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VISI
”TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS TRANSPORTASI
MENUJU BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA
SAING”

MISI
1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Transportasi;
2. Membangun, mengembangkan dan mempercepat pembangunan
sarana dan prasarana transportasi dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat penyedia dan pengguna jasa transportasi dan
membuka keterisolasian daerah;
3. Mengembangkan
serta
meningkatkan
pelayanan
jasa
transportasi dalam rangka menunjang pembangunan;
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Sarana/
Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan Yang Berkualitas.
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GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Boven Digoel merupakan Unsur OPD
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor

7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel dan Peraturan Bupati
Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2011 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah
Kabupaten Boven Digoel dan telah diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven
Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Boven Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven
Digoel Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Boven
Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 10)dan Peraturan
Bupati Boven Digoel Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 58 taHun 2016 tentangStruktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.
Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel
Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan.

merupakan Unsur Pelaksana

KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI
a. Kewenangan
Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel melaksanakan urusan
Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan berdasarkan azas otonomi dan
tugas pembantuan.
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b. Tugas Pokok :
Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di
bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Sarana dan
Prasarana Transportasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas;
c. Fungsi
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan
3. Membina teknis operasional di bidang Perhubungan;
4. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas

d. Susunan Organisasi
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boven
Digoel (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel
Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Boven Digoel
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 10), terdiri dari :
1) Kepala Dinas
2) Sekretariat,membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan,membawahi :
a. Seksi Pengendalian Operasional;
b. Seksi Angkutan Jalan.
4) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai,membawahi :
a. Seksi Tata Operasi Angkutan Sungai;
b. Seksi Angkutan Sungai.
5) Bidang Sarana dan PrasaranaPerhubungan, membawahi :
a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
b. Seksi Pemeliharaan, Perawatan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
6) UPTD;
7) Kelompok Jabatan Fungsional.
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LUSIUS APAYMAN, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19720603 200112 1 005
KEPALA DINAS
Tugas pokok :
Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas bupati
dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
kebijakan teknis
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang perhubungan;

Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas
Perhubungan, menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya
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SUANDI, SE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19651127 199302 1 001
SEKRETARIS DINAS
Tugas Pokok :
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala dinas
dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di
bidang
pengelolaan
pelayanan
kesekretariatan
yang
meliputi
pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan
kepegawaian serta pengelolaan keuangan
Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
pelayanan kesekretariatan;
b. Merumuskan
kebijakan
koordinasi
penyusunan
program
dan
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
c. Merumuskan kebijakan pelayanan administratif dinas;
d. Merumuskan
kebijakan
pengelolaan
administrasi
umum
dan
kerumahtanggaan;
e. Merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
serta hubungan masyarakat;
f. Merumuskan pengkoordinasiaan pembuatan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;
g. Merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
h. Merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset
dinas;
i. Merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Dinas;
j. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas
Dinas.
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k. Merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian
bahan pelaksanaan tugas Dinas;
l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
m. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
n. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan;
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
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PHILIPUS HANOATUBUN, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 196205201987031019
Administrator Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Tugas Pokok :
Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok membantu
sebagian tugas kepaladinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas – tugas di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang
meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan penumpang
dan angkutan barang serta pelaksanaan operasi dan pengendalian
ketertiban dan keselamatan lalu lintas;
Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan,
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja;
b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian
angkutan penumpang dan barang;
c. Perumusan kebijakan teknis operasi dan pengendalian
d. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja pembinaan, pengawasan
dan pengendalian angkutan penumpang dan barang serta pelaksanaan
operasi dan pengendalian ketertiban dan keselamatan lalu lintas
e. Pembinaan dan pengendalian angkutan penumpang dan barang;
f. Pembinaan dan pengasawan penyelenggara angkutan penumpang dan
barang;
g. Pengumpulan dan penyiapan bahan manajemen lalu lintas dan angkutan
jalan;
h. Pengumpulan dan penyiapan bahan rekayasa lalu lintas dan angkutan
jalan;
i. Penyelenggaraan perizinan atau rekomendasi angkutan jalan, serta
bimbingan, pembinaan pengusaha dan pengemudi angkutan
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j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

v.
w.

x.

y.
z.
aa.
bb.
cc.

Penyusunan dan penetapan trayek angkutan penumpang dan jaringan
lalu lintas angkutan barang;
Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
Pelaksanaan pengelolaan terminal penumpang type C
Pelaksanaan bimbingan pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor;
Pelaksanaan pembinaan pemantauan penilaian dan pengendalian
terhadap penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
kabupaten;
Pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendai/persetujuan hasil
analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten;
Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu)
daerah Kabupaten;
Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang
menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi
dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam
Daerah Kabupaten;
Penerbitan/pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam
trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan taksi dan angkutan
kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
Kabupaten;
Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani
trayek antarkota dalam Derah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan
perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten;
Perumusan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
Perumusan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan
latihan mengemudi;
Perumusan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada
kawasan selektif;
Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk
operasional di bidang lalu lintas angkutan jalan;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
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dd. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Lalu Lintas Angkutan
Jalan;
ee. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
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IRIANI LANTI, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 197510232001122001
Administrator Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai
Tugas pokok :
Bidang lalu lintas angkutan sungai, mempunyai tugas pokok membantu
sebagian tugas kepaladinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas–tugas di bidang pelayanan danpengelolaan lalu lintas
angkutan sungai;

Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokok bidang lalu lintas angkutan sungai
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lau
lintas angkutan sungai dan kepelabuhanan;
b. Perumusan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan lalu
lintas angkutan sungai;
c. Perumusan pemberian izin trayek angkutan sungai;
d. Perumusan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan
kendaraan untuk kebutuhan angkutan perintis;
e. Perumusan penyusunan jaringan lintas angkutan barang;
f. Perumusan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan sungai dalam
wilayah kabupaten;
g. Perumusan penyusunan rencana umum jaringan sungai;
h. Perumusan lokasi pelabuhan sungai;
i. Perumusan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai;
j. Perumusan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu
(logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai;
k. Perumusan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi;
l. Perumusan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran
sungai;
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m. Perumusan pengawasan pengoperasian angkutan sungai;
n. Perumusan penetapan tarif angkutan sungai klas ekonomi dalam
kabupaten;
o. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang
pelayanan dan
pengelolaan lalu lintas angkutan sungai;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
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MARSARINO APTJOWO,A.Md
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19710310 200112 1 005
Administrator Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan
Tugas pokok :
1. Rumusan, pengumpulan data dan penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan, dan
kebijakan teknis di bidang

pembanguan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana transportasi;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Fungsi :
Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Lalu Lintas Angkutan Udara,
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana program kegiatan;
b. Penyusunan bahan rencana pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana transportasi;
c. Perumusan kebijakan teknis pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana lalu lintas, perlengkapan jalan/sungai, terminal,
pelabuhan lokal, perparkiran dan alat penerangan jalan;
d. Penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang sarana dan
prasarana transportasi;
e. Penetapan lokasi pembanguan terminal type C;
f. Pembangunan dan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pembangunan
dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
g. Pembangunan dan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pembangunan
dan pengoperasian pelabuhan sungai;
h. Memberikan rekomendasi/penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan
di pelabuhan pengumpul lokal;
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i. Memberikan rekomendasi/penerbitan izin pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpul lokal;
j. Memberikan rekomendasi/penerbitan izin pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpul lokal;
k. Perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana lalu lintas, perlengkapan jalan/sungai, terminal, pelabuhan
lokal, perparkiran dan alat penerangan jalan kabupaten;
l. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk
operasional di bidang sarana dan prasarana transportasi;
m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sarana
dan prasarana transportasi;
n. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang sarana dan prasarana
transportasi;
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
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Pengawas Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Nama
: AGUSTINUS PASANGALLO,ST
NIP
: 19741201 200909 1 001
TTL
: Tana Toraja, 1 Desember 1974
Tugas
:
Membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana,
program
kerja,
pengelolaan
administrasi
dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Dinas

Nama
NIP
TTL
Tugas

Nama
NIP
TTL
Tugas

Pengawas Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
: MULYANA, S.SoS
: 19630305 199102 1 005
: Klaten, 05 Maret 1963
:
Membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan
administrasi kepegawaian dinas;

Pengawas Seksi Pengendalian Operasional
: OKTO MAYONI,ST
: 196110191983031011
: Merauke, 19 Oktober 1961
:
a. Menyusun
rencana
dan
progran

pengendalian

operasional;
b. Menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian
operasional;
c. Mengawasi

dan

mengendalikan

perizinan,

kelaikan

muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melakukan
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pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan
bermotor di jalan;
d. Melaksanakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan
mendata jumlah kecelakaan lalu lintas serta menganalisa
dan mengevaluasi kecelakaan angkutan jalan;
e. Melaksanakan

pertolongan

kecelakaan

dengan

menggunakan Mobil Unit Penolong (Derek);
f. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan
kegiatan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Nama
NIP
TTL
Tugas

Pengawas Seksi Angkutan Jalan
: PETRUS BETEOP, ST
: 19770404 201112 1 001
: Wakeriop, 4 April 1977
:
a. Menyiapkan pengumpulan dan

pengelolaan

data,

penyusunan rencana dan program sarana dan prasarana
jalan;
b. Menyiapkan

perumusan

kebijakan

dan pelaksanaan

sarana dan prasarana jalan;
c. Menyiapkan usulan tarif angkutan perdesaan / Perkotaan;
d. Melaksanakan perhitungan Lalu lintas Harian Rata-Rata
(LHR);
e. Memberikan pelayanan pada angkutan khusus dan
angkutan barang berbahaya, izin trayek, izin usaha
angkutan dan izin dispensasi;
f. Menangani

permasalahan

lalu

lintas,

menganalisa

dampak lalu lintas, membina lomba tertib lalu lintas;
g. Melaksanakan

Pemilihan

Awak

Kendaraan

Umum

Teladan (AKUT);
h. Melaksanakan Pemilihan Pelajar Pelopor.
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i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Nama
NIP
TTL
Tugas

Pengawas Seksi Tata Operasi Angkutan Sungai
: JEFFRY BUKORSYOM,ST
: 19790202 200909 1 001
: Abepura, 2 Pebruari 1979
:
a. Menyusun
rencana
dan
program

pengendalian

operasional;
b. Menyiapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian
operasional;
c. Melaksanakan penertiban dan pemeriksaan kelengkapan
dokumen kapal-kapal pedalaman dan persyaratan laik
layar;
d. Melaksanakan

perencanaan,

pengaturan

dan

pengoperasian kapal-kapal patroli yang dimiliki;
e. Melaksanakan Pengawalan-pengawalan;
f.

Melaksanakan

pertolongan

kecelakaan

dengan

menggunakan kapal patroli;
g. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan
kegiatan pengendalian operasional angkutan sungai,
penyeberangan dan laut;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
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Nama
NIP
TTL
Tugas

Pengawas Seksi Angkutan Sungai
: JOHN FIETZGERALD SALOMO,ST
: 197802132006051002
: Tomohon, 13 Pebruari 1978
:
a. Menyiapkan pengumpulan data dan pengolahan data,
penyusunan rencana dan program angkutan sungai,
penyeberangan;
b. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan angkutan
sungai, penyeberangan;
c.

Menyiapkan usulan tarif angkutan angkutan perairan;

d. Menangani

permasalahan

lalu

lintas,

menganalisa

dampak lalu lintas;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pengawas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Nama
: SOEGIHARTO KILIAN, S.Pi
NIP
: 197207222005021002
TTL
: Geser, 22 Juli 1972
Tugas
:
a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan pengembangan,
penelitian sarana dan prasarana perhubungan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
pengembangan, penelitian sarana dan prasarana
perhubungan;
c. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan pengembangan,
penelitian sarana dan prasarana perhubungan;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengumpulan
data dan informasi guna pengembangan sarana dan
prasarana perhubungan;
e. menyiapkan bahan kegiatan pengembangan dan
penerapan teknologi dibidang sarana dan prasarana
Perhubungan;
f. menyusun rencana penegembangan kerja dan penetapan
kinerja pengelolaan sarana dan prasanana perhubungan;
g. melaksanakan pembangunan fasilitas sarana dan
prasarana perhubungan;
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h. pelaksanaan penyusunan rencana umum pengembangan
sarana dan prasarana perhubungan;
i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang
dan/ atau barang dalam Daerah kabupaten;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
k. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana
perhubungan dengan sub unit kerja lain di lingkungan
dinas;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bidang
Pengawas Seksi Pemeliharaan, Perawatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Nama
: ALEIDA OWENG,S.Sos
NIP
: 196709291997122001
TTL
: Merauke,29 September 1967
Tugas
:
a. menyusun kebijakan teknis pemeliharaan, perawatan
sarana dan prasarana perhubungan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan,
perawatan sarana dan prasarana perhubungan;
c. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan pemeliharaan,
perawatan sarana dan prasarana perhubungan;
d. pelaksanaan penunjukan lokasi dan penyelenggaraan
pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang meliputi:
rambu, marka, traffic light, warning light dan selter;
e. pelaksanaan penunjukan lokasi dan penyelenggaraan
pemasangan fasilitas penerangan jalan;
f. menyusun kebutuhan perlengkapan jalan yang meliputi:
rambu, marka jalan, APILL, alat pengendali kecelakaan
kendaraan, tinggi dan lebar muatan alat pengamanan
untuk pengguna jalan (guard rail, cermin tikungan, pulaupulau lalu lintas, pita pengaadu), fasilitas pendukung
(trotoar, tempat penyeberangan parker, halte, lampu
penerangan jalan dan tempat istirahat);
g. pelaksanaan penetapan fungsi, kelas dan daya dukung
jalan;
h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang
sarana dan prasarana perhubungan;
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i.

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
j. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana
perhubungan dengan sub unit kerja lain di lingkungan
dinas;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Perbup No. 58 Tahun 2016

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM
DAN KEUANGAN

BIDANG
LALU LINTAS ANGKUTAN
JALAN

SEKSI
PENGENDALIAN
OPERASIONAL

SEKSI
ANGKUTAN JALAN

BIDANG LALU LINTAS
ANGKUTAN SUNGAI

SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN

SEKSI
PENGEMBANGAN
SARANA DAN
PRASARANA
PERHUBNGAN

SEKSI
TATA OPERASI
ANGKUTAN SUNGAI

SEKSI
PEMELIHARAAN ,
PERAWATAN SARANA
DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN

SEKSI
ANGKUTAN SUNGAI

UPTD
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas
Perhubungan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, yaitu urusan umum, kepegawaian, perlengkapan
dan keuangan;

b. Menyusun rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis pelaksanaan operasional
dibidang Perhubungan, ;

c. Merencanakan, menyiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan program
dibidang Perhubungan, ;

d. Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang
ditetapkan Pemerintah;

e. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana
dan prasarana Perhubungan, ;

f. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional
dibidang Perhubungan, ;

g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
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DATA KEPEGAWAIAN
Kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perhubungan Kabupaten
Boven Digoel adalah seperti pada Tabel I-1 dan Tabel I-2
Tabel I-1; Jumlah Pegawai/ Tenaga Kontrak Berdasarkan Kepangkatan dan
Jabatan
Status

Eselon

Non

No. Kepegawaian/
Golongan

II.b

III.a

III.b

IV.a

Eselon

Jumlah

1.

Golongan IV

1

1

2

-

-

4

2.

Golongan III

-

-

1

8

7

16

3.

Golongan II

-

-

-

-

12

12

4.

Golongan I

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

27

1

1

2

8

46

59

5.

Tenaga
Kontrak
Jumlah

Tabel I-2 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat
Pendidikan
PNS
Tenaga
Kontrak
Jumlah

S2

S1/DIV

DIII

DII-

SMA/SMK

SMP

SD

Total

-

16

2

-

14

-

-

32

-

6

4

-

16

1

-

27

0

22

6

-

30

1

1

59
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