
KOMUNITAS INSAN MUDA TRANSPORTASI 

 

Apa itu Komunitas Insan Muda Transportasi? Komunitas Insan Muda Transportasi 

atau disingkat IMUT, merupakan suatu komunitas yang diinisiasi langsung oleh 

Kementerian Perhubungan yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan generasi muda 

yang unggul, inovatif serta berdaya saing untuk konektivitas dan keselamatan 

transportasi. Selain itu komunitas IMUT ini juga merupakan wadah bagi Insan Muda 

Transportasi untuk dapat mengaktualisasikan diri dan mengeluarkan segala ide-ide 

inovatif dan kreatif dalam perkembangan transportasi. 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi meresmikan 

terbentuknya komunitas IMUT ini pada kegiatan Jambore Komunitas Insan Muda 

Transportasi yang dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 30 November – 1 Desember 

2021 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD dan daring melalui kanal Zoom 

Meetings yang diikuti total sekitar 400 peserta yang terdiri dari pegawai Insan Muda di 

lingkungan Kementerian Perhubungan. Beliau sangat memberikan apresiasi kepada 

para Insan Muda Transportasi yang sudah mau bergabung dengan Komunitas IMUT ini. 

Pada dasarnya komunitas ini dibentuk atas dasar banyak nya jumlah pegawai di 

lingkungan Kementerian Perhubungan yang masuk ke dalam kategori usia muda, yaitu 

lebih dari 50% dari jumlah pegawai yang aktif. Menteri Perhubungan saat ini pun sangat 

aware terhadap kondisi ini dan tergerak untuk mengeluarkan semua potensi, ide – ide 

kreatif dari para Insan Muda ini, mengingat saat ini banyak sekali lonjakan dalam 

kehidupan umat manusia yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang masih tergolong muda. 

Kita ambil contoh dari luar negeri mulai dari Facebook atau sekarang sudah berubah 

menjadi Meta oleh Mark Zuckerberg, lalu yang sedang booming adalah Elon Musk dari 

perusahaan Tesla dan Space-X, lalu untuk dalam negeri kita ambil contoh Go-Jek oleh 

Nadiem Makarim dan Ruang Guru oleh Belva Devara. Semua ini adalah sebagian dari 

banyak tokoh-tokoh muda yang mengguncang dunia dengan berbagai inovasi yang 

mereka buat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang memicu dibentuknya 

Komunitas Insan Muda Transportasi, karena Menteri Perhubungan saat ini berharap 

bahwa Insan Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan ini dapat memberikan 



inovasi yang akan meningkatkan kualitas dari pelayanan Kementerian Perhubungan 

dalam melayani konektifitas dan transportasi bagi masyarakat Indonesia. 

Komunitas IMUT ini tidak akan terbentuk apabila tidak adanya kesepakatan dari 

semua Insan Muda yang tergabung dalam kegiatan Jambore Komunitas Insan Muda 

Transportasi. Dalam Jambore ini banyak sekali kegiatan yang disiapkan oleh 

Kementerian Perhubungan untuk dapat membuka wawasan bagi para Insan Muda untuk 

bisa memberikan kontribusi lebih bagi Instansi Kementerian Perhubungan. Ada beberapa 

Narasumber yang didatangkan pada Jambore ini mulai dari Deddy Corbuzier, Najwa 

Shihab, Iwan Setiawan, dan Dee Dee Kartika. Masing-masing narasumber ini 

membawakan materi-materi yang sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. 

Selain itu pada hari kedua juga ada narasumber dari perwakilan komunitas milenial dari 

instansi Kementerian Hukum dan HAM. 

 Dalam kegiatan Jambore Komunitas Insan Muda Transportasi ini juga dibentuk 

sebuah tim percepatan yang akan bertugas untuk mengakomodir kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh para Insan Muda Transportasi, tim ini berisi 7 orang yang secara 

sukarela mengajukan diri untuk menjadi anggota tim percepatan. Dari 7 orang tersebut 

Stanislaus Kevin Permana Putra dari Inspektorat Jenderal terpilih untuk menjadi ketua 

dari tim percepatan yang sudah terbentuk. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi 

secara resmi melantik 7 orang tersebut sebagai tim percepatan Komunitas Insan Muda 

Transportasi pada kegiatan Malam Keakraban dengan secara simbolis mengenakan 

rompi pada 7 orang tersebut. Menteri Perhubungan juga berpesan untuk tetap menjaga 

semangat untuk berkontribusi yang sudah terbentuk sampai nanti legalitas dan pengurus 

resmi dari Komunitas Insan Muda Transportasi ini terbentuk. 

Pada hari kedua kegiatan Jambore Komunitas Insan Muda Transportasi, 

Komunitas IMUT diberikan tugas pertama oleh Menteri Perhubungan untuk 

mempersiapkan kegiatan untuk mendukung kebijakan Kementerian Perhubungan untuk 

menekan mobilitas masyarakat selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Focus 

Group Discussion dilakukan dengan membagi peserta yang hadir secara fisik kedalam 2 

kelompok besar dan 8 kelompok kecil, 1 kelompok besar berisi 4 kelompok kecil. 

Pembahasan dari Focus Group Discussion ini adalah membahas program apa saja yang 



akan dilakukan oleh Komunitas IMUT pada masa Nataru dan yang lain adalah membahas 

tentang bagaimana struktur organisasi dari Komunitas Insan Muda kedepan nya serta 

apa tujuan atau core value yang akan dicapai oleh Komunitas IMUT kedepan nya. Dari 

Focus Group Discussion ini didapatkan beberapa hasil salah satunya program yang akan 

dilaksanakan oleh Komunitas IMUT ini mulai dari membuat media sosial (e-mail, 

facebook, twitter, instagram, tiktok, youtube) yang akan digunakan sebagai platform bagi 

Komunitas IMUT untuk berbagi informasi mengenai kebijakan dan informasi terbaru yang 

berkaitan dengan kegiatan Transportasi di Indonesia. 

Setelah kegiatan Jambore selesai, Komunitas IMUT ini langsung bergerak cepat 

dengan langsung membuat akun berbagai media sosial yang sudah ditentukan, serta 

menentukan beberapa tim yang akan menjadi penanggung jawab setiap akun media 

sosial yang sudah dibuat. Sampai saat ini sudah ada beberapa sosial media Komunitas 

IMUT yang sudah berjalan dan memiliki beberapa postingan atau konten seperti 

Instagram @insanmuda_transportasi dan Facebook INSAN MUDA Transportasi. Saat ini 

di beberapa sosial media Insan Muda Transportasi sedang gencar untuk 

mengkampanyekan tentang kebijakan pemerintah dalam menekan mobilitas masyarakat 

di masa Nataru dengan slogan Prokes Aman, Nataru Nyaman. Selain membuat akun 

sosial media, beberapa orang Insan Muda Transportasi juga dilibatkan langsung dalam 

beberapa kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan di beberapa 

tempat seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, 

dan lain-lain. Keterlibatan Komunitas Insan Muda dalam mendampingi kunjungan Menteri 

Perhubungan menunjukkan seberapa besar apresiasi dari bapak Menteri Perhubungan 

terhadap komunitas ini dan diharapkan dengan seringnya Insan Muda terlibat dalam 

perjalanan ini akan menambah wawasan dan pengetahuan dari para Insan Muda 

terhadap kondisi transportasi yang ada di Indonesia saat ini. Selain itu kegiatan ini juga 

sebagai bentuk dari Transfer Tacit Knowledge dari seorang pimpinan kepada calon 

pimpinan di masa yang akan datang. 

Perkembangan Komunitas IMUT kedepan nya diharapkan menjadi komunitas 

yang bisa merangkul semua komponen masyarakat, stakeholder, juga komunitas lainnya 

sehingga komunitas ini benar-benar bisa mengembangkan talenta-talenta yang ada dari 



semua Insan Muda sehingga bisa memunculkan berbagai inovasi dan kreasi yang dapat 

meningkatkan kualitas dari transportasi di Indonesia dan bisa meningkatkan peran dari 

stakeholder dan masyarakat untuk dapat ikut serta dalam memajukan pelayanan 

transportasi di Indonesia. 

Semangat buat para Insan Muda Transportasi yang ada di seluruh Indonesia..!!, 

tetap jaga semangat, kekompakan, komitmen dan selalu cari ide maupun inovasi yang 

out of the box demi kemajuan konektivitas dan keselamatan transportasi di Indonesia. 

 

 



 

 


