegiatan unsure-unsur organisasi di 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. 

 

2.3.4 Bidang Perhubungan Darat 

 

Bidang  Perhubungan darat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis 

operasional dan pengendalian manajemen dan rekayasa, manajemen angkutan, 

prasarana dan teknis sarana serta pengendalian operasional terhadap kegiatan 

perhubungan darat.
5
 

                                                           
5 

http://dishubkominfo.tanahbumbukab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id

=90&Itemid=88 
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Bidang perhubungan darat memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Pengumpulan dan pengelolan data serta penyusunan program dan rencana kerja 

bidang perhubungan darat. 

2. Pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.  

3. Pengelolaan urusan angkutan. 

4. Pengumpulan laporan kegiatan pada sekretaris dinas. 

 

Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : 

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 

2. Seksi Angkutan. 

3. Seksi Pengendalian dan Operasional. 

 

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan 

pemantauan dan analisis kinerja operasional penetapan standar batas maksimim 

muatan dan kecepatan kendaraan angkutan barang dalam kabupaten. 

 

Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional, 

pengawasan dan pengendalian manajemen angkutan darat menetapkan jaringan 

trayek angkutan dalam kabupaten, melakukan pemberian ijin angkutan umum atau 

ijin trayek dan insidentil, menyiapkan usulan tarif angkutan penumpang dalam 

kabupaten, melakukan pembinaan pada usaha angkutan umum, analisis kinerja 

operasional pelayanan angkutan umum, penetapan lokasi terminal tipe C dan 

pembinaan operasional terminal. 
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Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 

teknis operasional pengawasan dan pengendalian manajemen angkutan darat, 

pembinaan dan pengelolaan pengendalian operasional kegiatan angkutan orang 

dan barang. 

 

2.3.5 Bidang Perhubungan Laut 

 

 

Mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta koordinasi 

kegiatan lalu lintas angkutan laut dan keselamatan pelayaran, penyiapan, 

penetapan lokasi, pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan 

pengamanan lalu lintas angkutan laut dalam wilayah kabupaten, pengendalian dan 

pengawasan pengelolaan pelabuhan kabupaten serta pembinaan terhadap asosiasi 

sub sector pelabuhan laut. 

 

Bidang perhubungan laut memiliki fungsi : 

1. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana 

kerja bidang perhubungan darat. 

2. Pengelolaan manajemen dan rakayasa lalu lintas.  

3. Pengelolaan urusan angkutan. 

4. Pengelolaan urusan pengendalian dan operasional. 

5. Pengumpulan laporan kegiatan pada sekretaris dinas. 

 

Bidang perhubungan laut terdiri dari : 

1. Seksi Kepelabuhanan dan Pengerukan. 

2. Seksi Navigasi, Kaspel dan SAR. 

3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Perkapalan. 
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2.3.6 Bidang Perhubungan Udara 

 

 

Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan 

pengawasan serta koordinasi kegiatan lalu lintas angkutan udara, pemasangan dan 

pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas angkutan udara dalam 

wilayah kabupaten, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan udara 

kabupaten serta pembinaan terhadap asosiasi sub sector pelabuhan udara. 

 

Bidang Perhubungan udara memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program dan rencana 

kerja bidang perhubungan udara. 

2. Pengelolaan manajemen kebandarudaraan.  

3. Pengelolaan urusan keselamatan penerbangan. 

4. Pengelolaan urusan angkutan udara. 

5. Pengumpulan laporan kegiatan pada sekretaris dinas. 

 

Bidang Perhubungan Udara terdiri dari : 

1. Seksi Kebandar Udaraan. 

2. Seksi Keselamatan Penerbangan. 

3. Seksi Angkutan Udara. 

2.3.7 Fungsi. 

 

 

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah dibidang perhubungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah, Dinas Perhubungan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang 
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perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu. Untuk 

melaksanakan tugasnya, dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perhubungan, 

komunikasi dan informatika lingkup. 

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika. 

5. Pelaksanaan tugas kesekretariatan. 

6. Pelaksanaan tugas lain di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
.6 

 

2.4. Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 

 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang 

lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 

Tahun kedepan. Oleh karena itu berdasarkan visi dan misi Dinas Perhubungan 

Provinsi Lampung tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat. 

                                                           
6
http://dishubllaj.jatimprov.info/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid

=53 
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2. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang 

menjangkau masyarakat. 

3. Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa transportasi darat yang memiliki 

kualitas prima di dalam manajemen produksi. 

4. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi sehingga mampu berkompetisi 

dengan moda lainnya dan memberikan nilai tambah. 

5. Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan. 

6. Peningkatan perkembangan industri transportasi darat yang transparan dan 

akuntabel. 

7. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda 

lainnya 

 

2.5. Tarif  

 

2.5.1 Pengertian Tarif 

 

Pengertiantarifterbagikedalamduasudutpandangyaitudarisudutpandangpenumpang

dansudutpandang operator penyediajasa. Tarifbagi operator 

penyediajasaadalahhargadarijasaangkutan yang diproduksinya, 

danbesarnyatarifiniakanmenentukanbesarnyapenerimaan yang 

dapatdiperolehdaripenjualannya. 

 

Sedangkantarifbagipenggunajasaangkutanadalahbiaya yang 

harusdikeluarkansetiap kali bepergianatausetiap kali 

mengirimbarangnyadarisatudaerahkedaerahlainnya.Dari pengertian di 

atastujuantarifadalahuntukmendorongterciptanyapenggunaansaranadanprasaranap
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engangkutansecara optimum denganmempertimbangkanjaraklintasan yang 

bersangkutan. 

2.5.2 Tarif Angkutan 

 

Tarif angkutan adalah suatu daftar yang memuat harga-harga untuk para pemakai 

jasa angkutan yang disusun secara teratur. Pembebanan dalam harga dihitung 

menurut kemampuan transportasi. Kebijakan tarif angkutan dibagi menjadi tiga, 

yaitu : 

1. Cost Of Service Pricing 

Tarif didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

jasa ditambah dengan tingkat keuntungan yang wajar. 

2. Value Of Service Pricing 

Tarif didasarkan pada besarnya nilai jasa angkutan yang diberikan oleh 

pemakai jasa angkutan. 

3. Charging What The Traffic Will Bear 

Tarif angkutan didasarkan pada penentuan sedemikian rupa sehingga dengan 

volume angkutan tertentu akan dapat menghasilkan penerimaan bersih yang 

paling menguntungkan. 

 

2.5.3 Sistem Tarif 

 

Yang dimaksud dengan sistem tarif adalah struktur umum dari pentarifan pada 

suatu daerah sedangkan jenis-jenis pentarifan adalah bagaimana mereka 

membayarkan ongkos tersebut dibayarkan oleh penumpang. 
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1. Tarif Datar 

 

Dalam sistem tarif datar tarif ditarik berdasarkan jauhnya jarak yang dapat 

dicover. Tarif datar menawarkan berbagai jenis keuntungan khususnya dalam 

hubungan antara pengumpulan ongkos dalam kendaraan. Hal ini 

memperbolehkan transaksi tunai terutama sangat penting kepada kendaraan 

besar. 

 

Semakin besar perbedaan antara panjang jarak perjalanan rata-rata dan 

frekuensi terbanyak, akan semakin besar dampak yang merugikan pada 

penumpang jarak dekat, sedangkan penumpang jarak jauh menikmati biaya 

perjalanan yang menguntungkan secara sesuai. 

 

2. Tarif Berdasarkan Jarak 

 

Dalam hal ini, besarnya tarif secara mendasar ditentukan oleh jarak yang 

tercakup. Sebuah pembedaan ditarik antara biaya kilometer, biaya bertingkat 

dan biaya zona. 

a. Biaya Kilometer 

Ketergantungan biaya pada jarak yang tercakup digambarkan paling 

mencolok pada biaya perkilometer, yang ditentukan dengan mengalikan 

suatu nilai tetap perkm dengan jumlah kilometer yang tercakup. 
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b.  Susunan biaya/biaya bertingkat 

Susunan biaya adalah penghitungan yang berdasarkan pada jarak yang 

ditempuh oleh penumpang ke dalam suatu formula yang disebut tingkat. 

Tingkat adalah bagian dari susunan rute yang salah satunya jarak antara 

tempat-tempat henti dan pelayanan untuk perhitungan biaya. 

 

c. Biaya  Zona 

Biaya zona adalah penyederhanaan di dalam hubungan pada tingkat biaya 

sejenak ini membagi angkutan daerah ke dalam zona-zona untuk pusat kota 

pada umumnya memformulakan sekitar zona dalam dimana zona luar 

mungkin tersusun seperti sabuk. Daerah transportasi juga dibagi kedalam 

zona-zona yang berdekatan. Jika terdapat rute/jaringan melintang dan 

melingkar, panjangnya harus dibatasi oleh pembagian zona dalam sektor-

sektor. 

 

3. Sistem Kombinasi 

 

Kombinasi dari tiga sistem sebelumnya juga merupakan suatu kemungkinan. 

Seperti hal ini sering mengalami kesulitan dalam menetapkan batasan yang 

tepat dan biaya berdasarkan jarak dalam prakteknya, pertanyaan yang timbul 

seperti kapan satu kemungkinan berhubungan dengan bentuk kombinasi dan 

kapan tidak. 
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2.6 Pengertian Retribusi Daerah 

 

Sumber pendapatan daerah yang terpenting salah satunya adalah retribusi daerah. 

Pengertian retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara 

karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara 

perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang 

membayar retribusi  yang menikmati balas jasa dari negara. 

Jadi retribusi daerah yakni suatu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas 

pemakaian  atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah yang 

berkepentingan, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung 

maupun tidak langsung, adapun ciri-ciri dari retribusi pada umumnya adalah : 

1. Retribusi dipungut oleh negara 

2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis 

3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk 

4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam 

jasa-jasa yang disiapkan negara. 

 

Retribusi yang ditarik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan 

pendapatan asli daerah adalah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan guna 

mendukung pembangunan di daerah tersebut. Pemungutan retribusi daerah yang 

saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai 

perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dalam Undang-Undang 

tersebut diatur pula mengenai pengertian retribusi daerah, yaitu : 
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Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 

 

2.7 Perusahaan Otobus 

 

Perusahaan Otobus adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan 

alat transportasi Antar Kota Antar Propinsi (AKDP) atau Antar Kota Dalam 

Propinsi (AKDP) . Perusahaan ini hanya menyediakan alat transportasi berupa bus 

dengan fasilitas dan kelas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena 

masyarakat sangatlah membutuhkan pelayanan jasa transportasi yang aman dan 

nyaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


