
 

5. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN 

No. Jabatan Tugas : 

1. Kepala Dinas Memimpin ,mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan 

kebijakan,evaluasi dan bimbingan teknis di bidang perhubungan 

darat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

  Fungsi : 

  a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan 

perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

di bidang perhubungan darat; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan 

perhubungan darat; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan 

perhubungan darat; 

e. Pelaksanaan administrasi Dinas; 

f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota; 

 Jabatan Tugas : 

2. Sekretariat Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepadasemua 

unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrsi 

umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga, dan 

administrasi keuangan. 

  Fungsi : 

  a. Pelaksanaan penyusun rencana dan program kerja 

kesekretariatan ; 

b. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi 

administrasi umum dan keuangan, serta administrasi 

kepegawaian dan perencanaan; 

c. Pelaksanaan Pengkoordinasiaan penyelenggaraan tugas-tugas 



Bidang di lingkungan Dinas; 

d. Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan, implementasi dan 

evaluasi kebijakan lingkup Dinas Perhubungan; dan 

e. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan dan 

pengendalian, evaluasi, dan pelaporan lingkup kesekretariatan 

 Jabatan Tugas : 

3. Sub Bagian 

Umum dan 

Keuangan 

a. Melakuakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan 

Keuangan; 

b. Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan; 

c. Melakukan urusan rumah tangga, protokeler, upacara, dan 

rapat dinas; 

d. Melakukan urusan keamanan kantor; 

e. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, 

penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan 

perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk 

keperluan penyusunan rencana kerja anggaran; 

g. Melakuakan penatausahaan keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan; 

h. Melakukan tugas dinas lain yang di berikan Sekretaris 

4. Jabatan Tugas : 

 Sub Bagian 

Perencanaan 

dan 

Kepegawaian 

a. Melakuakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-tugaspada Sub Bagian Perencanaan dan 

Kepegawaian; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program, 

evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; 

c. Menyusun, Mengolah dan memelihara data administrsi 



kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan 

kepegawaian di lingkungan Dinas; 

d. Melakukan tugas dinas lain yang di berikan Sekretaris. 

 Jabatan Tugas : 

5. Bidang Lalu 

Lintas Darat 

Bidang Lalu Lintas Darat dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Perhubungan mempunyai tugas : 

a. Perumusan penyusunan perencanaan program dan evaluasi  

pelaksanaan tugas-tugas lalu lintas darat; 

b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis yang meliputi 

pengendalian dan bimbingan teknis managemen dan rekayasa 

lalu lintas darat; 

c. Pelaksanaan dan pembinaan teknis yang meliputi 

pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana lalu 

lintas ; 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala 

Dinas. 

 Jabatan Tugas : 

6. Seksi 

Pengawasan 

dan 

pengendalian 

a. Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas 

Darat; 

b. Pengamanan dan penertiban lalu lintas kegiatan Pemerintah 

Kota Madiun; 

c. Pengawasan pelaksanaan parkir; 

d. Pengawasan kendaraan angkutan di jalan raya; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala 

Dinas. 

 Jabatan Tugas : 

7. Seksi Sarana 

dan Prasarana 

Lalu Lintas 

a. Pengawasan dan perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas 

meliputi rambu, traffic light dan alat kelengkapan jalan 

lainnya; 



b. Pengawasan sarana dan prasarana umum di bawah lingkup 

Dinas Perhubungan; 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepela 

Dinas. 

 Jabatan Tugas : 

8. Seksi Rekayasa 

Lalu lintas 

a. Penyusunan rencana jaringan jalan dan fungsi jalan serta 

kelas jalan; 

b. Inventarisasi prasarana lalu lintas meliputi jalan dan 

perlengkapannya; 

c. Melaksanakan rekayasa lalu lintas di persimpangan-

persimpangan 

d. Survey dan pengumpulan data-data lalu lintas; 

e. Kajian berbagai masalah lalu lintas di Wilayah Kota Madiun; 

f. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana lalu 

lintas; 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala 

Dinas. 

 Jabatan Tugas : 

9. Bidang 

Angkutan 

Darat 

a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan pragram dan 

evaluasi bidang angkutan darat; 

b. Pengawasan dan pembinaan kepada penyelenggara angkutan 

umum baik orang maupun barang; 

c. Mengkoordinir pengawasan pelaksanaan bongkar muat 

barang di luar terminal barang 

d. Melaksanakan tugas-tugas lainyang di berikan Kepala Dinas. 

 Jabatan Tugas : 

10. Seksi Angkutan 

Orang  

a. Pengawasan dan Pembinaan terhadap penyelenggara 

angkutan; 

b. Penyiapan SK ijin Usaha Angkutan dan pelaksanaan 



pengawasan; 

c. Penertiban ijin trayek dan ijin trayek isidentil; 

d. Pengawasan kendaraan angkutan di jalan raya; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala 

Dinas. 

 Jabatan Tugas : 

11. Seksi Angkutan 

Barang 

a. Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara 

angkutan; 

b. Penyiapan dan Pemberian Ijin serta pengawasan bongkar 

muat di luar terminal barang; 

c. Pengawasan pelaksanaan angkutan barang di wilayah Kota 

Madiun; 

d. Pengawasan kendaraan angkutan di jalan raya; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala 

Dinas. 

 

 

 

 Jabatan Tugas : 

12. Kepala UPTD 

Pengujian 

Kendaraan 

Bermotor 

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD Balai Pengujian 

Kendaraan Bermotor; 

b. Melaksanakan uji berkala / pengujian kendaraan bermotor ; 

c. Melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemeliharaan fisik, 

kebersihan, keamanan dan ketertiban Balai Pengujian 

Kendaraan Bermotor; 

d. Melaksanakan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian 

kendaraan bermotor; 

e. Pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik 



jalan kendaraan bermotor; 

f. Melakasanaan pengawasan dan pengendalian pengujian 

kendaraan bermotor; 

g. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

 

 Jabatan Tugas : 

13. Kepala Sub 

Bagian Tata 

Usaha UPTD 

Pengujian 

Kendaraan 

Bermotor 

a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi 

pelaksanaan tugas-tugas pada sub bagian tata usaha; 

b. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor ; 

c. Melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan; 

d. Melakukan urusan rumah tangga dan urusan keamanan 

kantor; 

e. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, 

penyimpana, pendistribusian pengadministrasian dan 

perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

f. Melakukan penyusunan, pengelolahan dan pemeliharaan data 

administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang 

berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTD 

masing-masing; 

g. Melakukan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan 

penyususnan rencana kerja anggaran ; 

h. Melakukan penatausahaan keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan; 

i   Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD 

masing-masing 

 



 Jabatan Tugas : 

14. Kepala UPTD 

Perpakiran 

a. Melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan dan 

pembangunan fasilitas parkir; 

b. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan kegiatan 

perparkiran ; 

c. Menyiapkan perencanaan, penetuan lokasi, pemberian izin 

penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk 

umum ; 

d. Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan dan 

pembangunan fasilitas parkir untuk umum ; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas; 

 

 Jabatan Tugas : 

15. Kepala sub 

Bagian Tata 

Usaha UPTD 

Perparkiran 

 

a. Tugas tugas pada UPTD Perparkiran ; 

b. Menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan 

managemen parkir ; 

c. Melaksanakan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan 

pengelolan parkir; 

d. Melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan ; 

e. Melakukan urusan rumah tangga dan urusan keamanan kantor 

; 

f. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, 

penyimpana, pendistribusian pengadministrasian dan 

perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang 

berlaku ; 

 

g. Melakukan penyusunan, pengelolahan dan pemeliharaan data 

administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang 



berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTD 

masing-masing ; 

h. Melakukan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan 

penyusunan rencana kerja anggaran ; 

i. Melakukan penatausahaan keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan ; 

j. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD 

masing-masing. 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 

 

 




