
4

PERNYATAAN AltlGCA.ftAfrr CENDER
(e E N D Efr 8UD GEr STATE*4 EN,I\

SKPD Dinas Perhubungan
TAHUN ANGGARAN

PROCRAM Pengendalian dan Pengar:anan Lalu Lintas
KODE PROGRAilI 142.15.01.A2.07

KEGI {TAN Pengendalian Disiplin Angkutan Umum di lalan RayaPengopet"asian

ANALISIS SITUASI
r Mayoritas pelajar menggunakan kend. Roda 2
r Sebagian besar tidak memiliki 5iM
r 2o19 dishub melakukan tilaing 4L kali sebagian besar yg kena tilang adalah

pelajar
r Sebab ditilang antare lain : tidak memakai helm, tidak nremiliki srM, spion tdk

lengka pltdk terpasang, Knalpot racing.
r Data kecelakaan

2016 : 43 kecelakaan, 25 orang pelajar
2417 : 47 kecelakaan, 34 orang pelajar,
2018 : 39 kecelakaan, I crang pelajar
2019 : 43 kecelakaan, "..crg pelajar

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan

Akses :

- Murahnya Dp untuk mendapatkan sepeda motor.
- Terbatasnya ketersediaan angkutan umum yang dapat menjangkau seluruh

wilayah dan kurang aman {efesiensi waktu}
- Tersedianya lahan parkir di sekolah untuk siswa yang membawa kendaraan
Partisipasi:
- Kebanyakan pelajar tdk taat peraauran lalu Iintas
Kontrol :

- Minimnya pengawas:n orang tua terhadap pemanfaatan kendaraan oleh
anaknya

- Kurangnya Pengawasan sekoiah terhadap siswa yg membawa kenciaraan
Manfaat :

' memudahkan mebilisasi para peiajar
- efesiensi waktu

b. Penyebab Internal
- Keterbatasan anggaran dan SDM yang sertifikasi ppNS

c. Penyebab Eksternal
- Strategi marketing deaier motor
- Crganda tdk maksimal dlm mengelola anggotanya
- Minat masy. Utk naik a*gkot yg rendah.
* Per-tumbuhan ojek/online yg cukup tinggi
- Tingkat kepedulian Masy/ortu- rnasih renclah

Data Pembuka Walryasan {3ak Pilah Gender}.

HASIL danpengend*lian lintaslalu diTerlaksanan;.a pengafilanan melalui PAMjalan raya
khususacara danposl<otis, malam.pengatsasan

- Penyuluhan/sosialisasl keselamatan LLAJ
- Pembinaan kepada organda
- Pengadaan alat pengendalian dan pengamanan lalu lintas

rambu keselamatan Ialu

RENCANA AKSI Aktivitas

Tujuan - Meningkatkan Keamanan dan ketertiban
lalu lintas dan angkutan jalan di Kota padang
panjang
Meningkatkan pengetahu;rn pelajar dalam
keselamatan berlaiu lintas
- ter.ialin kerjasana yang bait< dg Organda
- mengendalilmn l<ecepatan pengendara
pada jalan {bukan jalan utarra) rawan
kecelakaan
- memelihara -carana ilan prasarana

t-t,,



AiokasiAnggaran - Pengadaan Alal Pengendalian dan
Pengamanan l,alu Lintas Rp. 450.000.000,-
- Rehabilitas/Pemeiiharaan rambu {sarana
keselamatan ialu Lintas) Rp. 100.000.000,-

CAPAIAN PROGRAM

[di level l<egiat-n]
lnput : Dana sebesar Rp.430.500.00i'),-
0utput: 3 kegiatan (poskotis, pengamanan acarakhusus, patroli malam]
Outconres : i!{eningkatnya l<eamanan dan ketertibab lalu lintas dan angkutan jalan

di Kota Padang Faniang.
TOTAL ANGGARAN
KEGIATAN

R-p. 430.500.000,-
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