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Mengawal Program Padat Karya 
Rp1,27 Triliun

saat membuka program padat karya kementerian perhubungan 
(kemenhub)  untuk mendukung percepatan pengentasan 

kemiskinan, menteri  Budi karya sumadi mengutarakan program 
padat karya adalah suatu keharusan. indonesia adalah negara 

yang ingin keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 

Editorial
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Program padat karya cash for work ini 
merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang 
pro rakyat kalangan bawah dalam pendapatan, 
yang disampaikan pada berbagai kesempatan 
dan rapat terbatas bulan November 2017 lalu.

“ Pr i n s i p  p e l a k s a n a a n  p a d a t  k a r y a 
adalah menciptakan lapangan kerja dengan 
penggunaan bahan baku dan tenaga kerja 
lokal, di mana upah dapat diberikan secara cash 
atau tunai setiap akhir minggu sehingga dapat 
meningkatkan daya beli masyarakat. Sasaran 
padat karya adalah masyarakat daerah setempat 
yang termasuk angkatan kerja produktif sesuai 
undang-undang ketenagakerjaan,” ujar 

Target Kemenhub dalam Padat Karya 2018 
menyerap 70.658 tenaga kerja dengan upah 
Rp1,27 triliun. Budi Karya Sumadi berharap 
anggaran Padat Karya untuk tahun 2019 bisa 
meningkat menjadi Rp3-4 triliun. Selain itu, 
pekerjaan yang dilakukan bukan hanya pekerjaan 
sampingan tapi yang built-in. Sehingga menjadi 
lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Program ini merupakan kesempatan kerja 
yang ditunggu-tunggu masyarakat. Menhub 
Budi berharap program ini bermanfaat untuk kita. 
Pemerintah juga sekaligis mendidik masyarakat 
tidak hanya meminta tapi juga harus kerja agar 
hidupnya produktif.

“Melalui program ini masyarakat mendapat 
pe kerjaan dan penghasilan. Mereka punya hak 
sama mendapat fasilitas. Kepedulian ten tang 
warga sekitar harus dipikirkan, di im ple men tasi-
kan dan terus dievaluasi,” tutur Budi.

Menteri menjelaskan program padat karya 
ini akan meningkatkan peran masyarakat sekitar 
yang juga dapat memupuk rasa ikut memiliki dan 
ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan 
dan keamanan bandar udara. Hal pastinya, 
masyarakat mendapatkan man faat langsung 
berupa uang tunai yang bisa dibawa pulang 
membantu perekonomian keluarganya.

PENGAWALAN ITJEN
Program padat karya, yang tentu saja 

menggunakan dana APBN, itu harus dikawal 
sehingga tepat guna dan tepat sasaran. Seperti 
dikemukakan InspekturJenderal Kemenhub 
Wahju Satrio Utomo atau Pak Irjen, pengawalan 
itu dari perencanaan hingga pengawasan.

“Pak Menteri berpesan kepada kami agar 
Inspektorat Jenderal mengawal dan mengawasi 
program padat karya, agar betul-betul dirasakan 
manfaatnya oleh rakyat,” ungkap Irjen.

Peran Inspektorat Jenderal Kementerian 
Perhubungan di dalam program tersebut adalah 
mulai dari melihat, mengawal, mengawasi, dan 
mensupervisi agar program besar pemerintahan 
Presiden Joko Widodo ini terlaksana dengan baik.

Pengawasan itu, Irjen menuturkan dapat 
secara khusus atau paralel dengan pemeriksaan 
proyek lain. “Kalau ada permasalahan, maka 
pengawasan dan pengawalan dapat secara 
khusus,” tuturnya.

Sedangkan pengawalan secara paralel, Irjen 
menjelaskan berupa pemeriksaan terhadp proyek 
padat karya bersamaan dengan pemeriksaan 
terhadap proyek lain di satu obyek pengawasan.

“Kami juga bersedia untuk mensupervisi 
p r o y e k  p a d a t  k a r y a ,  t e r m a s u k  d i 
dalamnya pemanfaatan dana agar dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam konteks 
supervisi ini, kami bahkan sering kali terjun 
langsung untuk mengadakan pendekatan 
dengan pihak lain yang berpotensi menimbulkan 
hambatan terhadap proyek Kementerian 
Perhubungan,” ungkapnya.

Dalam beberapa kasus supervisi  ini , 
Irjen menuturkan Itjen dapat membantu 
menyelesaikan permasalahan dengan instansi 
lain, termasuk pemerintah daerah (pemda), 
sehingga proyek dapat dilaksanakan dengan 
lancar.
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Kolom Irjen

Temuan Proyek-Proyek KDP 
Peluang Perkuat Kelembagaan 

dan Rentang Kendali
inspektorat jenderal kementerian perhubungan 

menemukan puluhan proyek di kementerian perhubungan 
yang pembangunannya dalam status 
kontruksi dalam pengerjaan (kdp) .
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Hasil kunjungan saya ke sejumlah daerah, 
banyak ditemukan proyek infrastrukrur 
Kementerian yang masuk dalam status KDP. 
Paling banyak dialami oleh Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut.

Ada proyek pelabuhan yang terhenti sama 
sekali alias tidak selesai dan ada juga yang 
pembangunannya sudah selesai tetapi tidak bisa 
dimanfaatkan.

Proyek yang disebut tertunda itu ada dua 
kriteria. Pertama proyek itu pembangunannya 
tidak terlaksana dengan baik atau terhenti di 
tengah jalan. Penyebabnya karena tidak ada 
perencanaan yang kurang matang sejak awal 
serta tidak ada koordinasi yang bagus dengan 
pemerintah daerah setempat. 

Banyak juga, bahkan hampir semua proyek 
tertunda itu tidak memilki feasibility studies dan 
Detail Engineering Design (DED) tidak ditemukan.

Memang bisa salah dari pusat dan bisa juga 
salah di pemerintah daerah karena terkadang 
semua, FS dan DED, dibuat oleh Pemda.
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Ada juga proyek yang tertunda karena 
dibangun di atas tanah yang belum jelas status 
kepemilikannya alias status tanahnya masih 
bersengketa. Sehingga banyak penolakan dari 
masyarakat.

Kriterian proyek tertunda yang Kedua adalah 
pembangunannya sudah selesai tetapi tidak 
dapat difungsikan karena tidak memiliki sarana 
pendukung lainnya, seperti tidak ada akses jalan 
dan sebagainya.

Memang ada penjelasan bahwa dalam 
perencanaan pembangunannya sudah ada 
kesepakatan dengan Pemda yang bersedia 
membangun akses jalan ke pelabuhan, tetapi 
kemudian tidak kunjung direalisasikan hingga 
pelabuhannya selesai dibangun. Alasannya 
berbagai macam, termasuk akibat kepala 
daerahnya sudah tidak menjabat lagi.

proyek itu 
pembangunannya tidak 
terlaksana dengan baik 
atau terhenti di tengah 

jalan. penyebabnya karena 
tidak ada perencanaan 

yang kurang matang 
sejak awal serta tidak ada 

koordinasi yang bagus 
dengan pemerintah daerah 

setempat
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Ada pelabuhan yang sudah jadi tetapi 
tidak memiliki akses jalan sekitar 52 kilometer. 
Sementara untuk membangun akses jalan 
tersebut membutuhkan dana sangat besar 
karena merupakan tanah gambut. Berdasarkan 
perhitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat, bila membangun jalan 
di atas tanah gambut, dana yang dibutuhkan 
sekitar Rp1,2 triliun per 10 kilometer. Jadi untuk 
membangun jalan sepanjang 52 kilometer 
berarti butuh dana sekitar Rp6 triliun.

Inspektorat Jenderal juga menemukan aspek 
pengawasan yang tidak ketat di lapangan. Ada 
satu proyek yang tidak pernah dikunjungi oleh 
pejabat Dirjen Perhubungan Laut sampai proyek 
itu selesai. 

Kebiasaan kita sering mempercayakan 
begitu saja kepada kontraktor dan konsultan. 
Bahkan terkadang ada konsultan yang justru 
lebih dekat dengan kontraktornya. Apa yang 
dikatakan kontraktor, itulah yag dia tuliskan dan 
laporkan kepada kita. Ini masalah.

Kita tidak usah mencari siapa yang salah. 
Tetapi harus menjadi sebuah masukan dan 
pembelajaran. Kita harus memiliki kelembagaan 
dan satuan rentang kendali yang kuat, tepat, 
dan efektif dari pusat hingga daerah untuk 
melakukan pengawasan. 

M e s k i p u n  d e m i k i a n ,  p e n g u a t a n 
kelembagaan dan rentang kendali pengawasan 
itu tanpa harus menghilangkan kreatifitas dan 
inovasi pejabat di daerah. Saya sedih kalau ada 
pejabat Kementerian Perhubungan di daerah 
yang mengatakan bahwa semuanya ditentukan 
oleh pusat. Padahal pejabat daerah juga memiliki 
fungsi, tugas, dan wewenang.  

Harus diingat bahwa praktik korupsi itu 
bukan hanya mengambil uang, tetapi bisa juga 
dianggap korupsi akibat menyalah gunakan atau 
tidak menjalankan wewenang yang dimilikinya, 
sehingga akibat perbuatannya itu negara 
menjadi rugi.  

Integritas memang mudah diucapkan tetapi 
sulit dilaksanakan. (*)
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Fokus

Kementerian Perhubungan sebagai salah satu kementerian 
teknis yang mengurusi bidang transportasi tak luput dari penugasan 
sebagai pelaksana program yang dilaksanakan sepanjang tahun ini.

Salah satu tujuan dari program nasional yang juga disebut cash 
for work ini adalah memberikan peluang lapangan kerja kepada 
masyarakat yang tidak memiliki keahlian tertentu, sehingga 
diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran nasional. 
Dengan memiliki pekerjaan, tentu saja mereka mendapatkan 
penghasilan yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi 
keluarga.

“Sehingga program padat karya ini harus tepat guna dan tepat 
sasaran,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahyu 
Satrio Utomo di jakarta.

Pengawalan program cash for work dimulai dari persiapan, 
perencanaan, anggaran, dan hingga pelaksanaan di lapangan. 
Artinya, peran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubunngan 
di dalam program tersebut adalah mulai dari melihat, mengawal, 
mengawasi, dan mensupervisi agar program besar pemerintahan 
Presiden Joko Widodo ini terlaksana dengan baik.

Itjen Kemenhub Kawal Padat Karya 
Agar Tepat Guna dan Tepat Sasaran

Pemerintahan 
Presiden Joko 

Widodo menggelar 
program padat 

karya atau cash 
for work tahun 

2018 itu. Banyak 
Kementerian 

dan Lembaga 
Negara yang 

terlibat dalam 
pelaksanaan 

program tersebut.
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“Program padat karya ini harus benar-benar 
dirasakan oleh masyarakat di mana program itu 
dilaksanakan,” kata Irjen.

Sebelum program padat karya dilaksanakan, 
terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan 
pemerintahan setempat seperti kepala desa atau 
pun camat, gunanya agar orang-orang yang 
direkrut untuk mengerjakan proyek padat karya 

betul-betul masyarakat yang membutuhkan alias 
tidak sedang memiliki pekerjaan tetap. Mereka 
juga bukan tenaga kerja yang memiliki keahlian 
teknis.

Irjen Kemenhub sangat yakin, program 
padat karya Kementerian Perhubungan dapat 
membantu ribuan, bahkan ratusan ribu masyarakat 
yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan.
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K e y a k i n a n  i t u  b e rd a s a r k a n  b a hw a 
Kementerian Perhubungan memiliki 41 Proyek 
Strategis Nasional (PSN) yang dibagi menjadi 600 
kegiatan. Dari 600 kegiatan tersebut jumlah total 
kegiatan yang dilelang sekitar 3.600 kegiatan 
dengan nilai sekitar Rp 11 triliun.

“Ribuan kegiatan tersebut dapat melibatkan 
masyarak at  setempat,  terutama untuk 
pekerjaan yang sifatnya non teknis seperti land 
clearing, pemasangan rel kereta, penghijauan, 
perawatan gedung dan fasilitas transportasi, dan 
sebagainya,” tutur Irjen.

Apalagi, lanjut Irjen, saat ini Kemenhub telah 
memiliki 157 kapal perintis dengan total aset 
sekitar Rp 7 triliun. Bahkan sebentar lagi akan 
datang 70 kapal baru berukuran besar.

“Semuanya itu membutuhkan SDM untuk 
mengoperasikan dan merawatnya,” kata Irjen.

Selain kapal-kapal berukuran besar seperti 
tersebut di atas, Kemenhub juga akan segera 
menyelesaikan 24 unit kapal Pelayaran Rakyat 
(Pelra) berukuran 35 GT dengan kapasitas 25 
orang dan 5 ton barang.

Tahun ini pun akan dibangun lagi 100 unit 

kapal Pelra 35 GT untuk dijadikan kapal feeder 
tol laut. Kapal-kapal feeder ini pengoperasiannya 
akan diarahkan ke pemerintah daerah dan 
bekerja sama dengan organisasi Pelayaran 
Rakyat setempat.

Pembangunan kapal-kapal Pelra tersebut 
dilakukan oleh galangan-galangan kapal kecil yang 
terdapat di berbagai daerah seperti di Sulawesi 
Selatan dan daerah-daerah lain. “Pembangunan 
kapal-kapal tersebut sudah pasti membutuhkan 
ribuan tenaga kerja yang diharapkan dapat 
menyerap tenaga kerja lokal,” kata Irjen.

Untuk menjamin program padat karya 
tersebut terlaksana dengan tepat guna dan 
tepat sasaran, Inspektorat Jenderal membentuk 
semacam task force. Salah satu tugas tim ini adalah 
mengawal dan mengawasi berbagai program 
pembangunan di Kementerian Perhubungan, 
termasuk dalam tahap pelelangan.

“Kami upayakan dalam setiap proyek yang 
dilelang, salah satu klausul persyaratannya 
adalah pemenang lelang harus melibatkan 
tenaga kerja lokal di mana proyek tersebut 
dikerjakan,” tutup Irjen. 
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Rehab dan Pembersihan Pagar Pembatas Bandar Udara Budiarto, Curug, di Ujung Runway 22
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Sejumlah kegiatan 
padat karya di 

lingkungan Distrik 
Navigasi Surabaya, 

Jawa Timur. Pekerjaan 
itu antara lain 

pengecatan pagar, 
penataan taman 

dan pembersihan 
dermaga. 
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Presiden Joko Widodo 
(kanan) didampingi 
Menteri Perhubungan 
Budi Karya Sumadi 
(kiri) dan Menteri 
Pekerjaan Umum 
Basuki Hadimuljono 
(kedua kiri) meninjau 
pekerjaan padat karya 
di Cicurug, Sukabumi, 
Jawa Barat, Sabtu 
(7/4). Pembangunan 
jalur ganda rel kereta 
api Bogor-Sukabumi 
tahap awal menyerap 
anggaran Rp13 miliar 
dan akan menyerap 
1.420 tenaga kerja lokal.
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HADIR 24 JAM SELAMA 7 HARI

151
Kami Mendengar dan Melayani Layanan Informasi Keluhan dan

Pengaduan Jasa Transportasi Hubungi:  

Contact Center

Kementerian Perhubungan

KemeNteriaN PerhuBuNgaN rePuBLiK iNdoNesia

kemenhub151

telepon151 sms Center 151

info151@dephub.go.id

@kemenhub151

Kementerian Perhubungan ri

K e m e N h u B
INF
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Menakar Outcome Proyek Strategis Nasional 
Kereta Api Bandara Soekarno Hatta 
International Airport  – Manggarai 

(SHIA-MRI)

Auditor

rizky andy kresna, s.H., Qia 
Auditor Pertama Inspektorat II

Soekarno Hatta – Manggarai proyek 
yang bernilai Rp.3,7 Trilyun Rupiah  ini 
diharapkan mampu mengurangi beban 
kendaraan dan mobilitas penumpang 

di darat yang hendak menuju dan kembali 
dari dan ke Bandara Soekarno Hatta (Bandara 
Soetta). Dari data yang diperoleh melalui 
laman bandarasoekarnohatta.com diketahui 
bahwasannya  PT. Railink menginformasikan 
bahwa setiap hari, ada 1.600 hingga 1.700 
orang yang menggunakan Kereta Api Bandara 
Soetta (SHIA-MRI). Jika dihitung secara total, 
sudah ada sekitar 75 ribu penumpang yang 
menggunakan transportasi tersebut sejak 
pertama kali dioperasikan tanggal 26 Desember 
2017. Dari total okupansi 272 kursi dalam satu 
rangkaian yang terdiri atas 6 gerbong, setiap 
perjalanan terisi antara 15% sampai dengan 20% 
penumpang.  Dengan kata lain rata-rata setiap 

Outcome
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perjalanan terisi 40 penumpang pada 50 kali 
perjalanan setiap harinya.

Pada sisi yang lain sesuai pemberitaan yang 
dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah 
penumpang pada tahun 2017 menembus angka  
63.015.620 penumpang selama tahun 2017. 
Maka jika dihitung perhari, rata-rata diperoleh 
hasil 172.645 penumpang setiap harinya. Artinya 
kereta bandara SHIA-MRI sampai saat ini hanya 
mampu memperoleh porsi sebesar 0,98%. 
Jumlah yang sangat tidak ideal jika dibandingkan 
dengan harapan saat ini yang melandasi proyek 
kereta bandara salah satunya dapat mengurangi 

beban penggunaan moda kendaraan pribadi dan 
angkutan jalan untuk menuju dari dan ke Bandar 
Udara Soekarno Hatta.

Saat ini jika ditinjau dari tiket kereta bandara 
SHIA – MRI sebesar Rp.70.000,- dari sebelumnya 
Rp.30.000,- (harga promosi dan perkenalan), 
pastinya manajemen PT. Railink mempunyai 
kajian dan alasan tersendiri tentunya. Didasarkan 
pada visi dan misi dari terbentuknya PT. Railink 
yakni menyelenggarakan Bisnis Kereta Api 
Bandara serta kegiatan usaha lainnya terkait 
secara sehat, tumbuh dan berkembang dengan 
model organisasi yang baik dan praktek bisnis 
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yang etis serta mengutamakan keselamatan 
dan keamanan operas ional ,  kepuasan 
pelanggan, kesejahteraan karyawan, nilai 
tambah bagi pemegang saham dan manfaat 
bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan,  
penulis berpendapat bahwasannya manfaat 
bagi masyarakat seharusnya mendapat porsi 
yang lebih serius dengan demikian nilai tambah 
bagi perusahaan dapat berjalan seiring dengan 
adanya penambahan nilai bagi masyarakat 
(pengguna jasa). 

Bila dibandingkan dengan harga tiket Bus 
Bandara yang dilayani oleh beberapa armada 
Perusahaan Otobus (PO) dalam hal ini DAMRI, 
HIBA Utama, dan Sinar Jaya maka harga rata-rata 
jika hanya perjalanan hanya sampai Jakarta Pusat 
dikenakan tarif Rp40.000,- sedangkan untuk 
daerah terjauh dalam hal ini Depok, Karawang 
dan Bekasi dikenakan tarif Rp.60.000,. 

Jika PT. Railink menampik persaingan tarif 
antara moda bus dan kereta api dan kemudian 
melakukan pembelaan atas kewajaran tarif 
dikarenakan kelayakan penyediaan layanan 
penumpang diatas kereta dan stasiun, sah-sah 
saja sebagai operator pelaksana. Tentunya bila 
dipikirkan dengan rasio yang positif dari sisi 
penyedia jasa PT. Railink, tarif tersebut ditetapkan 
dengan mempertimbangkan ada tidaknya, 
besar kecilnya kerugian atau keuntungan 
maka hal ini tentu harus sejalan dengan tujuan 
pembentukan Perseroan, yang salah satunya 
wajib memberikan keuntungan bagi perusahaan 
untuk mengembangkan modalnya. Yang 
menjadi permasalahannya adalah mayoritas 

pengguna jasa transportasi tidak memikirkan hal 
tersebut, bagi pengguna jasa hanya memikirkan 
3 hal yang paling penting yaitu:

1. Tarif murah atau mahal;
2. Waktu tempuh cepat atau lambat; dan
3. Mudah atau susah dalam mengaksesnya; 

(usaha dalam mengakses moda tersebut) 

Karena tarif dan waktu merupakan sebuah 
komponen yang erat dalam bidang jasa 
transportasi coba kita telaah secara sederhana. 
Waktu tempuh kereta bandara SHIA-MRI sesuai 
berita yang dilansir oleh BBC Indonesia “Ketika 
dihitung dengan stopwatch, ternyata waktu 
perjalanannya lebih sedikit yaitu 1 jam 48 detik 
walaupun tidak mengalami macet, kereta sempat 
berhenti beberapa menit karena berbagi rel 
dengan KRL.”  Dengan demikian dibandingkan 
dengan Bus DAMRI trayek Sta. Gambir ke 
Bandara Soekarno Hatta yang rata-rata hanya 
menempuh waktu 50 menit dalam kondisi lancar 
dan 90 menit dalam kondisi macet dengan tarif 
Rp.40.000,-. Selisih tarif antara kereta bandara 
SHIA-MRI senilai Rp.30.000,- dalam sudut 
pandang pihak pengguna jasa akan berbeda 
tentunya jika:

1. Pengguna jasa yang memiliki waktu lebih 
dan longgar menuju Bandara Soekarno 
Hatta; atau

2. Pengguna jasa yang butuh kepastian waktu 
dikarenakan adanya kendala ke Bandara 
Soekarno Hatta.

no aWal destinasiskema moda transportasi

tempat
tinggal

Bus
Bandara

ka
sHia-mri

sky
train

effort efforteffort

effort efforteffort

moda 1

moda 2 efforttempat
tinggal

Bandara
soetta

Bandara
soetta

1

2

17  Transparansi l  Vol. 14 No. 2 Tahun 2018 l



Ilustrasi Skema Optimalisasi

Pengguna jasa yang memiliki kelonggaran 
waktu akan menilai selisih waktu 30 menit 
sangat  mater i i l  j ik a  dik aitk an dengan 
kemauan dan kesediaan membayar selisih 
tarif senilai Rp.30.000,- (Pengguna Jasa telah 
memperhitungkan waktu dan cara berpindah/ 
transit dari stasiun pemberhentian Kereta Api 
SHIA-MRI di Bandara Soekarno Hatta ke Terminal 
tempat keberangkatan). Sebaliknya apabila 
calon penumpang yang membutuhkan adanya 
kepastian waktu tempuh nilai tersebut tidak 
materiil dibandingkan risiko jika terlambat dalam 
penerbangan. 

Mudah atau susah mengakses moda, dalam 
hal ini komparasi antara moda trasportasi 
perkeretaapian dan moda transportasi darat 
tentu sangat berbeda. Untuk calon penumpang 
dengan segmentasi tinggal dan/atau beraktifitas 
di lingkup Jakarta Pusat dan daerah sekitar 
Stasiun Manggarai atau Stasiun Sudirman Baru 
tentu tidak jadi masalah cukup diantar dengan 
kendaraan pribadi atau taksi atau feeder busway 
atau kendaraan umum lainnya yang boleh dikata 
nyaman menurut pengguna jasa. Setelah tiba 
di stasiun Bandara Soetta pengguna jasa kereta 
bandara SHIA-MRI bisa menggunakan Sky Train 
untuk berpindah ke terminal 1, 2, dan 3. 
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Dari data dan informasi yang diperoleh 
penulis ada hal yang menarik yang dapatkan, 
yakni adanya trayek Shuttle Bus Transjakarta yang 
melayani trayek Stasiun Sudirman Baru – Gambir 
(koridor 1) dengan rute Hotel Indonesia – Sarinah 
– Bank Indonesia – Patung Kuda – Stasiun Gambir 
– Istana – Monas kembali ke Bank Indonesia 
– Sarinah – Hotel Indonesia - keluar di jalur 
Blora – Stasiun Sudirman Baru untuk kemudian 

Dari kedua ilustrasi tersebut diatas dapat 
dideskripsikan mengenai usaha atau effort yang 
harus diupayakan oleh pengguna jasa yang 
hendak menuju Bandara Soetta. Ilustrasi pertama 
penulis akan mencoba membandingkan 
kondisi pengguna jasa terdekat dengan lokasi 
Stasiun Manggarai/Stasiun Sudirman Baru 
dengan pengguna jasa terdekat pada Terminal 
pemberhentian Bus Bandara dengan ilustrasi 
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lanjut ke moda kereta api SHIA-MRI. Dari trayek 
tersebut sudah pasti terjadi persaingan tarif 
dan segmentasi penumpang. Sedangkan pada 
Stasiun Gambir terdapat layanan patas Bus 
Bandar Udara Soetta yang dilayani oleh Damri. 
Pertanyaanya kemudian yang terlintas adalah 
apakah calon pengguna jasa yang tujuannya 
dari luar DKI Jakarta dan turun di Stasiun Gambir 
akan menggunakan moda kereta api SHIA-MRI 
atau memilih Bus Damri Bandara? 

Pada sisi sebaliknya moda transportasi darat 
Bus Bandara Soetta adalah layanan patas yang 
hanya melayani satu atau dua shuttle terdekat 
kemudian langsung menuju Bandara Soetta dan 
berakhir pada pemberhentian di terminal 1, 2 
dan 3. Artinya usaha yang dilakukan pengguna 
jasa hanya melakukan integrasi pada 2 moda 
yaitu angkutan pribadi atau angkutan umum dan 
berpindah menggunakan Bus Bandara. 

sebanyak 1 orang pengguna jasa dengan bawaan 
1 buah koper ukuran cabin pesawat komersial :

 Dengan demikian pengguna jasa yang 
meng gunakan moda Bus Bandara effort (mem-
ba wa koper dan bawaannya) sebanyak tiga kali 
sedangkan untuk skema dengan menggunakan 
kereta api SHIA-MRI effort yang dilakukan 
sebanyak empat kali. Tentunya jika ingin menjual 
nilai lebih dari kereta api SHIA-MRI maka hanya 
jaminan kepastian waktu dan anti macetlah 
solusinya, hal ini harus diformulasikan dengan 
melakukan exercise antara waktu dan effort harus 
menjadi streching dan fokus PT. Railink untuk 
memperbaiki mutu pelayanan.

Dari pengamatan penulis dilapangan 
pa da stasiun Manggarai dan Tanah Abang 
rang kaian kereta api SHIA-MRI yang melintas 
dapat dikatakan masih jarang peminat, hal 
ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari 
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PT. Railink yang hanya memberikan ilustrasi load 
factor hanya sebesar 15% s.d 20%. Sedangkan 
dibandingkan dengan KRL Commuterline rata 
rata penumpang per-hari s.d akhir tahun 2017 
telah mencapai 861.145 penumpang atau jika 
dibandingkan dengan potensi penumpang 
Bandara Udara Perhari, didapatkan potensi 
captive market pengguna jasa dari penumpang 
KRL masimum sebesar 20%. Sayangnya saat 
ini kapasitas kereta api SHIA-MRI maksimum 
hanya sebesar 13.600 penumpang atau hanya 
memenuhi sebesar 1,58% saja dari potensi 
penumpang setiap harinya yang bisa didapatkan 
dari KRL Commuter Jabodetabek.

Pelayanan KRL Commuter Jabodetabek 
yang mayoritas masih menggunakan delapan 
rangkaian (sebagian lainnya menggunakan 
sepuluh atau maksimal dua belas rangkaian). 
Masih memberikan ruang optimalisasi outcome 
kereta api SHIA-MRI bisa disinergikan dengan 
pelayanan KRL Commuter Jabodetabek dengan 
memanfaatkan 1 gerbong atau menambah 
rangkaian sebanyak satu atau dua rangkaian 
(kecuali untuk KRL yang memiliki 12 rangkaian) 
sebagai gerbong khusus sebagai feeder kereta api 
bandara SHIA-MRI. Dengan adanya penambahan 
dimaksud didukung dengan memperhatikan:
1. Waktu optional untuk transit di Stasiun 

Manggarai atau dimungkinkan apakah 
transit di Stasiun Sudirman Baru;

2. Te m p a t / e m p l a s m e n  t r a n s i t  h a r u s 

disesuaikan dan dikondisikan senyaman 
mungkin dan seefektif mungkin dengan 
tidak mengorbankan kenyamanan dan 
padatnya penumpang KRL Commuter 
Jabodetabek (Pembedaan Emplasmen);

3. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam 
hal ini troley barang, tempat penyimpanan 
koper dalam rangkaian, sistem tiketing dan 
minimum effort penyedia jasa;

4. Penambahan tarif dan/atau sistem tarif yang 
tidak memberatkan dan berorientasi pada 
consumer value dengan tidak menghilangkan 
company value;

5. Kemudahan tiketing dengan menggunakan 
smart card yang dapat terintegrasi antara 
KRL Commuter Jabodetabekdan kereta api 
SHIA-MRI;

6. Penataan akses keluar masuk penumpang 
pada stasiun kedatangan dan keberangkatan 
yang ideal dan nyaman untuk menarik minat 
pengguna jasa untuk menggunakan moda 
trasnportasi kereta api; dan

7. Kepastian waktu tempuh serta jadwal.

Dengan demikian  diharapkan takaran 
investasi dalam negeri dalam hal ini kereta 
api bandara MRI-SHIA dapat terisi penuh dan 
bermanfaat bagi masyarakat serta membantu 
mengurangi beban jalan untuk bertransportasi 
secara aman, nyaman dan efektif.
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Radar

Panasnya terik matahari tidak menghalangi 
langkah mereka menuju Pelabuhan Gunaksa 
yang selama ini sudah terisolir oleh terjangan air 
bah muara sungai Unda.

Rombongan dari Kementerian Perhubungan 
dipimpin langsung Inspektur Jenderal Wahju 
Satrio Utomo, didampingi Kepala Dinas (Kadis)
Perhubungan Provinsi Bali I Gusti Agung 
Sudarsana, Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan 
Pemkab Klungkung I Nyoman Sucitra dan Ketua 
DPRD Klungkung I Wayan Baru.

Karena akses jalan yang terputus, rombongan 
tersebut harus menyeberang menggunakan 
perahu karet untuk mencapai Pelabuhan 

Waduh…Irjen Kemenhub Mesti Susuri Pantai 
& Naik Perahu Karet ke Pelabuhan Gunaksa

rombongan inspektorat jenderal kementerian perhubungan, dinas 
perhubungan provinsi Bali dan kabupaten klungkung, termasuk 

anggota dprd klungkung berjalan menyusuri pesisir pantai 
karangdadi, desa kusamba, klungkung, Bali, kamis (10/5/2018).

Gunaksa. “Harus menyeberang dengan perahu 
karet, karena selama ini Pelabuhan Gunaksa 
terisolir. Perahu karetnya nanti dari BPBD 
Klungkung,” Ujar Kadis Perhubungan Klungkung 
I Nyoman Sucitra, Kamis (10/5/2018). Dengan 
menggunakan perahu karet, secara bergantian 
rombongan dibantu menyeberang oleh petugas 
BPBD Klungkung.

Mereka menyeberang melintasi muara sungai 
Unda yang membentang dengan lebar se  kitar 50 
meter dan kedalaman sekitar 3 meter. 

Saat sampai di seberang, terlebih dahulu rom-
bongan mengecek bangunan gudang trafo list rik 
yang sudah miring akibat terkikis terjangan air bah.
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Karenanya, pelabuhan itu dibutuhkan 
untuk menghadirkan kenyamanan bagi turis, 
yang selama ini harus ke Nusa Penida melalui 
Padang Bai. Arus penumpang dan logistik, yang 
terus meningkat menyebabkan kejenuhan di 
Padang Bai.

Posisi strategis Pelabuhan Gunaksa seperti 
itu mengemuka dalam dialog Inspektur Jenderal 
(Irjen) Kementerian Perhubungan Wahju Satrio 
Utomo dengan operator kapal, pengelola 
hotel, Dinas Perhubungan Klungkung, Dinas 
Perhubungan Bali, dan DPRD setempat.

“Operator kapal penyeberangan dan pelaku 
industrri wisata amat membutuhkan Pelabuhan 

Pelabuhan Gunaksa Menjadi Alternatif 
Penyeberangan Turis ke Nusa Penida & NTB

Pelabuhan gunaksa di desa Kusamba, Klungkung, Bali, 
dibangun dengan orientasi sebagai alternatif arus lalu lintas 
wisatawan yang hendak ke Nusa Penida dan obyek wisata 

di Nusa tenggara Barat (NtB).

Gunaksa. Karenanya, mereka mendesak 
Pelabuhan Gunaksa segera direvitalisasi 
dan dioperasikan,” ungkap Irjen yang akrab 
dipanggil dengan sebutan Pak Tommy itu, Jumat 
(11/5/2018).

Namun dengan kondisi parah saat ini dan 
ketiadaan akses jalan ke pelabuhan, Tommy 
menyatakan harus ada pebahasan lebih intensif 
seluruh stake holder untuk menata ulang 
pelabuhan dan membangun jalan akses. 
“Kalau Kementerian Perhubungan selalu dalam 
posisi bersemangat tinggi untuk membangun 
infrastruktur transportasi, termasuk di dalamnya 
pelabuhan penyeberangan. Ini sudah dibuktikan 
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dengan pembangunan Pelabuhan Gunaksa,” 
jelasnya.

Irjen menuturkan Pelabuhan Gunaksa 
harus direnovasi lagi dan breakwater patut 
dipindahkan posisinya. “Karenanya perencanaan 
pelabuhan ini harus dikaji ulang. Setelah itu baru 
dibicarakan tentang anggarannya,” cetusnya.

Persoalan terbesar belum beroperasinya 
pelabuhan itu adalah belum adanya akses 
jalan dari By Pass Ida Bagus Mantra, berjarak 
sekitar 1,7 kilometer. “Informasi dari pihak PUPR, 
sebelum jalan akses ini dibangun, sungai besar 
harus dinormalisasi terlebih dahulu. Setelah 
normalisasi, maka sungai-sungai kecil yang 

antara lain muncul akibat letusan Gunung 
Agung, dapat ditutup,” tuturnya.

Jika sungai besar itu tidak dinormalisasi, maka 
akses jalan harus membangun banyak jembatan 
di atas sungai-sungai kecil. “Anggarannya bisa 
membengkak. Belum lagi kita berhadapan 
dengan kenyataan bahwa ternyata pihak PUPR 
tidak menganggarkan pembangunan akses jalan 
itu pada tahun ini,” ungkapnya.

K arenanya,  I r jen menuturk an pihak 
Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah 
Kabupaten Klungkung segera mengajukan 
permohonan kepada Kementerian PUPR untuk 
menganggarkan pembangunan jalan akses itu. 
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K o n d i s i  p e l a b u h a n  s u d a h  s a n g a t 
memprihatinkan. Senderan di sisi timur yang 
panjangnya mencapai ratusan meter telah 
habis tergerus gelombang laut. Tak hanya itu, 
bangunan Padmasana yang terbuat dari batu 
hitam sudah hilang sampai ke pondasinya.

Demikian pula bangunan tempat gardu 
listrik yang berada disisi utara, pondasinya juga 
tergerus dan nyaris roboh. Bahkan, baru-baru ini, 
kabelnya digasak maling.

Dua pria mencuri kabel genset Pelabuhan 
Gunaksa, Rabu (18/4/2018). Mereka adalah 
Handoko (25) asal Desa Guci Alit, Kabupaten 
Lumajang, Jawa Timur dan Agus Siswanto (31) 
asal Desa Pasembon, Kabupaten Banyuwangi.

anGGaran rp300 miliar
Pembangunan pelabuhan itu sudah menelan 

anggaran mencapai Rp300 miliar lebih yang 
berasal dari daerah, provinsi dan pusat. Sempat 

Kondisinya Parah, Irjen Kemenhub: 
Pelabuhan Gunaksa Tak Boleh Sia-Sia

saat berkunjung dengan didampingi pejabat dari dPrd dan 
Pemerintah Kabupaten Klungkung, serta Pemerintah Provinsi 

Bali, inspektur Jenderal (irjen) Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub), Wahju satrio utomo, mendapati kenyataan kondisi 

bangunan Pelabuhan gunaksa terlantar.

dilakukan tiga kali ujicoba, namun seluruhnya 
gagal.

Tugas saya dari Inspektorat Jenderal 
adalah untuk melihat secara langsung kondisi 
pelabuhan yang dalam status konstruksi atau 
dalam pengerjaan. Artinya yang belum selesai 
dalam post konstruksi, seperti pelabuhan di 
Gunaksa ini,” cetus Wahju Satrio Utomo.

Setelah mengecek bangunan, rombongan 
lalu mengecek mobile bridge pelabuhan yang 
sudah tampak tidak terawat. Beberapa bagian 
bahkan berkarat dan rusak.

Sedangkan breakwater pelabuhan sudah 
tampak berantakan dan tidak beraturan akibat 
terhantam gelombang.

Pelabuhan Gunaksa pun hanya menjadi 
lokasi favorit bagi warga untuk memancing.

Wahju S. Utomo mengungkapkan pada 
pemantauannya itu, ditemukan kerusakan di 
sejumlah titik, termasuk jalan yang menjadi akses 
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satu-satunya dari By Pass Ida Bagus Mantra yang 
melewati eks Galian C Desa Gunaksa.

Selain itu, pintu masuk pelabuhan juga 
langsung berhadapan dengan laut terbuka. 
“Jelas ini akan dikaji ulang. Terutama pintu masuk 
pelabuhan karena tidak begitu layak. Nanti ada 
tim teknis yang turun ke sini untuk menilai lebih 
jauh. Idealnya seperti apa pelabuhan dengan 
kontur alam seperti ini. Kami tidak mau lagi yang 
seperti ini,” ungkapnya didampingi jajaran Dinas 
Pehubungan Provinsi Bali dan Klungkung.

Hasil pemantauannya akan disampaikan 
ke Menteri Perhubungan dan selanjutnya 
dibicarakan dengan kementerian terkait, salah 
satunya Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PU-PR), pemerintah provinsi maupun 
kabupaten.

“Ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh 
Kementerian Perhubungan. Contohnya akses 
jalan dengan PU-PR. Percuma kita selesaikan 
pelabuhan tapi aksesnya tidak ada. Tidak ada 
gunanya,” tegasnya.

“Kedua, kami juga minta jaminan dari 
pemerintah daerah bahwa pelabuhan ini 
setelah dengan investasi cukup besar dalam 
penyelesaiannya itu harus jelas pemanfaatannya. 
Jangan sampai kita bangun selesai tapi tidak 
dimanfaatkan dengan optimal. Nanti mubazir 
sekali anggaran APBN. Pelabuhan ini tidak boleh 
menjadi sia-sia,” jelasnya.

Pak Tommy menegaskan kedatangannya 
itu juga sebagai tindaklanjut arahan presiden 
bahwa di tengah keterbatasan anggaran, 
seluruh aset harus bisa dioptimalisasi. “Terkait 
hasil yang didapatkan, saya akan berbicara 
dengan kementerian PU-PR. Target secepatnya 

harus diputuskan ini (pembangunan-red),” ucap 
Utomo.

Ditambahkan, jika pelabuhan seluas 12,33 
hektar itu dapat difungsikan, kementerian 
sangat mendukung untuk menunjang akses 
transportasi ke Kepulauan Nusa Penida yang 
perkembangan pariwisatanya semakin pesat 
maupun antarprovinsi. “Kalau dimanfaatkan 
untuk itu, kami sangat mendukung,” imbuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I 
Gusti Agung Ngurah Sudarsana mengatakan 
penyerahan pengelolaan pelabuhan ke 
pemerintah pusat belum jelas. Hal tersebut 
masih menunggu pembangunan yang menjadi 
kewenangan pemerintah kabupaten dan 
provinsi tuntas. “Nanti sekalian diserahkan. 
Provinsi menyerahkan ke pusat, kabupaten juga 
ke pusat,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan Klungkung, 
I  N yo m a n  S u c i t ra  m e n g at a k a n  d a l a m 
pembangunannya, pemerintah kabupaten 
hanya memiliki kewenangan pada jalan eksisting, 
tempat tunggu penumpang sementara, 
padmasana dan gardu listrik. Selebihnya oleh 
pemerintah provinsi dan pusat. “Kalau dari 
pemkab, sudah tentu menginginkan pelabuhan 
ini bisa berfungsi,” ucapnya.

D o r o n g a n  a d a n y a  k e p a s t i a n  s o a l 
pembangunan juga muncul dari Ketua DPRD 
Klungkung, I Wayan Baru yang juga turut turun 
ke lokasi. “Tentu kami sangat mendukung 
untuk pengkajian ulang itu. Kalau pun misalnya 
bangunan itu nantinya dinyatakan tidak layak 
ditempat sekarang, dan harus dipindahkan, 
kami tetap ingin lokasinya di wilayah Klungkung,” 
tegasnya.
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“Sepanjang masih ada tatap muka maka 
suap dan pungli sulit dihindari. Kontak fisik 
ini akan menimbulkan persoalan, apalagi 
sudah sering bertemu,” tutur Irjen kepada 
BeritaTrans.com, Jumat (11/5/2018), menanggapi 
Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum 
pegawai di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan (KSOP) Kelas I Bitung oleh Tim Saber 
Pungli Polres Bitung Sulawesi Utara pada Selasa 
dini hari (8/5/18), dan di KSOP Tanjung Balai oleh 
Tim Polda Sumatera Utara pada Rabu (9/5/18).

Karenanya, Tommy mengharapkan di era 
digitalisasi sekarang ini, seluruh pelayanan 
menyangkut administratif kepada publik 
sebaiknya dilaksanakan secara online, yang 
terintegrasi dengan seluruh unit pelaksana 
teknis di seluruh daerah. Pelayanan ini diiringi 
dengan keterbukaan informasi kepada publik 
untuk mengakses informasi progres dokumen 
yang diurusnya.

Irjen Kemenhub: Pelayanan Online 

Suap & PungliEfektif Tekan

inspektur Jenderal (irjen) Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) Wahju satrio utomo (tommy) mengemukakan 

salah satu aksi efektif menekan prilaku suap dan pungli 
adalah mengurangi komunikasi tatap muka dalam 
pelayanan kepada publik. dalam konteks itu, maka 

pelayanan online menjadi pilihan utama.

STOP 
SuAP
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“Dengan pelayanan online, yang terus 
digelorakan oleh Bapak menteri Perhubungan, 
maka di samping pelayanan dapat lebih cepat 
dan murah, karena pihak pengurus tak perlu 
datang ke kantor pelayanan, juga pada sisi lain 
menutup kemungkinan adanya suap dan pungli,” 
jelasnya.

Menyangkut prilaku korupsi, suap dan pungli, 
Irjen menegaskan selalu diingatkan kepada 
pejabat dan pegawai untuk menghindarinya. 
“Dari Pak Menteri hingga seluruh eselon I 
mengingatkan ke jajarannya untuk menghindari 
KKN, suap dan pungli. Berbahaya bila masih saja 
dilakukan,” tegasnya.

Namun pada sisi lain, Tommy mengakui 
perlu adanya peningkatan kesejahteraan kepada 
pegawai yang mengurus pelayanan kepada 
publik. “Terutama mereka yang harus bekerja 
jauh dari keluarga. Peningkatan kesejahteraan 
mereka, seperti yang selalu ditekankan oleh 
Bapak Menteri, harus betul-betul diperhatikan,” 
ujarnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan 
Laut Agus R Purnomo menyatakan menghormati 
dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada 
pihak terkait untuk melakukan proses hukum 
sebagaimana mestinya, serta mendukung 
sepenuhnya kegiatan penegakan hukum 
yang dilakukan oleh penegak hukum untuk 
memberantas praktik-praktik korupsi dan 
pungutan liar,” kata Agus.

Agus mengatakan, untuk kepentingan 
penyidikan, para pegawai yang tersangkut kasus 
tersebut akan di non-aktifkan dari penugasan 
dan jabatannya sementara hingga kasusnya 
mempunyai keputusan hukum yang tetap.

“Sangat prihatin dengan kejadian OTT yang 
dilakukan oknum pegawai yang bertugas di 
Kantor KSOP Bitung dan KSOP Tanjung Balai. 
Selama ini kami telah terus menerus melakukan 
pembinaan pegawai agar bekerja dengan 
dedikasi dan integritas tinggi,” kata Agus.

Agus mengatakan, peristiwa tersebut 
menjadi cambuk bagi Ditjen Hubla. “Selanjutnya 
kami telah berkoordinasi secara intensif dengan 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk 
mencegah supaya tidak terjadi lagi peristiwa 
serupa,” tuturnya.

Agus meminta agar seluruh pegawai Ditjen 
Hubla tetap menjaga suasana kerja yang 
kondusif, bekerja dengan baik, memberikan 
layanan dengan dedikasi penuh dan dengan 
menjunjung tinggi integritas.
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Irjen Kemenhub Tinjau Progres 
Pembangunan Gedung Baru BP2TD
inspektur jenderal kementerian perhubungan, 

Wahju satrio utomo didampingi inspektur 
ii kasman, meninjau kesiapan pelaksanaan 

pembngunan gedung baru Balai pendidikan dan 
pelatihan transportasi darat (Bp2td) 

Bali di tabanan, Bali.
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Irjen Kemenhub mengungkapkan, BP2TD 
sebagai sekolah vokasi tidak sekadar membangun 
gedung kelas tapi perlu dilengkapi dengan alat 
praktek yang lengkap.

“Dengan begitu nantinya lulusan BP2TD 
memiliki keunggulan dalam keahlian praktikal 
dan dapat terjun langsung ke dunia kerja,” jelas 
Irjen di Bali, Sabtu (12/5/2018).

I rjen berkeli l ing area Balai  dan area 
pembangunan gedung baru sembari melihat 

juga maket gedung Bali didampingi pejabat 
terkait BP2TD.

Kunjungan dilanjutkan ke Terminal tipe 
A Mengwi, Badung. Melihat kondisinya, Irjen 
menyebut bahwa renovasi terminal sangat 
diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan 
area yang sangat luas.

“Diharapkan dengan mengoptimalkan 
area terminal, peningkatan layanan juga terus 
dilakukan,” ungkap Irjen. 

Kunjungan ke Terminal Type A Mengwi, Badung
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Diklat yang diselenggarakan 18 April hingga 8 Mei 2018 
di Bogor, menjadi bagian upaya memenuhi kebutuhan SDM 
pemeriksa di lingkungan Itjen Kemenhub.

“Kebutuhan sebanyak 281 auditor. Saat ini Itjen Kemenhub 
baru memiliki 130 auditor, maka kami memutuskan untuk 
mempersiapkan pegawai-pegawai yang potensial untuk 
dikaderisasi menjadi calon auditor dan diikutsertakan dalam 
diklat Pembentukan JFA Tingkat Ahli,” jelas Sekretaris Itjen 
Kemenhub Aca Mulyana disela penutupan Diklat di Bogor, Selasa 
(8/5/2018).

Pelaksanaan Diklat, dilakukan bekerjasama dengan Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP).

Sebagaimana diketahui, Auditor Ahli adalah yang mempunyai 
kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya 
mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis 
analisis di bidang pengawasan.

Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional 
Auditor Kemenhub, Tingkatkan Kualitas SDM
diklat pembentukan 

jabatan Fungsional 
auditor (jFa) tingkat 

ahli di lingkungan 
kementerian 

perhubungan, 
digelar itjen 

kemenhub guna 
meningkatkan 

kualitas sumber 
daya manusia 

(sdm).
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Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: 
Per1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan 
dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah, Diklat Pembentukan JFA 
dilaksanakan untuk beberapa tujuan.

Pertama menurut Aca menyiapkan Auditor 
yang kompeten dan profesional dalam 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
pengendalian, dan evaluasi pengawasan yang 
meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, 
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
organisasi.

“Kedua adalah meningkatkan pengetahuan, 
keahlian/keterampilan, dan sikap profesional, 
dilandasi kepribadian dan etika agar dapat 
melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara 
profesional, efisien, dan efektif serta sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan,” 
ungkapnya.

Peserta yang mengikuti Diklat Pembentukan 
JFA Ahli adalah sebanyak 24 pegawai Itjen 
Kemenhub yang telah memenuhi persyaratan 
dan lulus seleksi administrasi online, antara lain 
memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana 
(S-1) atau D-IV. Selanjutnya memiliki pangkat 
serendah-rendahnya Penata Muda golongan 
ruang III/a, memiliki usia maksimal 48 tahun pada 
saat diusulkan mengikuti diklat dan mendapat 
persetujuan dan diusulkan oleh Pimpinan Unit 
Organisasi.

“Diharapkan, selesai mengikuti diklat seluruh 
peserta dapat berhasil lulus dan dinyatakan 
pantas bersertifikat JFA Ahli karena telah berhasil 
menguasai kompetensi pada bidang-bidang 

pengawasan sesuai dengan Standar Kompetensi 
Auditor,” ujar Aca.

Kompetensi itu diantaranya Kompetensi 
Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, 
dan Tata Kelola Sektor Publik (risk, control, 
and governance), Kompetensi Bidang Strategi 
Pengawasan (audit strategy), Kompetensi 
Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan (audit 
reporting), Kompetensi Bidang Sikap Profesional 
(professional development), Kompetensi Bidang 
Komunikasi (communication), Kompetensi 
Bidang Lingkungan Pemerintahan (government 
environment)  dan Kompetensi  B idang 
Manajemen Pengawasan (management of audit).

Aca juga mengharapkan momentum ini 
dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 
menggali ilmu guna meningkatkan pengetahuan 
dan kompetensi sehingga persyaratan sebagai 
auditor ahli yang berkualitas dan bersertifikasi 
dapat terpenuhi.

“Ingatlah terus bahwa ilmu tidak mempunyai 
nilai apa-apa kecuali ilmu tersebut diamalkan. 
Namun demikian, mengamalkan ilmu yang kita 
miliki juga harus di dukung dengan integritas 
dan moral yang baik, tanpa hal tersebut maka 
ilmu dan kepandaian akan berpotensi menjadi 
perusak nomor satu,” tutur Aca.

Atas nama Pimpinan Inspektorat Jenderal 
mengucapkan terima kasih serta penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada Pusdiklatwas 
BPKP dan Pusat Pengembangan SDM Aparatur 
Perhubungan.

Pembukaan Diklat dilaksanakan Kabag 
Kepegawaian, Hukum, dan Tata Usaha Itjen 
Kemenhub
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Demikian disampaikan Inspektur Jenderal 
Kementerian Perhubungan Wahyu Satrio Utomo 
saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut Kemenhub di Jakarta, Selasa 
(24/4/2018).

“Hasil kunjungan saya ke sejumlah daerah, 
banyak ditemukan proyek infrastrukrur 
pelabuhan yang masuk dalam status KDP 
(Konstruksi Dalam Pengerjaan) penyelesaiannya” 
kata Irjen.

Menurut Irjen, ada proyek pelabuhan yang 
terhenti sama sekali alias tidak selesai dan ada 
juga yang pembangunannya sudah selesai tetapi 
tidak bisa dimanfaatkan. Menurutnya, proyek 
tersebut dalam status KDP karena tidak ada 
perencanaan yang baik sejak awal serta tidak 

ada koordinasi baik antara pemerintah pusat 
dan daerah.

“Proyek yang tidak selesai biasanya akibat 
feasibility study atau studi kelayakannya tidak 
ada,” kata Irjen.

Sedangkan proyek pelabuhan yang sudah 
jadi tetapi tidak bisa difungsikan sebagaimana 
seharus akibat tidak ada jalan akses menuju 
pelabuhan tersebut.

“Bahkan ada pelabuhan yang sudah jadi 
tetapi tidak memiliki akses jalan. Padahal jarak 
dari pelabuhan ke jalan terdekat sekitar 52 
kilometer,” tuturnya.

Kondisi tersebut biasanya akibat kepala 
daerah yang tak kunjung mewujudkan janjinya 
membangun akses jalan ke pelabuhan. Padahal 

inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 
menemukan puluhan proyek pelabuhan yang 

pembangunannya dalam status KdP. akibatnya dana 
aPBN yang telah dikeluarkan menjadi sia-sia.

Radar

Inspektorat Jenderal Temukan Puluhan 
Proyek Pelabuhan Dalam Status KDP
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sebelum pelabuhan dibangun, kepala daerah 
itu berjanji mau membantu membuatkan akses 
jalannya.

“Mungkin sebelum kepala daerah itu 
merealisasikan janjinya sudah keburu diganti. 
Sehingga hal seperti ini juga menyebabkan 
banyak proyek pelabuhan tidak selesai pada 
waktunya,” tuturnya.

Pada kesempatan itu Irjen mengingatkan 
agar insan perhubungan laut meningkatkan 
koordinasi dengan berbagai pihak agar proyek-
proyek pembangunan infrastruktur transportasi 
laut yang direncanakan dapat diselesaikan tepat 
waktu dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Para pejabat perhubungan laut di daerah 
harus pandai menjalin kerjasama dan koordinasi 
dengan instansi terkait seperti pemerintahan 
daerah, Dinas PUPR, aparat keamanan, dan 
masyarakat setempat,” kata Irjen

ada 
pelabuhan 
yang sudah 

jadi tetapi tidak 
memiliki akses 
jalan. Padahal 

jarak dari 
pelabuhan 

ke jalan 
terdekat sekitar 

52 kilometer
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“Proyek itu tak semua tertunda, tapi ada yang 
masih dikerjakan tapi tersendat. Ada juga yang 
sudah selesai tapi belum dioperasikan karena 
belum mendapat approval,”  lrjen Kemenhub  di 
Jakarta, Jumat  (27/4/2018).

Meski diakui,  kata dia, ada juga proyek 
pelabuhan  yang tak bisa dilanjutkan karena 
 berbagai alasan teknis dan lingku ngan.  Namun, 
proyek itu akan  di alihkan peruntukannya ke 
objek lain yang lebih bermanfaat dan tidak 
menimbulkan  kerugian  negara.

“Saya dan tim sudah mengunjungi 33 proyek 
pelabuhan dengan berbagai masalah yang 
berbeda. Tapi kita bertekad agar proyek itu bisa 
dilanjutkan sesuai hasil kajian dan rekomendasi 
yang akan disampaikan dari Itjen Kemenhub,” 
jelas Irjen lagi.

Banyak kendala terjadi di lapangan, mulai 
keterbatasan dana, kondisi lingkungan yang 
berubah. “Namun ada pula pelabuhan tak bisa 
dioperasikan karena akses jalan dari dan menuju 
pelabuhan yang memang belum dibangun,” 
sebut Irjen memberi contoh.

Tim Irjen Kemenhub, menurut Irjen bukan 

turun sendirian. Tapi juga melibatkan pihak lain 
seperti Kementerian PUPR, Kementerian LHK, 
bahkan Pemda setempat. “Jika ada masalah, bisa 
langsung dibahas dan dicarikan solusinya yang 
terbaik. Proyek tersebut memang melibatkan 
lintas kementerian/lembaga,” jelas Irjen.

Dia menyebutkan, ada proyek pelabuhan 
yang sampai kini masih belum selesai yaitu 
Pelabuhan Muara Batuan  dan Muara Putih di 
daerah Kalimantan Selatan. Tapi pelabuhan  itu 
memang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Daerah itu harus ditempuh dengan 13 jam 
pelayaran dari Kotabaru, Kalsel. Saat ini hanya 
dilayani kapal perintis  dan tak bisa sandar karena 
belum ada pelabuhan yang representatif. Mereka 
harus ganti kapal nelayan kecil untuk  sampai  ke 
darat,” papar Irjen.

Untuk proyek seperti ini, sebut Irjen, harus 
dilanjutkan karena memang sangat dibutuhkan 
warga masyarakat. Susah 72 tahun Indonesia 
merdeka masih ada anak bangsa seperti itu. 
“Negara harus hadir sekaligus untuk membuka  
keterisolasian  daerah. Maka dua pelabuhan di 
Kalsel itu harus segera dilanjutkan,” papar Irjen.

Irjen Kemenhub Sudah Periksa 
33 Pelabuhan KDP, Ini Hasilnya

irjen kementerian 
perhubu ngan 
Wahju satrio 

utomo dan dirjen 
perhubungan 

laut  (Hubla) 
 kementerian 

perhubungan 
 (kemenhub) agus 

purnomo me-
nyampaikan hasil 

pemeriksaan 33 
proyek pelabuhan 

yang status nya 
konstruksi dalam 

pengerjaan (kdp).
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Salah satu proyek pelabuhan yang 
direkomendasikan untuk diserahkan ke 
Pemda dan dialihkan menjadi  pelabuhan 
pariwisata adalah di Kupang. Proyek ini 

termasuk dalam 33 proyek pelabuhan proyek 
dalam pengerjaan (KDP) atau tertunda.

“Lokasinya sekitar 1 km dari Pelabuhan Tenau 
Kupang, NTT.  Pelabuhan tersebut tidak ekonomis 
untuk dibangun menjadi pelabuhan niaga dan 
melayani kegiatan ekspor-impor,” kata Irjen 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub)  Wahju 
Satrio Utomo di Jakarta, Jumat (27/4/2018) sore.

Dikatakan, agar tak picu kerugian negara, 
sebaiknya dialihkan menjadi pelabuhan wisata 
yang melayani kapal-kapal cruise.

Irjen Kemenhub: Pelabuhan di NTT 
itu Lebih Bermanfaat Dikembangkan 

Menjadi Pelabuhan Wisata
“Pelabuhan tersebut proyek usulan dari 

Pemda NTT. Tapi di tengah perjalanan tak bisa 
dilanjutkan karena berbagai alasan teknis. 
Pihak Pemda NTT terus meminta bantuan ke 
Pemerintah Pusat/ Kemenhub,” jelas Irjen.

Dari hasil pemantaun Tim Irjen Kemenhub 
bersama pihak terkait seperti Kementerian PUPR, 
Kementerian LHK, Pemda dan lainnya disepakati 
pelabuhan tersebut  tak layak dilanjutkan.

“Pelabuhan di NTT itu akan lebih bermanfaat 
jika dikembangkan menjadi pelabuhan wisata,” 
papar Irjen. Selain itu, daerah Kupang memiliki 
kondisi geografis serta pantai yang indah. Daerah 
ini layak dikembangkan menjadi objek wisata 
unggulan di Tanah Air. 

Radar
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Dalam kunjungan kerja ke 
Pelabuhan Internasional Tonon 
Taka, Nunukan Kalimantan 
Utara (Kaltara),  Inspektur 

Jenderal Kementerian Perhubungan 
(Irjen Kemenhub) Wahju Satrio Utomo 
menyampaikan bahwa saat ini tengah 
dilaksanakan pembangunan terminal 
penumpang.

“Terminal penumpang memiliki luas 
gedung 1375 M2 dibangun tahun 2017 
dan direncanakan akan selesai pada April 
Tahun 2018,” jelas Irjen di Nunukan, Rabu 
(11/4/2018).

Pelabuhan itu melayani penumpang 
domestik dan internasional.  Yakni 
menuju Surabaya, Balikpapan, Pare-
Pare, Tarakan, Nusa Tenggara Timur serta 
Bali. Sedangkan pelayaran internasional 
rute Sabah Malaysia Timur sebanyak lima 
perjalanan yang mengangkut kurang 
lebih 150 penumpang dalam seminggu.

Didampingi Inspektur III M. Haekal 
Dahlan, Irjen disambut Bupati Nunukan 
Asmin Laura Hapid Kepala KSOP Kelas IV 
Nunukan Agus Subagyo Sekda Kabupaten 
Nunukan Serfianus serta Sekretaris Dinas 
Perhubungan Asmuni.

Irjen juga mengunjungi Pulau Sebatik 
Kabupaten Nunukan dan disambut 
Kepala UPP Sungai Nyamuk Juniansyah. 
Pelabuhan Penyeberangan Sei Nyamuk 
di Desa Sei Pancang yang memiliki 
panjang trestle 2,8 km ini melayani 
penumpang rute Tarakan ke Sei Nyamuk 
dan kedepannya akan masuk Tol Laut.

“Kami juga meninjau Pelabuhan 
Penyeberangan Sei Jepun melayani rute 
Sei Jepun – Tarakan serta Sebatik serta 

Irjen: Terminal Pelabuhan 
Tonon Taka Rampung 
April 2018
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Semaja yang sudah beroperasi sejak tahun 2011,” 
ujarnya.

Tak berhenti sampai di sana, Irjen dengan 
penuh semangat juga meninjau Apron Bandara 
Nunukan didampingi Kepala Unit Penyelenggara 
Bandar Udara (UPBU) Kelas III Nurul Anwar.

Terakhir, Irjen mengunjungi Panti Asuhan 

Ar-Rohimin Darul Qur’an di kota Tarakan 
untuk bersilaturahmi dengan anak Yatim-piatu 
sekaligus memberikan motivasi.

“Kunjungan kerja ini bagian dari pengawasal, 
pengawasan, dan asesmen kepada para UPT (unit 
pelaksana teknis) di lingkungan Kemenhub,” 
tutup Irjen. 
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Irjen melaksanakan kunja bersama Inspektur 
II Kasman, Inspektur III M. Haekal Dahlan, Direktur 
Prasarana Perhubungan Darat Jujun Endah 
Wahjuningrum, Kasubdit Perancangan dan 
Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Ditjen 

Hubla M. Masyhud serta Wakil dari Bappenas Hadi.
Dalam rangkaian kunja, Irjen didampingi 

Kepala Bandara Juwata Elfi Amir, Kepala KSOP 
Kelas III Tarakan Abdul Rahman, dan Kepala 
Distrik Navigasi Tarakan Yudi A.

Irjen Kemenhub Pantau 
Berbagai Prasarana Transportasi 

di Kalimantan utara
inspektur 
Jenderal 

Kementerian 
Perhubungan 

(irjen Kemenhub) 
Wahju satrio 

utomo meninjau 
berbagai prasarana 

transportasi 
di Kalimantan 

utara (Kaltara) 
dalam rangkaian 
kunjungan kerja.
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“Seperti diketahui, pulau Kalimantan 
memiliki banyak sungai yang berukuran sangat 
besar. Adanya sungai-sungai yang sangat 
besar ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana 
transportasi sungai yang menghubungkan satu 
kota dengan kota lainnya baik dalam kabupaten, 
antar kabupaten atau antar propinsi,” jelas Irjen 
di Tarakan, Selasa (10/4/2018).

Tidak hanya kapal-kapal kecil yang dapat 
melintasi sungai, namun juga kapal berukuran 
besar untuk antarpulau juga bisa. Untuk 
dibutuhkan dermaga pada sungainya. 

“Kami melakukan peninjauan lapangan 
Fasilitas Pelabuhan Sesayap dan Pelabuhan ASDP 
Ancam,” ujarnya.

Menuju Pelabuhan Sesayap Hilir, Kabupaten 
Tana Tidung, dibutuhkan waktu tiga jam melalui 
laut. Irjen juga meninjau langsung Pelabuhan 
Nusantara yang rencananya akan dipakai 
untuk bongkar muat sembako dan Pelabuhan 
Sebawang untuk bahan material serta pelabuhan 
penyeberangan Tideng Pale yang mengangkut 
penumpang dari Sesayap menuju Tarakan 
dan Malinau. Setelah itu Irjen dan rombongan 
melanjutkan kunjungannya menuju Pelabuhan 
ASDP Ancam. Namun ada kendala akses jalan 
penghubung dari dermaga menuju jalan 
nasional kurang lebih enam kilometer.

Irjen beserta rombongan berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah Provinsi Kaltara 
serta Kabupaten Bulungan untuk mengatasi 
hambatan operasional.

“Hal ini agar Pelabuhan Ancam dapat segera 
dimanfaatkan sebagai jembatan dari Tanjung 
Selor (Ancam) menuju Tarakan,” ungkap Irjen. 
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inspektur Jenderal 
Kementerian Perhubungan 
(irjen Kemenhub) Wahju 
satrio utomo didampingi 
inspektur i m. anto 
Julianto dan inspektur iV 
imam hambali melakukan 
kunjungan kerja ke toraja 
untuk meninjau progres 
pembangunan Bandara 
Buntu Kunik di Kecamatan 
mengkendek, tana toraja.

Irjen Kemenhub: 
Penyelesaian Bandara Buntu 
Kunik Lebih Cepat Lebih Baik

Irjen menyatakan bahwa penyelesaian 
Bandara Buntu Kunik lebih cepat lebih baik. 
Diharapkan pembangunan rampung pada 
tahun 2019 dan bisa di operasikan penuh pada 
2020.

“Kami ke Toraja secara khusus  untuk 
mengawal pembangunan Bandara  Buntu Kunik,” 
tutur Irjen di Toraja, Jumat (20/4/2018).

Rombongan Itjen Kemenhub tiba di Rumah 
Jabatan Bupati Tana Toraja pada Jum’at malam 
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“Kendala akan selalu ada namun kita tetap 
optimistis untuk menyelelesaikan segala 
persoalan yang ada, sehingga Bandara Buntu 
Kunik bisa segera terwujud,” harap Nico.

Sebelum tinjauan ke Toraja, Irjen dan 
rombongan melaksanakan kunjungan kerja di 
Palopo, Sulawesi Selatan. Irjen meninjau Bandara 
Lagaligo Bua Luwu dan Pelabuhan Munte.

Pelabuhan Munte merupakan prasarana 
transportasi laut dibawah UPP Malili, Sulsel 
sebagai pelabuhan lokal. 

dan langsung menggelar rapat tertutup bersama 
Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja, PPK, Kepala 
Bandara Pongtiku, Dinas terkait, dan pihak 
kontraktor Pembangunan Bandara Buntu Kunik.

“Saya sudah mendengar pemaparan sejauh 
mana progres pembangunan Bandara Buntu 
Kunik dan kita sudah memberikan koreksi-
koreksi karena kita tidak ingin terhambat dalam 
penyelesaiannya,” urainya.

Pembangunan bandara ini menurutnya, 
harus berjalan lancar karena ini harapan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
untuk mengembangkan potensi-potensi daerah 
yang ada.

Dari pemaparan progres yang disampaikan 
pihak Bandara Pongtiku dan kontraktor, Irjen 
mengaku tidak ada masalah dan mudah-mudah 
tidak timbul masalah lagi, dan pihak Kemenhub 
berjanji akan terus mengawal dengan terus 
melakukan supervisi dan konsultasi.

“Kami minta kontraktor allout melaksanakan 
pengerjaan pembangunan bandara Buntu Kunik 
ini,” ungkap dia.

S ementara  i tu,  Bupat i  Tana Toraja , 
Nicodemus Biringkanae, berharap kunjungan 
Irjen Kemenhub ini semakin memperlancar 
pembangunan Bandara Buntu Kunik sehingga 
pembangunannya bisa selesai 2019.

Pelabuhan Munte
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Itjen Kemenhub Gelar 
Limited Hearing

inspektorat Jenderal (itjen) Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) menggelar “Limited hearing Pedoman 

Perilaku dan Pemantauan Penerapan Kode etik aaiPi” 
di Jakarta, senin (19/3/2018.

Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja 
Pengelolaan Keuangan Negara
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Inspektur Jenderal 
Kementerian Perhubungan 
Wahju Satrio Utomo sebagai 
Ketua Komite Kode Etik Asosiasi 
Auditor Intern Pemerintah 
Indonesia (AAIPI) menyampaikan, 
pelaksanaan kegiatan ini untuk 
meningkatkan akuntabilitas 
kinerja pengelolaan keuangan 
negara dan pengoptimalan 
pelaksanaan fungsi pengawasan 
Intern Pemerintah.

“Saya juga berharap para 
auditor anggota AAIPI dapat 
melaksanakan etika berorganisasi 
serta menjaga hubungan yang 
baik dengan sesama Auditor 
maupun Auditan,” ungkap Irjen.

Hadir pula pada acara 
tersebut Irtama Bapennas Roni 

Dwi, Sekretaris Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan 
Sofandi Arifin, Kepala Pusbin JFA 
BPKP Edi Mulia, Dewan Pengurus 
Nasional (DPN) AAIPI serta para 
Komite AAIPI.

Selain Pimpinan APIP Pusat 
pusat dan AAIPI limited hearing 
juga dihadiri oleh Inspektorat 
Provinsi Jawa Barat, Banten serta 
Inspektorat Kabupaten Jombang.

“Acara ini bertujuan untuk 
menetapkan Pedoman Perilaku 
AAIPI (PP-AAIPI) serta Pedoman 
Pemantauan Penerapan Kode 
Etik AAIPI yang nantinya setelah 
disahkan akan berlaku untuk 
seluruh anggota AAIPI baik di 
tingkat pusat maupun daerah,” 
tuturnya. 

saya juga berharap para 
auditor anggota aaipi dapat 
melaksanakan etika berorganisasi 
serta menjaga hubungan yang 
baik dengan sesama auditor 
maupun auditan
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Inspektur Jenderal (Irjen) 
Kementerian Perhubungan 
Wahju Satrio Utomo (Irjen) 

melakukan peninjauan 
terhadap pembangunan 

bandara internasional 
Yogyakarta sebagai salah satu 

Proyek Strategis Nasional 
(PSN) di Kulonprogo, 

Yogyakarta.

Didampingi Inspektur IV Imam Hambali, 
Irjen menyampaikan bahwa Bandara NYIA ini 
akan berdiri di atas lahan seluas 587,3 hektar.

“Penggarapan airside NYIA yang terdiri 
dari taxiway, runway dan apron dikerjakan 
bersamaan dengan pekerjaan landside yang 
terdiri dari terminal penumpang, perkantoran, 
dan kargo,” jelas Irjen di Kulonprogo, Jumat 
(30/3/2018).

Saat ini sedang dilakukan pekerjaan 
pengolahan kontur lahan, pengerukan, dan 
pemadatan serta pemancangan tiang-tiang 
konstruksi yang dilaksanakan PT Angkasa Pura 
(AP) I selaku pengelola Bandara.

“Diharapkan pembangunan PSN ini dapat 
selesai pada April 2019 mendatang,” ungkap 
dia.

Usai mengunjungi PSN Bandara NYIA, Irjen 
selanjutnya berkunjung ke Unit Pelaksana 
Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) 
Kulwaru di Wates, Yogyakarta. 

Irjen Kemenhub Tinjau 
Proyek Pembangunan 
Bandara Kulonprogo
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Bila Akses Jalan Selesai, Kata 
Irjen, Peran Pelabuhan Batanjung 

Dapat Dioptimalkan
inspektur jenderal kementerian perhubungan Wahju satrio 

utomo didampingi inspektur iii m. Haekal dahlan serta pejabat 
eselon ii ditjen Bina marga kementerian pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat melakukan kunjungan kerja meninjau lokasi 
pelabuhan Batanjung di kabupaten kapuas, kalimantan tengah.
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Tiba di lokasi, Irjen beserta rombongan 
disambut Pjs. Bupati Kapuas Ermal Subhan serta 
Kepala KSOP Pulang Pisau Didi Supriadi.

“Kabupaten Kapuas, telah menganggarkan 
dana Rp550 miliar untuk menyelesaikan 
pembangunan infrastruktur jalan dari Basarang 
menuju Pelabuhan Batanjung sepanjang 52 
kilometer dengan sistem tahun jamak mulai 
tahun Anggaran 2017,” ujar Irjen di Kapuas, Rabu 
(7/3/2018).

Saat ini akses menuju pelabuhan belum 
ada jalan maupun jembatan yang bisa 
dilalui. Dibutuhkan dana yang besar untuk 
menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan 
dari Basarang menuju Pelabuhan Batanjung.

“Bila akses jalan diperbaiki maka pelabuhan 
Batanjung kata dia, dapat dioptimalkan untuk 
penumpang maupun pengangkutan logistik,” 
kata Irjen.

Dampaknya, peran di Pelabuhan Batambung 
dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di 
daerah tersebut dan ini tentu saja positif.

Sementara Ditjen Perhubungan Laut 
Kementerian Perhubungan pada 2017 telah 
menganggarkan Rp14 miliar untuk mendukung 

beroperasinya Pelabuhan Batanjung,” katanya.
Pelabuhan ini dibangun di atas tanah 

seluas sembilan hektar yang saat ini masih milik 
Pemkab Kapuas. Anggaran sebesar itu, untuk 
membangun sarana dan prasarana penunjang 
Pelabuhan Batanjung.

Diantaranya pekerjaan persiapan, Paving blok 
area lapangan penumpukan, Rigid Pavement 
area jalan akses pelabuhan, gedung kantor, 
terminal penumpang, rumah genset dan pos 
jaga, sehingga semuanya menjadi lengkap.

“Dengan kerja sama yang baik yaitu 
perbaikan akses jalan menuju pelabuhan serta 
pembangunan sarana dan prasarana penunjang 
Pelabuhan Batanjung dapat segera membawa 
dampak positif perkembangan ekonomi di 
wilayah ini dan sekitarnya,” imbuh Irjen.

Pelabuhan Batanjung diharapkan menjadi 
pintu gerbang pelabuhan Kalimantan Tengah 
yang dapat mengekspor hasil bumi. Bahkan 
apabila memungkinka, industri jugadapat 
dipusatkan di sana.

Dalam kesempatan Kunja,  I r jen juga 
mengunjungi Pelabuhan Pulang Pisau serta 
Jembatan Timbang BPTD Wilayah XVI Kalteng.
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BPTJ Koordinasikan 
Transportasi Jabodetabek 
untuk Kepentingan Publik

di ruang area traffic Control system (atCs),  Kepala Badan 
Pengelola transportasi Jabodetabek (BPtJ) Kementerian 

Perhubungan,  Bambang Prihartono, tampak sedang berdiskusi 
dengan petugas yang sedang bekerja di sana.
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Diskusi itu diwarnai dengan melihat display 
monitor wide screen. Display trafik lalu lintas 
real time itu berubah-ubah sesuai diskusi. Situsi 
jlan raya, jalan arteri dan jalan tol diinventatisasi 
persoalannya dan dianalisis.

 “Petugas di ruangan ini memonitor situasi 
arus lalu lintas selama 24 jam. Operation room 
ini terkoneksi dengan jaringan pemantai arus 
lalu lintas milik TMC Polda Metro Jaya, Dinas 
Perhubungan se-Jabodetabek dan operator 
jalan tol, termasuk Jasa Marga,” tutur Bambang 
Pri, Rabu (2/5/2018).

Dia menjelaskan setiap ada permasalahan, 
maka petugas akan menghubungi untuk 
di  diskusikan. “Kami lalu mendiskusikan, 
menganalisis dan memformulasikan solusinya,” 
ungkapnya.  Setelah solusi  didapat,  dia 
mengutarakan maka segera disampaikan ke 
Dinas Perhubungan terkait. “Biasanya kami 
telepon, WA atau dengan email. Alhamdulillah, 
Dinas Perhubungan secara umum segera 
mengeksekusi solusi dari kami,” ujarnya.

 Bambang mengutarakan pekerjaan seperti 
itu merupakan fungsi utama dari BPTJ. “Kami 
mengkoordinasikan daerah, pihak kepolisian 
dan instasni terkait lainnya untuk membahas 
persoalan secara bersama, menemukan solusinya 
dan dieksekusi bareng-bareng,” cetusnya.

Dengan fungsi koordinatif itu, dia menyatakan 
sangat banyak persoalan dapat diselesaikan. 
“Contohnya kemacetan di Jalan Tol Cikampek 

karena ada dua proyek infratruktur. Kami 
bersepakat untuk memberlakukan kebijakan 
ganjil genap. Ternyata hasilnya positif dan sangat 
bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Saat kebijakan ganjil genap di jalan Tol 
Cikampek, mulai ruas Bekasi Timur ke atah 
Jakarta, diberlakukan ternyata ditemukan 
persoalan tidak sinkron waktu pemberlakuannya 
dengan ganjil genap di Jakan Sudirman, Jakarta, 
yang dimulai pukul 07.00.

“Karenanya, kami bahasa lagi. Solusi yang 
muncul adalah ganjil genap di Jakarta dimajukan 
waktunya sehingga sama dengan di jalan 
Tol Cikampek, yakni mulai jam 06.00 pagi,” 
ungkapnya.

Begitu solusi itu disampaikan kepada Pemda 
DKI Jakarta, lagi-lagi respon positif yang didapat. 
“Pak Gubernur telepon kami dan menyatakan 
setuju. Ganjil genap di Jakarta akhirnya 
dimajukan mulai jam 06.00. Bahkan beliau 
(Gubernur Anies Baswran) juga sependapat 
dengan kami tentang perluasan jalan-jalan yang 
juga patut diberlakukan ganjil genap,” jelasnya.

Bambang juga mengutarakan BPTJ juga 
menginisiasi penyediaan lebih banyak  angkutan 
umum berbasis jalan raya untuk mendorong 
percepatan migrasi pengguna kendaraan 
pribadi ke angkutan umum. Transportasi 
publik tu antara lain Jabodetabek Residence 
Connexion, Jabodetabek Airport Connexion dan 
Transjabodetabek.
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Diskusi itu diwarnai dengan melihat display 
monitor wide screen. Display trafik lalu lintas 
real time itu berubah-ubah sesuai diskusi. Situsi 
jlan raya, jalan arteri dan jalan tol diinventatisasi 
persoalannya dan dianalisis.

 “Petugas di ruangan ini memonitor situasi 
arus lalu lintas selama 24 jam. Operation room 
ini terkoneksi dengan jaringan pemantai arus 
lalu lintas milik TMC Polda Metro Jaya, Dinas 
Perhubungan se-Jabodetabek dan operator 
jalan tol, termasuk Jasa Marga,” tutur Bambang 
Pri, Rabu (2/5/2018).

Dia menjelaskan setiap ada permasalahan, 
maka petugas akan menghubungi untuk 
di  diskusikan. “Kami lalu mendiskusikan, 
menganalisis dan memformulasikan solusinya,” 
ungkapnya. Setelah solusi  didapat,  dia 
mengutarakan maka segera disampaikan ke 
Dinas Perhubungan terkait. “Biasanya kami 
telepon, WA atau dengan email. Alhamdulillah, 
Dinas Perhubungan secara umum segera 
mengeksekusi solusi dari kami,” ujarnya.

 Bambang mengutarakan pekerjaan seperti 
itu merupakan fungsi utama dari BPTJ. “Kami 
mengkoordinasikan daerah, pihak kepolisian 
dan instasni terkait lainnya untuk membahas 
persoalan secara bersama, menemukan solusinya 
dan dieksekusi bareng-bareng,” cetusnya.

Dengan fungsi koordinatif itu, dia menyatakan 
sangat banyak persoalan dapat diselesaikan. 
“Contohnya kemacetan di Jalan Tol Cikampek 
karena ada dua proyek infratruktur. Kami 
bersepakat untuk memberlakukan kebijakan 
ganjil genap. Ternyata hasilnya positif dan sangat 
bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Saat kebijakan ganjil genap di jalan Tol 
Cikampek, mulai ruas Bekasi Timur ke atah 
Jakarta, diberlakukan ternyata ditemukan 
persoalan tidak sinkron waktu pemberlakuannya 
dengan ganjil genap di Jakan Sudirman, Jakarta, 
yang dimulai pukul 07.00. “Karenanya, kami 
bahasa lagi. Solusi yang muncul adalah ganjil 
genap di Jakarta dimajukan waktunya sehingga 
sama dengan di jalan Tol Cikampek, yakni mulai 
jam 06.00 pagi,” ungkapnya.

Begitu solusi itu disampaikan kepada Pemda 
DKI Jakarta, lagi-lagi respon positif yang didapat. 
“Pak Gubernur telepon kami dan menyatakan 
setuju. Ganjil genap di Jakarta akhirnya 
dimajukan mulai jam 06.00. Bahkan beliau 
(Gubernur Anies Baswran) juga sependapat 
dengan kami tentang perluasan jalan-jalan yang 
juga patut diberlakukan ganjil genap,” jelasnya.

Bambang juga mengutarakan BPTJ juga 
menginisiasi penyediaan le bih banyak  angkutan 
umum ber basis jalan raya untuk mendorong 
percepatan migrasi pengguna kendaraan pribadi 
ke angkutan umum. Transportasi publik tu 
antara lain Jabodetabek Residence Connexion, 

Jabodetabek Airport Connexion 
dan Transjabodetabek.

Dalam upaya itu, BPTJ juga 
`mengawinkan` kepentingan 
o p e r a t o r  a n g k u t a n  u m u m 
dengan pengembang properti 
dalam penyediaan sarana dan 
prasarana angkutan umum. Maka 
lahirnya banyak kesepakatan 
operator angkutan umum dengan 
pengembang, contohnya Perum 
PPD dengan Adhi Karya, Lippo 
Group, dan lainnya.
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Bertahun-tahun `ritual` itu dijalani pria 
lulusan ITB dan penyandang Magister Civil and 
Environmental Engineering, Carnegie Mellon 
University, Pittsburgh, Amerika Serikat,  tersebut.

Dari rumahnya di kawasan Jatimulya, 
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten 
Bekasi, dia harus pergi usai shalat subuh. 
“Saya sudah terbiasa. Alasan utama adalah 
menghindari kemacetan di perjalanan, termasuk 
di tol Cikampek,” ungkapnya, Rabu (2/5/2018). 
Menghindari kemacetan itu juga menjadi salah 
satu alasan dirinya tiba rumah saat larut malam.

Mantan Staf Ahli Menteri Perhubungan 
mengaku keluarga sudah terbiasa menghadapi 
rutinitas dirinya seperti itu sejak bekerja di 
Kementerian PPN/Bappenas. “Ya risiko kaum 
komuter seperti itu. Pergi dari rumah saat 
matahari belum muncul. Pulang ke rumah,  sudah 
nggak ada matahari,” cetusnya sambil tertawa.

Karena sudah mahfum dengan persoalan 
kemacetan trafik kendaraan itu, dia menjadi 
semakin kuat semangat untuk membenahi 
transportasi di kawasan Jabodetabek. “Saya 
memahami betul penderitaan warga yang 
tinggal di Bodetabek namun bekerja atau 
berusaha di Jakarta. Sebagian usia dihabiskan 

di perjalanan. Sungguh tidak produktif dalam 
kemacetan perjalanan seperti itu,” cetus alumni 
SMAN 3 Medan, Sumatera Utara, itu.

Mantan Direktur Transportasi Kementerian 
PPN/Bappenas itu langsung tancap gas 
membenahi transportasi di Jabodetabak. Salah 
satunya kebijakan BPTJ  memberlakukan sistem 
ganjil genap di Tol Cikampek, Tangerang dan 
Cibubur. ̀ Dengan adanya kebijakan ini maka ada 
dua pilihan bagi pengguna kendaraan pribadi, 
yakni naik angkutan umum atau berangkat dari 
rumah lebih pagi seperti saya yakni usai Shalat 
Subuh,” ujarnya.

Sebelum kebijakan itu diberlakukan, BPTJ 
menggenjot penyediaan angkutan umum. 
“Pelayanan KRL Jabodetabek terus ditingkatkan. 
Sedangkan di jalan raya, disediakan rute dan bus 
baru dari Bodetabek ke sentra-sentra perkantoran 
dan areal komersial di Jakarta, bahkan hingga 
ke Bandara Soekano-Hatta dan Bandara Halim 
Perdanakusuma,” tutur Bambang Prihartono.

Pria yang rajin melaksanakan puasa sunnah 
Senin dan Kamis itu  berharap seluruh kebijakan 
dan kerja Kementerian Perhubungan, termasuk 
BPTJ, dapat dirasakan betul oleh masyarakat. 
“Karena kami memang abdi rakyat,” tegasnya.

Ke Tempat Kerja, 
Bambang Prihartono Pergi 
dari Rumah usai Subuh

Kepala Badan Pengelola transportasi 
Jabodetabek (BPtJ) Kementerian 

Perhubungan, ir. Bambang Prihartono, 
msCe, setiap hari harus bolak-balik 

Bekasi-Jakarta. 
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Tidak Etis

Rendahkan Integritas

Berpotensi Korupsi
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(Jakarta, 3 Mei 2018) 
Pengarahan Menteri 
Perhubungan tentang 
penyusunan RKA 
Tahun 2019 serta 
penandatanganan Pagu 
Kebutuhan Tahun 2019 
bersama seluruh Eselon I 
di lingkungan 
Kementerian Perhubungan.
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Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio 
Utomo meninjau langsung pembangunan New Port Makassar
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Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ikut pada kegiatan rutin senam pagi yang 
diselenggarakan setiap hari Jum’at di kantor Kementerian Perhubungan. Pada Senam tersebut 

hadir para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan diantaranya Inspektur 
Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo. 
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life style

Tanpa Batas usia
Ikon Budaya Plus Legenda

ratusan skuteris 
rayakan ulang tahun 

ke 50 model Vespa 
primavera di kota 

pontedera italia. di 
kota itu juga dibuka 
musium Vespa yang 

mengkoleksi 250 
model Vespa dari awal 

produksinya.

Vespa tidak cuma menjadi ikon budaya, 
tetapi juga kian digemari oleh kaum muda. 

Model Primavera disebut yang paling laku 
dan hingga kini Piaggiao masih memproduksinya 
dalam 3 varian mesin.

kelahiran Vespa
Skuter  pal ing populer  d i  dunia 

diluncurkan pertama kali ke publik pada 
awal tahun 1946. Italia yang baru kalah 
perang membutuhkan sektor riil buat 
menghidupkan kembali perekonomian. 
Adalah Corradino Ascanio, bekas insinyur 
penerbangan yang mendesain Vespa. Ia 
dirangkul oleh pengusaha Enrico Piaggio 
yang kemudian mempopulerkan skuter 
buatannya itu sebagai moda transportasi 
dalam kota dan antar desa

Vespa enrico piaggio
Bebek atau tawon?

Skuter buatan Piaggio awalnya 
akan dibaptis dengan nama “Paperino,” 
alias bebek kecil. Tapi setelah melihat 
hasil desain, Enrico Piaggio (gambar) 
memutuskan skuter itu terlihat lebih 
menyerupai “Vespa”, alias tawon. Pada 
dekade 1950an, kota-kota besar Italia 
telah didominasi oleh skuter buatan 
Piaggio.
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Vespa einkaufskorb
Buat perempuan karir

Piaggo awalnya mempromosikan Vespa 
sebagai moda transportasi untuk kaum 
profesional muda dan perempuan, karena 
terlindungi dari cipratan lumpur dan minyak. 
Iklan pertama yang muncul tahun 1946 
secara eksplisit menampilkan gambar 
perempuan karir dalam perjalanan menuju 
kantor. Pesan progresif itu ternyata disambut 
oleh publik Italia yang baru merayakan 
dijaminnya hak pilih buat perempuan.

Filmszene - ein Herz und eine krone
 mendunia lewat Hollywood

Pe r t a m a k a l i  Ve s p a  d i k e n a l 
di seluruh dunia adalah lewat film 
“Roman Holiday”, yang dibintangi 
aktor Hollywood Audrey Hepburn 
dan Gregory Peck. Dalam film yang 
diluncurkan tahun 1953 itu keduanya 
berkeliing kota Roma dengan Vespa.

  Bahasa kebebasan buat remaja
D i  b a n y a k  n e g a r a  s u r a t  i z i n 

mengemudi untuk mengendarai skuter 
sudah bisa didapat di usia muda. Di 
Italia misalnya, “Patentino” alias SIM Kecil 
cuma menyaratkan usia 14 tahun. Sebab 
itu Vespa tidak cuma digemari kaum 
profesional perkotaan, tetapi juga remaja 
di desa yang mengidamkan kebebasan.

legenda tanpa Batas usia
Lebih dari 18 juta unit vespa telah dijual di 

seluruh dunia sejak pertama kali diluncurkan 
tahun 1946. Mereka yang menggandrungi skuter 
ini disebut “Vespisti” dalam bahasa Italia. Wujud 
Vespa juga menginspirasi tiruan di berbagai 
negara, antara lain Fuji Rabbit di Jepang, 
Zündapp Bella di Jerman, Triumph Trigress di 
Inggris dan Vyatka buatan Rusia. (dw.com).
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Tidak banyak ahli atau pakar tentang pesawat 
terbang jenis helikopter. Karena selain memang 
harus memiliki kemampuan menerbangkan 
pesawat, permasalahan teknis juga menjadi salah 
satu penentu. Hal inilah yang ingin disampaikan 
dalam buku “Toos Pilot Uji Helikter” – sebuat 
buku otobiografi seorang pilot dan juga penguji 
helikopter bernama Antonius Toos Sanitioso.

Buku yang diterbitkan oleh penerbit 
Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dengan 
ketebalan 164 halaman ini secara ringkas namun 
padat mengisahkan perjalanan karier Toos 
didunia perhelikopteran. Dengan jam terbang 
yang matang, serta pengalaman karier dan 
profesi yang tidak banyak orang miliki, buku ini 

Judul buku : Toos (Pilot Uji Helikopter)
Penerbit : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Tebal : 164 Halaman
Tahun : 2018

Rekam Jejak 
Sang Ahli Helikopter

memang jadi sangat menarik untuk diketahui 
oleh orang-orang yang ingin tahu dan juga ingin 
memahami dunia perhelikopteran.

Dalam buku ini juga banyak testemoni 
rekan sejawat Toos. Selama mereka berkaul dan 
berkawan dengan Toos, menurut catatan mereka 
yang diungkap buku ini – Toos sangat memiliki 
pengaruh dalam bidang profesi yang digelutinya. 
Sehingga hobby menerbangkan helikoternya 
ini pun bisa menjadi karier yang menginspirasi 
orang saat sang pakar dan ahli helikopter ini 
meninggal dunia.

Jejak rekam perjalanan yang singkat dan 
padat dari seorang Toos tergambar jelas dalam 
buku ini. Bab demi bab memberikan informasi 
yang ringan tapi sarat pengetahun seputar 
dunia penerbangan. Disamping tentu saja kiprah 
seorang Toos yang menjadikan buku ini layak 
dibaca oleh para pilot, atau orang-orang yang 
tertarik dan konsen di dunia penerbangan.

Tidak banyak orang yang memiliki keahlian 
dalam dunia penerbangan dan sekaligus 
profesinya sebagai penguji helikopter. Dan buku 
ini, menjadi kepustakaan yang sangat berharga 
dari catatan perjalanan seorang Capt. Antonius 
Toos Sanitioso.***
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tri matra
Profesional - Integritas - Amanah

Inspektorat Jenderal harus bertindak secara proFesional, 
menjaga inteGritas dan mengemban amanaH dalam menjamin 
kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan
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