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Editorial

Saat membuka rapat kabinet paripurna 
dengan tema ‘Rencana Kerja Pemerin
tah Tahun 2019’ di Istana Negara, 
Jakar ta, Senin (12/2/2018), Presiden 

Joko Widodo meminta Menteri Koordinator 
bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk 
mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Saya minta Menko Perekonomian me
ngevaluasi lagi program proyek yang bisa betul
betul dieksekusi, mana yang tidak mungkin 
untuk dilaksanakan, ini harus diputuskan cepat,” 
kata Jokowi. 

Sejak 2015 pemerintah menetapkan ada 
245 proyek yang masuk sebagai proyek strategis 
nasional. Seluruh PSN tersebut tertuang dalam 
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan PSN

Seiring berjalannya waktu, pemerintah 
melakukan revisi Perpres Nomor 3 Tahun 
2016 menjadi Perpres Nomor 58 Tahun 2017 
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional. Dalam Perpres yang baru, ada 245 
proyek ditambah dua program dengan estimasi 
total nilai investasi Rp 4.197 triliun. 

Jokowi meminta agar program prioritas dan 
proyek strategis nasional yang belum selesai di 
2017 agar segera dirampungkan dan dituntaskan.

“Dan program proyek strategis yang diren
canakan dan mulai dikerjakan di 2018 betulbetul 
dipastikan eksekusinya di lapangan,” kata Jokowi.

tim itjen BerGerak
Jauh sebelum Presiden Jokowi memberikan 

instruksi  tersebut, Kementerian Perhubungan 

telah menggelar semacam early warning 
system untuk mengawal, mengevaluasi dan 
mensupervisi  proyek prioritas dan proyek 
strategis nasional.

Adalah Inspektorat Jenderal (Itjen), yang 
sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) proaktif 
bahkan sejak awal proyek itu disusun dan 
direncanakan sudah melakukan pendampingan. 
Seperti dikemukakan Dr. Wahju Satrio Utomo, 
SH, M.Si menyebut early warning system bahkan 
diimplementasikan proaktif bahkan sejak awal 
proyek itu disusun dan direncanakan sudah 
melakukan pendampingan.

Setelah proyek jalan, melakukan pengawasan 
dan supervisi di lapangan. Jika ada indikasi 
penyimpangan atau dugaan pelanggaran akan 
terus mengambil tindakan. Mulai memberikan 
saran, masukan sampai teguran. 

“Jadi,  Itjen Kemenhub bukan hanya bertindak 
layaknya pemadam kebakaran, tapi aktif 
melakukan pendampingan, pengawasan serta 
supervisi proyek di lapangan,” kata  Inspektur 
Jenderal (Irjen) Kemenhub  Wahju Satrio Utomo 
dalam perbincangan dengan Tim Transparansi di 
Jakarta, pertengahan Januari 2018.

Demi mengamank an proyekproyek 
infrastruktur transportasi terlebih yang dibangun 
dengan dana APBN, maka harus dijaga dan 
diamankan. Proyek tersebut harus dipastikan 
berjalan lancar dan bermanfaat bagi rakyat 
banyak. “Jangan sampai proyek itu dibangun 
sukasuka oknum tertentu,  tapi setelah selesai 
kurang bermanfaat bahkan tak bisa dimanfaatkan 
untuk rakyat. Proyek seperti ini yang harus 

Early warning system 

2  l  Transparansi l  Vol. 13 No. 1 Tahun 2018



dihindari,” jelas Tommy.
Itjen Kemenhub telah membentuk Tim 

Auditor yang dikoodinasikan masingmasing 
Inspektor I, II, III, IV dan V  untuk turun ke 
lapangan, terutama memeriksa dan mengawal 
proyekproyek strategis nasional serta proyek 
prioritas Pemerintahan Jokowi sampai tahun 
2019  mendatang. Tim telah bekerja dari awal 
sampai akhir Desember  2018. 

Dari identifikasi awal Itjen Kemenhub,  ada 
360 proyek yang menjadi objek pemeriksaan 
di tahun 2018. Proyek tersebut meliputi 207 
proyek PKPT,  63 proyek PSN/P3N,  43 proyek 
pemeliharaan dan 38 aset mangkrak.

antisipasi & solusi
Pengawalan dengan konsep early warning 

system yang digelar Itjen Kemenhub seperti 
itu  menjadi salah satu metode pengendalian 
konstruksi. Melalui peringatan dini, keterlambatan 
dapat segera diantisipasi sehingga tidak ter
akumulasi sampai tahapan kritis.

Konsep early warning system untuk pengen
dalian kegiatan konstruksi itu memberikan 
manfaat sebagai berikut:

1. Terkait reformasi birokrasi:
Dari delapan area perubahan reformasi 

birokrasi , paling tidak terdapat 4 (empat) area 
perubahan yang akan mendapat manfaat dari 
proyek perubahan ini,yaitu penataan tata
laksana, penguatan pengawasan, culture set, dan 
peningkatan kualitas pelayanan publik.
a.  Penataan Tatalaksana yaitu Efektivitas dan 

Efisiensi Kegiatan Pemerintahan khususnya 
dibidang pelaporan dan pengendalian 
kegiatan kontruksi, yaitu sebagai berikut:
  Kebutuhan SDM untuk pengendalian dan 

pelaporan dapat diminimalkan karena 
penggunaan aplikasi

  Menghemat waktu yang dibutuhkan untuk 
pelaporan serta koordinasi pengendalian 
kegiatan konstruksi.

  Menghemat biayia operasional peloran dan 
pengendalian  kegiatan konstruksi, seperti 
biaya alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas 
kurir laporan

  Dengan adanya aplikasi maka menyusun 
prioritas pemantauan atas kegiatan yang 
bermasalah menjadi lebih mudah. Hal ini 

mengingat banyaknya paket pekerjaan 
konstruksi sehingga membutuhkan skala 
prioritas dalam pemantauannya

b.  Penguatan Pengawasan:
  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau 

inspektorat dapat melakukan pengawasan 
atau Progres kegiatan konstruksi dengan lebih 
efektif melalui sistem aplikasi.

  PPK, PA/KPA, bahkan pimpinan dapat 
memantau langsung proses kegiatan kon
struksi melalui sistem aplikasi.

c.  Culture set:
  Perubahan budaya kerja dari penyedia jasa 

yang biasnya tidak mengelola waktu dengan 
baik sejak tahap awal pelaksanaan pekerjaan 
yang mengakibatkan capaian fisik kegiatan 
terlambat dari target.

  PPK dapat menerapkan pengendalian kegiatan 
konstruksi dengan baik walaupun beban kerja 
cukup berat dalam hal mengampu kegiatan 
konstruksi yang jumlahnya cukup banyak.

  Timbulnya budaya malu jika kegiatan 
konstruksi mengalami fase kontrak kritis kare
na adanya informasi yang bersifat transparan, 
dapat dipantau oleh stakeholder terkait melalui 
sistem aplikasi

  Para stakeholder kegiatan kontruksi dapat lebih 
proaktif untuk mendeteksi dini permasalahan 
dan melakukan perbaikan dengan adanya 
sistem aplikasi.

d.  Peningkatan kualitas pelayanan publik:
 Apabila pengendalian dapat berjalan baik, 

maka kualitas bangunan kontruksi diharapkan 
menjadi lebih baik. Hal ini akan berimbas pada 
peningkatan pelayanan publik.

 2. Bagi Peningkatan kinerja organiasasi:
   Lebih mudah dan cepat untuk memperoleh 

data laporan progress kegiatan pembangunan 
konstruksi

  Permasalahan dan keterlambatan kegiatan 
konstruksi dapat dideteksi lebih dini sehingga 
dapat segera memberikan rekomendasi 
perbaikan dan penyelesaian masalah.

  Lebih cepat dan akurat dalam menyusun telah 
dan analisis sebagai bahan evaluasi maupun 
bahan penyusunanan kebijakan di bidang 
konstruksi oleh pimpinan.

  Pengendalian kegiatan konstruksi dapat 
berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien. 
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Akuntabilitas  Anggaran Melalui Reviu
KAwAl
Itjen Kemenhub

memegang teguh arahan 
presiden terkait efisiensi 
birokrasi yang di dalamnya 
terdapat poin money follow 
program, e-governement, 
fokus kerja bukan spj, dan 
setop pemborosan anggaran, 
maka inspektorat jenderal 
kementerian perhubungan (itjen 
kemenhub) kawal akuntabilitas 
anggaran melalui reviu.

Kolom Irjen
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integritas, mengerjakan tugas sampai tuntas, 
serta menjadi role model penerapan etika dan 
disiplin.

Hasil evaluasi itjen kemenhub ta 2017

Evaluasi pembangunan selama tahun 
anggaran (TA) 2017 menjadi salah satu tugas 
Itjen Kemenhub. Ada empat hal yang menjadi 
fokus evaluasi Itjen. 

“Pertama perencanaan, lalu persiapan dan 

Itjen selaku Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) dituturkannya melakukan 
enam hal penting di era baru ini, yakni dian
taranya membantu dan mengawal organisasi 
untuk dapat menjalankan tugas dan mencapai 
tujuannya dengan baik.

Selanjutnya selalu waspada, tetapi tidak 
paranoid dan overconfidence. Tidak mengganggu 
kinerja melainkan memperbaiki dan mampu 
memberikan solusi yang efektif bagi organisasi.

“APIP juga mengoptimalkan nilai tambah 
bagi organisasi dan memastikan bahwa kegiatan 
pemeriksaan telah dilaksanakan dengan tepat 
dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan,” 
urainya.

Terakhir adalah menjaga dan meningkatkan 

pelaksanaan lelang, pelaksanaan pekerjaan, dan 
akhir pelaksanaan pekerjaan,” ungkap Tommy.

Dalam evaluasi perencanaan, dipaparkannya, 
ada tujuh diantaranya, ditemukan program 
tidak jelas sasaran dan manfaatnya. 

Dokumen perencanaan (FS, DED, dll) tidak 
ada. Kewajaran harga diragukan/tidak ada 
referensi yang jelas.

Selanjutnya status kepemilikan tanah untuk 
pembangunan ada yang belum jelas, akses 
jalan menuju lokasi tidak tersedia. Kurangnya 
koordinasi dengan instansi/unit kerja/BUMN 
terkait dalam penyusunan perencanaan. Serta 
terakhir pengadaan barang ditemukan ada 
yang tidak disertai spesifikasi sesuai dengan 
yang dibutuhkan. 

Irjen Kemenhub Wahju Satrio Utomo 
menyampaikan bahwa pihaknya telah 
melaksanakan reviu harga satuan sebelum 
terbitnya DIPA.
“Hal itu dilakukan dalam rangka penyusunn 

anggaran kegiatan yang lebih ekonomis dan 
mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga 
dapat tepat waktu dan meminimalisir kegiatan 
yang direvisi,” jelas Tommy dalam Rakor Penyu
sunan Pagu Kebutuhan RKAKL Tahun 2019 di 
Jakarta, Kamis (1/2/2018).
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“Pada persiapan dan pelaksanaan lelang 
juga terdapat tujuh hasil evaluasi, pelaksanaan 
pekerjaan 13 hasil evaluasi, dan akhir pelaksanaan 
pekerjaan ditemukan 15 poin penting hasil 
evaluasi,” tutur Tommy.

Sementara pada hasil reviu RKA 2018 
K e m e n h u b,  d i s e b u t k a n  To m my,  p a g u 

anggarannya sebesar Rp48, 4 triliun dan alokasi 
anggaran Rp48,2 triliun untuk empat Direktorat 
yakni Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, 
serta untuk Setjen, Itjen, BPSDM, BPTJ, dan 
Balitbanghub.

“Kami menemukan delapan identifikasi 
permasalahan RKA 2018,” ujarnya.

apip juga mengoptimalkan nilai 
tambah bagi organisasi dan 

memastikan bahwa kegiatan 
pemeriksaan telah dilaksanakan 

dengan tepat dan kualitasnya dapat 
dipertanggungjawabkan
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Antara lain ketidaksesuaian dengan Renstra, 
kelebihan pagu anggaran, ketidaksiapan lahan, 
kesalahan bagan akun standar. Selain itu juga 
ditemukan ketidaksesuaian TOR/RAB dengan RKA.

Ketidaklengkapan dokumen perencanaan, 
manfaat belum prioritas, dan kegiatan tidak 
diusulkan dalam pagu kebutuhan. 

7 kebijakan pengawalan ta 2018

Dalam Rakor Penyusunan Pagu Kebutuhan 
RKAKL Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (1/2/2018) 
itu, Tommy menyebutkan ada tujuh kebijakan 
pengawasan yang dilakukan pada TA 2018.

“Memprioritaskan, mengaudit, bekerjasama, 
mengefektifkan, menyelesaikan, melaksanakan 
PKPT, dan melaksanakan ADTT,” papar Tommy.

Itjen memprioritaskan pengawalan terhadap 
proyekproyek strategis nasional (PSN) dan 
program pembangunan prioritas nasional (P3N).

Mengaudit pelaksanaan pemeliharaan 
prasarana dan prasarana pada obyek terpilih. 
Menyelesaikan proyekproyek mangkrak. 
Melaksanakan PKPT secara selektif pada obyek 
yang memiliki risiko tinggi.

“Kami juga bekerjasama dengan pengawas 
eksternal seperti BPK, BPKP, dan APH,” kata Tommy.

Itjen juga melaksanakan ADTT pada obyek 
atau kasus yang strategis dan memerlukan 
pendalaman. Terakhir, mengefektifkan unit 
investigasi untuk menindaklanjuti pengaduan 
masyarakat. 

Menurutnya, Itjen harus mampu memberikan 
rekomendasi lebih lanjut terhadap proyekproyek 
mangkrak yang menjadi temuan berulang dan 
terindikasi terdapat 44 proyek.

Selain itu juga harus dapat memastikan aset
aset yang diperoleh dapat dimanfaatkan dan 
terpelihara dengan baik.

“I tjen melakukan pengawasan untuk 
memastikan bahwa program dapat benarbenar 
tepat sasaran dan menghasilkan dampak nyata 
positif bagi masyarakat,” pungkasnya. ***
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tim Itjen Kemenhub
Periksa 152 Proyek 

termasuk 54 Aset Mangkrak
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 

sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bukan hanya mengawasi dan 
melakukan audit kinerja. Itjen Kemenhub  di bawah kepemimpinan 

Dr. Wahju Satrio Utomo, SH, M.Si akan proaktif bahkan sejak 
awal proyek itu disusun dan direncanakan sudah melakukan 

pendampingan.

Fokus
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Setelah proyek  ja lan ,  melak uk an 
pengawasan dan supervisi di lapangan. 
J ik a ada indik asi  penyimpangan 
atau dugaan pelanggaran akan terus 

mengambil tindakan. Mulai memberikan saran, 
masukan sampai teguran. 

“Jadi,  Itjen Kemenhub bukan hanya bertindak 
layaknya pemadam kebakaran, tapi aktif 
melakukan pendampingan, pengawasan serta 
supervisi proyek di lapangan,” kata  Inspektur 
Jenderal (Irjen) Kemenhub  Wahju Satrio Utomo 
dalam perbincangan dengan Tim Transparansi di 
Jakarta, pertengahan Januari 2018.

Demi mengamank an proyekproyek 
infrastruktur transportasi terlebih yang dibangun 
dengan dana APBN, maka harus dijaga dan 
diamankan. Proyek tersebut harus dipastikan 
berjalan lancar dan bermanfaat bagi rakyat 
banyak. “Jangan sampai proyek itu dibangun 
sukasuka oknum tertentu,  tapi setelah selesai 
kurang bermanfaat bahkan tak bisa dimanfaatkan 
untuk rakyat. Proyek seperti ini yang harus 

dihindari,” jelas Tommy.
Itjen Kemenhub telah membentuk Tim 

Auditor yang dikoodinasikan masingmasing 
Inspektor I, II, III, IV dan V  untuk turun ke 
lapangan, terutama memeriksa dan mengawal 
proyekproyek strategis nasional serta proyek 
prioritas Pemerintahan Jokowi sampai tahun 
2019  mendatang. Tim telah bekerja dari awal 
sampai akhir Desember  2018. 

Dari identifikasi awal Itjen Kemenhub,  ada 
152 proyek yang menjadi objek pemeriksaan di 
tahun 2018. Proyek tersebut meliputi 41 proyek 
PSN/P3N,  57 proyek pemeliharaan dan 54 aset 
mangkrak.

Dari ratusan objek pemeriksaan Itjen 
Kemenhub itu, menurut Tommy, sapaan akrab 
Irjen Kemenhub itu, adalah 54 aset mangkrak 
selama beberapa tahun terakhir.  Aset mangkrak 
tersebut maksudnya adalah proyek transportasi 
yang sudah tak bisa dilanjutkan atau kalau 
dilanjutkan tak bisa dioperasikan atau tak 
bermanfaat bagi rakyat.
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54 aset 
mangkrak 

54 aset manggkrak 28 aset 
seperti pelabuhan, dermaga, 

kapal patroli dan lainnya. 
Proyek lainnya seperti 

terminal darat, bandara atau 
lainnya

360 proyek diperiksaan di 2018 

  
41 proyek PSN/P3N  
57 proyek pemeliharaan 
54 aset mangkrak

jika semua itu tidak ada, 
maka percuma membangun 
pelabuhan karena secara 
alami akan kalah bersaingan 
atau tidak memberikan 
manfaat bagi rakyat

“Banyak aset atau proyek mangkrak 
di sektor transportasi dari berbagai 
moda transportasi di Tanah Air. Proyek 
tersebut dibangun dan dibiayai 
dengan dana APBN, khususnya DIPA 
Kemenhub,” jelas Tommy. 

Itjen Kemenhub, lanjut dia, akan 
turun memeriksa untuk memastikan 
proyeksi tersebut mengapa mangkrak 
dan apa solusinya yang bisa dilakukan. 
Sebaliknya, kalau memang tak bisa 
dilanjutkan perlu alternatif lain, apa 
dilimpahkan ke Pemda atau instansi 
lain untuk peruntukan lain yang lebih 
bermanfaat seperti objek wisata, atau 
wahana pemberdayaan UMKM  serta 
pelaku usaha lain di daerah,” papar 
mantan Kepala BPSDMP itu.

Fokus
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paling Banyak proyek transportasi laut
Tommy menambahkan, dari aset manggkrak 

yang paling banyak adalah proyek transportasi 
laut sebanyak 28 aset seperti pelabuhan, 
dermaga, kapal patroli dan lainnya. Selain itu, 
ada pula proyek matra lain seperti terminal darat, 
bandara atau lainnya yang tidak bisa dilanjutkan 
atau kalaupun dilanjutkan tak akan memberikan 
manfaat optimal.

“Misalnya, dua pelabuhan perintis di 
daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) yang sudah 
lama mangkrak. Mereka adalah Pelabuhan 
Marabatuan dan Pelabuhan Matasari, di daerah 
Kotabaru, Kalsel,” sebut Tommy.

Padahal, proyek itu dibangun dengan uang 
rakyat tapi tak bisa dimanfaatkan bahkan belum 
selesai pembangunannya sampai sekarang. Dari 
peninjauan Tim Itjen Kemenhub ke Pelabuhan 
Marabatuan Kalsel, proyek trasportasi laut itu 
sampai sekarang baru perupa tiang pancang di 
tengah laut. “Padahal, proyek pelabuhan perintis 
ini sudah dibangun sejak 2014,” sebut Tommy.

Kasus lainnya, dia menyontohkan, adalah 
proyek pembangunan Pelabuan di Pacitan Jawa 
Timur. “Proyek ini sudah dimulai dari 2014. Secara 
fisik sudah dimulai dengan membelah bukit,  
untuk akses jalan ke dermaga di Pelabuhan 
Pacitan yang akan dibangun tersebut.

“Proyek tersebut tidak selesai sampai 
sekarang. Dari identifikasi awal,  patut diduga 

proyek itu memang tak letak dilanjutkan. Pacitan 
di pantai selatan Jawa itu tak laik dibangun 
pelabuhan. 

Selain tak ada askes jalan, juga dan ada 
pemecah ombak, sehingga sangat sulit dan 
riskan bagi kapal untuk sandar nantinya. Kalau 
memang begitu, mengapa harus dilanjutkan dan 
akan menghabiskan uang rakyat,” tukas Tommy.

Untuk jangka panjang, menurut dia, 
pelabuhan akan eksis jika didukung daerah 
belakang (hinterland) yang kuat. Apa komoditas 
yang akan diangkut untuk pasar lokal atau 
ekspor?  Selain itu, ada tidak kawasan industri 
atau sentra produksi yang memiliki produk 
dengan nilai jual bagus bila perlu menjangkau 
pasar ekspor. “Jika semua itu tidak ada, maka 
percuma membangun pelabuhan karena 
secara alami akan kalah bersaingan atau tidak 
memberikan manfaat bagi rakyat,” terang 
Tommy.

Itjen Kemenhub  akan turun ke lapangan, 
mengawasi,  mensuper visi ,  memberikan 
pendampingan selain audit kinerja sesuai 
tupoksi Inpekstorat Jenderal setiap kementerian 
atau lembaga. “Irjen Kemenhub tak mau menjadi 
pemadam api atau hanya melakukan audit 
kinerja. Tapi, benarbenar hadir mengawal, 
mengawasi dan menyukseskan setiap proyek 
nasional yang dbiayai dengan uang rakyat,” tegas 
Tommy. (***)
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bersama Itjen, 
Ditjen Hubud Kawal 
& Awasi Proyek

Evaluasi bersama-
sama menjadi kebiasaan 

Ditjen Perhubungan Udara 
Kementerian Perhubungan 

guna optimalisasi 
penyerapan anggaran 

dan realisasi pekerjaan-
pekerjaan yang ditugaskan 
seperti pembangunan dan 

pengembangan bandara 
serta memantapkan 
proyek-proyek yang 
mengalami stagnasi.

Fokus
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Dirjen Perhubungan Udara Agus 
Santoso menyatakan bahwa konsen 
ini dilaksanakan Direktoratnya mela
lui KPA dan PPK mulai dari hal terkecil 

hingga terbesar.
“Kami meninjau HPS (harga perkiraan satuan), 

pengawalan, dan pengawasan proyek dan 
serapan anggaran,” tutur Agus saat berbincang 
dengan tim Transparansi beberapa waktu lalu.

Dalam rangka pengawalan dan pengawasan, 
menurutnya, Ditjen Hubud juga melaksanakan 
kerja sama dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) untuk pencegahan dan tentu saja 

dengan Inspektorat Jenderal secara internal.
Dia juga selalu mengingatkan fungsi dan tugas 

KPA dan PPK. Mereka harus memiliki self control 
dalam setiap menjalankan langkah tugasnya.

“Mengawal seperti apa, proyek prioritas yang 
harus dilaksanakan safety, security, pelayanan, 
selalu kita jaga dan terapkan untuk semua proyek 
strategis dan prioritas,” paparnya.

Agus menekankan bahwa amanah yang 
diberikan bukan dari pemerintah saja tetapi juga 
dari rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa. Dedikasi 
di matra udara tidak secara dunia saja tetapi 
juga akhirat. 
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Dirjen Perhubungan Udara Agus 
Santoso menegaskan bahwa pihaknya 
terus melakukan pengawalan dan 
pengawasan terhadap delapan Proyek 

Strategis Nasional (PSN) dan 15 Proyek Prioritas 
Nasional (PPN) yang diamanahkan.

Pihaknya menargetkan pengembangan 
delapan bandara yang masuk dalam PSN seperti 
tertuang dalam Peraturan Presiden No. 58/2017 
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis 

8 bandara Menjadi Proyek strategis 
nasional Ditjen Hubud

Nasional dapat rampung pada 2019.
Delapan bandara itu adalah Bandara Kertajati 

(Majalengka), Kulonprogo (Yogyakarta), Sebatik 
(Kalimantan Utara), Sultan Babullah (Ternate, 
Maluku Utara), Syamsuddin Noor (Banjarmasin), 
Tjilik Riwut (Palangkaraya), Radin Inten II 
(Lampung), dan Ahmad Yani (Semarang).

“Dari delapan bandara itu, sebagian sudah 
beroperasi dan dikembangkan serta tiga bandara 
baru yakni Sebatik, Kertajati, dan Yogyakarta,” 

1

2

3

 Bandara Kertajati (Majalengka)

Kulonprogo (Yogyakarta)

Sebatik (Kalimantan Utara)

Fokus

14  l  Transparansi l  Vol. 13 No. 1 Tahun 2018



ungkap Agus.
Pembangunan dan pengembangan ban

dara tersebut, dikatakannya, dilakukan guna 
meningkatkan konektivitas, peningkatan per
ekonomian daerah, dan keamanan negara.

Agus mengemukakan bahwa konsentrasi 
pembangunan dan pengembangan bandara 
juga dilaksanakan di daerah terdepan, tertinggal, 
dan terluar. Pembangunan infrastruktur tersebut 
juga merupakan salah satu implementasi dari 

program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko 
Widodo, terutama cita ke3 dan ke7.  

Dalam Nawacita nomor 3 dituangkan 
program: Membangun Indonesia dari pinggiran 
dengan memperkuat daerahdaerah dan 
desa dalam kerangka negara kesatuan. 
Sedangkan Nawacita nomor 7 tertuang program: 
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi 
domestik.

4

5

6

7

8

Sultan Babullah (Ternate, Maluku Utara)

Syamsuddin Noor (Banjarmasin)

Tjilik Riwut (Palangkaraya)

Radin Inten II (Lampung)

Ahmad Yani (Semarang)

15  Transparansi l  Vol. 13 No. 1 Tahun 2018 l



Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 
memiliki sebanyak 15 bandara yang 
menjadi prioritas Proyek Prioritas 
Nasional (PPN) sejak tahun 2015 

hingga 2019 untuk dibangun.
Proyek tersebut yakni di Anambas (Kepri), 

Tambelan (Kepri), Kertajati (Majalengka), Muara 
Taweh (Kalimantan Tengah), Morowali (Sulawesi 
Tengah), Buntukunik (Sulawesi Selatan). 
Namniwel (Maluku), Miangas (Sulawesi Utara), 
Siau (Sulawesi Tengah), Werur (Papua Barat), 
Koroway Batu (Papua), Pantar (NTT), Tabelian 
(Kalimantan Barat), Maratua (Kalimantan Timur), 
dan Samarinda Baru (Kalimantan Timur).

“Dari 15 bandara itu, sebagian sudah selesai 
dibangun dan mulai terdapat penerbangan, 
meski belum optimal dan perlu peningkatan 
seperti Miangas dan Letung Anambas,” tutur 
Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso.

 Pembangunan bandara merupak an 
komitmen dan kesadaran pemerintah terhadap 
pentingnya transportasi udara yang mendorong 
pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan 
pelayanan terhadap masyarakat.

Pembangunan bandara juga akan memberikan 
manfaat seperti menduking peningkatan eko nomi 
daerah dan pengem bangan pariwisata, mem
percepat distribusi barang di daerah terpencil. 
Mendukung perubahan Indonesia menjadi ke arah 
Indonesiasentris dan kemakmuran menyeluruh. 

kawal proyek mangkrak
Tak hanya menggeber pembangunan 

infrastruktur, Ditjen Hubud kata Agus juga me
ngawal dan memerhatikan proyek mangkrak. 
Namun dia bersyukur, karena dari sekian banyak 
proyek, hanya satu yang mengalami kendala dan 
sempat pembangunannya dihentikan.

“Ada satu yakni pembangunan Bandara 
Buntukunik di Sulsel,” ungkapnya.

sebagian dari 15 bandara Proyek 
Prioritas nasional selesai Dibangun

Bandara yang digadanggadang sebagai 
pengganti Bandara eksisting di Suksel tersebut, 
sudah berhenti pengerjaannya sejak beberapa 
tahun terakhir. Bila dilanjutkan maka akan 
menelan banyak biaya. Untuk itu pihaknya 
terus mempelajari dan melakukan komparasi 
untuk selanjutnya kembali melaksanakan 
pembangunannya.

Dia juga berharap agar selanjutnya tidak 
ada lagi pembangunn infrastruktur udara yang 
mengalami mandek atau mangkrak dan dapat 
dise lesaikan sesuai rencana dengan pengawalan 
dan supervisi yang berkelanjutan.

1

2

3

Fokus
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5

6

7

8 12

13

14

15

9

10

11

1.  Anambas (Kepri)
2. Tambelan (Kepri)
3.  Kertajati (Majalengka)
4.  Muara Taweh (Kalimantan Tengah)
5.  Morowali (Sulawesi Tengah)

6.  Buntukunik (Sulawesi Selatan)
7. Namniwel (Maluku)
8.  Miangas (Sulawesi Utara)
9.  Siau (Sulawesi Tengah)
10.  Werur (Papua Barat)

11.  Koroway Batu (Papua)
12.  Pantar (NTT)
13.  Tabelian (Kalimantan Barat)
14.  Maratua (Kalimantan Timur)
15.  Samarinda Baru (Kalimantan Timur)
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OpiniAuditor

i.  latarbelakang

Merujuk dokumen The IIA’s Global Technology 
Audit Guide (GTAG) dalam serial issue “Continuous 
Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, 
and Risk Assessment”, continuous auditing is 
defined as the automatic method used to perform 
control and risk assessments on a more frequent 
basis. As the guide states, technology plays a 
key role in continuous audit activities by helping 
to automate the identification of exceptions or 
anomalies, analyze patterns within the digits of 
key numeric fields, review trends, and test controls, 
among other activities.

Dari arti sepintas sebagaimana definisi 

Mewujudkan Continuous 
Auditing di lingkungan 

Inspektorat Jenderal
tersebut, dapat kiranya dipahami bahwa 
continuous auditing ini sangat berguna bagi 
auditor untuk dapat melakukan identifikasi dan 
analisis apabila ada anomali dari perilaku bisnis 
atau transaksi yang direpresentasikan dalam 
datadata. Analisis itu dapat dilakukan dengan 
review trend serta melakukan test terhadap 
kontrol atas aktivitas atau proses bisnis yang 
berkaitan.

Sebagai contoh, anggaplah satu Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) tertentu telah diperiksa 
oleh Tim Audit 6 bulan lalu. Karena lokasi UPT 
tersebut relatif jauh dan pada tahuntahun 
sebelumnya, kegiatan pelaksanaan anggaran 
biasabiasa saja, maka Tim Audit kemungkinan 
akan menjadwalkan kunjungan pemeriksaan 
berikutnya agak lama.

Tentu, kebijakan ini boleh saja. Akan tetapi 
akan lebih baik apabila Tim Audit memiliki 
metodologi yang baik melalui sistem otomasi 
untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya 
anomali dalam perkembangan bisnisnya. 
Kemudian menganalisis dan memastikan aspek 
logisnya.

Bisa jadi manajemen UPT memiliki suatu 
monitoring system namun monitoring system 
yang dimiliki oleh manajemen juga harus 
dilakukan reviu oleh Tim Audit secara periodik.

Bisa dibayangkan, bahwa apabila sebuah UPT 
dalam waktu yang relatif singkat berkembang 
dan memiliki kegiatan anggaran yang besar 
dibanding periode sebelumnya. Disisi lain, 
tidak ada tambahan sumber daya Audit yang 
menunjang dalam peningkatan pengawasan.

Pertumbuhan UPT yang besar tidak selamanya 
baik dan harus menjadi concern auditor dan perlu 
dilakukan analisis adanya kemungkinan fraud. 
Dan apabila UPT tersebut telah menggunakan 
aplikasi berbasis offline maupun online maka 

eka C.s., st, CFra

penulis
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Tim Audit dapat menggunakan Data Analytics 
melalui pendekatan Continuous Auditing untuk 
meningkatkan kapabilitas auditor dalam 
menganalisis data yang tersedia. Apabila aspek 
logis dari informasi atau dari hasil analisis data 
tidak terpenuhi dan mencurigakan, maka 
internal auditor dapat melakukan audit secara 
on site.

Continuous Auditing menjadi suatu ke
harusan dalam era pemanfaatan teknologi 
informasi dan hal ini akan semakin intensif pada 
masa yang akan datang. dan Tim Audit harus 
mampu mengambil manfaat untuk membuat 
pelaksanaan Audit semakin efisien, efektif dan 
meningkatkan mutu hasil Audit.

ii. Continuous Auditing VS Traditional  
 Auditing

Dari penjabaran konsep dan berbagai 
definisi di atas, jelas terlihat penggambaran 
continuous audit sebagai metodologi audit 
terkemuka memilik i  perbedaan dengan 
traditional auditing atau audit konvensional 
yang cukup signifikan. Pada umumnya, secara 
umum, proses dan prosedure antara Continous 
Auditing dan Traditional Auditing tidak ada 
perbedaan yang begitu mencolok, hanya saja 
continuous auditing menambahkan fungsi 
Data Analytics dalam menjalankan proses 
auditnya, sedangkan traditional auditing yang 
kebanyakan masih menggunakan system 
manual dan mengandalkan observasi langsung 
dan penelaahan secara mendetail dan harus 
dengan teliti. Hal ini memperbesar kemungkinan 
terjadinya kesalahan oleh pihak oknum auditor 
yang melakukan audit dan memperbesar pula 
terjadinya kemungkinan fraud mengakibat
kan proses audit yang dilaksanakan pada 
akhirnya tidak menghasilkan solusi yang 
tepat. Melalui pendekatan continuous auditing 
dapat meminimalisir kemungkinan terjadi hal 
tersebut karena telah mencampurtangankan 
teknologi dalam proses audit dan Auditor cukup 
melakukan pengawasan atas proses continuous 
auditing yang sedang berjalan. Menggunakan 
sistem dan teknologi informasi bukan semata 
menghilangkan resiko terjadinya fraud, tetapi 
setidaknya memitigasi adanya Sample Risk (salah 
pengambilan sample) yang sering dilakukan oleh 
para auditor yang seharusnya tidak perlu terjadi.

D i  e r a  a u t o m a s i  z a m a n  s e k a r a n g, 

sudah banyak instansi beralih dari sistem 
pen  dokumentasian secara manual menjadi 
elektronik sehingga menuntut manajemen 
instansi terkait dan para auditor untuk mencari 
dan menyesuaikan fungsi kerja mereka dengan 
data atau format data yang di miliki suatu 
instansi. Continuous Auditing memberikan 
beberapa keuntungan sebagai salah satu 
metodologi audit yang terbilang cocok 
terutama untuk aplikasi layanan di lingkungan 
Kementerian Perhubungan. Bagaimana Auditor 
mengaudit datadata Instansi yang memiliki 
data elektronik tersebut? Cara yang lebih efektif 
dan efisien adalah dengan menggunakan 
Continuous Auditing sebagai solusi audit 
yang tepat, karena Continuous Audit dapat 
melakukan analisa dan pengolahan data 
elektronik menggunakan aplikasik husus untuk 
audit, dan dapat membantu mempercepat 
menemukenali temuan yang dikerjakan secara 
real time atau mendekati real time sehingga 
memungkinkan para Auditor melakukan analisa 
data dengan cepat dan atau dapat digunakan 
untuk membantu manajemen dalam mengambil 
keputusankeputusan strategis apa yang 
berpengaruh pada kinerjainstansi kedepannya 
dalam rangka upaya preventif risiko.

iii. ragam model Continous Auditing 

Menurut laporan penelitian (Association of 
International Certified Professional Accountants, 
2012), sudah ada metode yang telah digunakan 
dalam membangun Continuous Auditing yaitu 
sebagai berikut:
a. Embedded Audit Modules (EAM)

Adalah salah satu caramembangun 
Continuous Auditing dengan cara menanamsuatu 
aplikasi atau kode pemograman di dalam sistem 
aplikasi auditi (Groomer dan Murthy 1989). 
Gambaran sederhana prinsip kerja EAM yaitu 
menanamkan kode pemograman yang dibuat 
oleh Auditor dan dimasukkan dalam struktur 
program sistem Auditi. Selanjutnya dalam 
skenario ini, EAM kemudian memonitor transaksi 
yang terjadi pada aplikasi Auditi sesuai dengan 
kriteria yang dibuat di dalam kode pemograman 
Auditor. Misalkan, pada saat transakasi yang 
mencurigakan diidentifikasi maka informasi 
transaksi tersebut akan dicatat dalam log yang 
akan direview auditor secara berkelanjutan. 

 Meskipun metode ini telah diusulkan 
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Auditor

untuk beberapa tahun, beberapa masalah 
telah mengakibatkan kurangnya penerimaan 
dalam komunitas audit. Misalnya, Groomer dan 
Murthy (1989) menunjukkan bahwa metode EAM 
dapat mengurangi kinerja sistem Auditi karena 
menambah beban kerja aplikasi auditi dan rentan 
terhadap modifikasi kode oleh programmer 
selain Auditor yang pernah membuat aplikasi 
Auditi, dikarenakan kode program Auditor yang 
ditanamkan berada di dalam struktur program 
aplikasi Auditi.
b.    Monitoring and Control Layer (MCL)

Arsitektur Monitoring and Control Layer 
(MCL) dianggap sebagai salah satu pendekatan 
Data Analytics yang dapat membantu dalam 

baik dibandingkan dengan EAM karena tidak 
membebani kerja aplikasi auditi dan aman dari 
kejahilan programmer auditi.

Namun, meskipun pendekatan MCL lebih 
baik menurut, Sigvaldason dan Warren (2004) 
menunjukkan bahwa banyak perusahaan 
mempertahankan berbagai sistem yang berbeda 
meskipun dalam satu organisasi besar sehingga 
menjadikan tantangan bagi Auditor dalam 
membangun integreasi antara MCL dengan 
sistem Auditiyang beragam. 
c.     Audit Data Warehouse (ADW)

Model Audit Data Warehouse (ADW)telah 
diperkenalkan sebagai solusi audit masa depan 
yang layak. Secara khusus, pendekatan ini 

memberikan pengawasan dan pengendalian 
sistem informasi akuntansi terus menerus 
(Debreceny et al. 2005). Menurut Vasarhelyi et al. 
(2004) awalnya memperkenalkan arsitektur MCL 
sebagai alternatif selain metode EAM. Beberapa 
penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan prinsip kerja dengan EAM karena 
MCL memiliki kekhawatiran lebih sedikit terkait 
dengan pemeliharaan aplikasi karena tidak 
menjadi satu dengan aplikasi Auditi. Dalam hal 
fungsi, Best et al. (2009) menunjukkan bahwa MCL 
pada dasarnya adalah sebuah solusi middleware 
pemerintahan sendiri, karena prinsip kerjanya 
yang sederhana yaitu melakukan ekstrak 
data dari sistem aplikasi Auditi selanjutnya 
dilakukan Data Analytics sesuai kriteria Auditor 
dan hasil analisis data tersebut menjadi bahan 
Audit. Hal ini menjadikan metode MCL lebih 

muncul untuk meringankan masalah dan 
kekhawatiran terkait dengan kedua metode 
EAM dan MCL. Menurut istilah, pengertian 
ADW adalah “gudang data bahan audit” yang 
dikumpulkan dari seluruh sistem informasi 
organisasi dengan dilengkapi kemampuan 
untuk mengekstrak dan menganalisa data (David 
dan Steinbart 1999, 30). Prinsip kerjanya,ADW 
terhubung dengan beragam sistem auditi 
perusahaan sedemikian rupa sehingga mudah 
dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 
banyak data Auditi dalam satu organisasi (Rezaee 
et al. 2002). Selain itu, di dalam ADW terdapat 
“Data Mart” yang merupakan bagian dari ADW 
berperan melakukan Data Analytics yang dapat 
diatur macam pengujian data dan interval 
waktu oleh Auditor. Data hasil analisa berupa 
laporan baku yang dapat digunakan sebagai 

Traditional Auditing  Continuous Auditing

1. Frekuensi

2. pendekatan

3. prosedur

4. ruang 
     lingkup 
     audit

5. progarm 
     kerja    
    audit

Periodik / waktu tertentu Rutin / berkelanjutan

Reaktif Pro aktif

Manual (manusia) otomatis / semiotomatis

 ruang lingkup audit komprehensip
 Perlu uji petik apabila populasi data 
   transaksi banyak maka

 Fokus intensif pembuatan Program Kerja 
Audit adalah waktu dan kompetensi Auditor 
 Pemeriksaan transaksi oleh manusia 

 ruang lingkup audit lebih spesifik
 keseluruhan dokumen transaksi 
  auditi dapat diperksa meskipun 
  populasi data banyak

 Fokus intensif pembuatan 
  Program Kerja Audit adalah kriteria 
  audit yang Pemeriksaan transaksi
  oleh program
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bahan Audit mengumpulkan bukti audit. Pada 
beberapa praktiknya model ADW dibuat aplikasi 
antarmuka yang dapat melakukan pelaporan 
setiap saat untuk kepentingan Audit.

Satusatunya kelemahan metode ADW 
adalah kemungkinan biaya lebih tinggi serta 
perlu didukung dengan infrastruktur IT yang 
besar dan lebih kompleks dibandingkan metode 
EAM dan MCL.

Pemilihan dari  ketiga bentuk model 
Continuous Auditing yang tepat merupakan 
opsional pimpinan dalam mempertimbangkan 
dari aspek biaya dan waktu. Perbandingan ketiga 
model Continuous Auditing berdasarkan kategori 
yang sesuai untuk rancang bangun sistem 
aplikasi audit, yaitu:

IV. Aspek fundamental dalam rancang  
 bangun Continuous Auditing

Untuk mewujudkan Continuous Auditing 
dalam rangka meningkatkan mutu Audit 
Inspektorat Jenderal perludiuraikan beberapa 
hal pokok yang menjadi bagian fundamental 
dalam rancang bangun Continuous Auditing 
adalah sebagai berikut:
a. Peran teknologi informasi di dalam proses 

bis nis suatu Organisasi

Besarnya kemungkinan implementasi 
Continuous Auditng  berdasark an peran 
teknologi informasi di lingkungan Kementerian 
Perhubungan dipengaruhi oleh beberapa faktor:
1) Seberapa banyak teknologi informasi 

yang difungsikan dalam proses bisnis 
yang mengakibatkan peralihan dokumen 
fisik menjadi dokumen elektronik namun 
harus tersimpan dan terstruktur. Adapun 
perkembangan dan populasi database mulai 
terstruktur sampai dengan tidak terstruktur 
dapat dilihat pada gambar grafik dibawah 
ini.

2) Sejauhmana teknologi informasi dilibatkan 
dalam proses bisnis organisasi, semakin 
kompleks dan terpadu maka pendekatan 
teknik audit yang efisien adalah yang 
berbasis teknologi 

3) Seberapa tinggi keakuratan data yang 
disajikan di dalam laporan hasil aplikasi 
yang ada di lingkungan Kementerian 
Perhubungan

4) Semakin baik apabila antara beragam 
t e k n o l o g i  i n fo r m a s i  d i l i n g k u n g a n 
Kementerian Perhubungan saling terpadu 
sehingga lebih memudahkan dalam 
mengimplementasikan Continuous Auditing 
di lingkungan Kementerian Perhubungan

Transaksi
Riil

Transaksi

Output Riil
Sistem

Output Riil
Sistem

Laporan utk
Auditor

Hasil
Audit

Sistem Aplikasi

Komputer Auditi

Sistem Aplikasi
Auditi

Modul Audit
Terpasang

MCL Data
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Auditor

5) Khusus Continuous Auditing model ADW 
membutuhkan perangkat pengolah data 
setingkat Server dan akan lebih baik jika 
didukung dengan Sistem Manajemen Audit 
yang berfungsi untuk mengumpulkan 
database beragam aplikasi auditi pada satu 
wadah.

b.    Dukungan pihak manajemen (internal)
Dalam mengimplementasikan Continuous 

Auditing tentu saja memerlukan dukungan 
besar dari pihak manajemen Auditi maupun 
Auditor, yaitu:
1) Dukungan dari pihak manajemen Auditi 

diperlukan untuk dapat memberikan 
otorisasi atau hak akses database secara 
berkelanjutan kepada Tim Auditor yang akan 
menjalankan Continuous Auditing dan dapat 
memberikan penjelasan struktur database 
serta alur kerja aplikasi Auditi

2) Sedangkan, dukungan dari pihak manajemen 
Auditor diperlukan untuk memfasilitasi 
dalam perencanaan dan pengembangan 
konsep Continuous Auditing memerlukan 
masa uji coba dan peralihan metode audit 
menjadi based electronic files serta dukungan 
dana diperlukan juga untuk membangun 
infrastruktur teknologi informasi di ling
kungan Inspektorat Jenderal agar lebih 
optimal khususnya untuk Continuous 
Auditing model Audit Data Warehouse

c.    Kebijakan terkait (internal)

Dalam mengimplementasikan Continuous 
Auditing tentu saja memerlukan kebijakan terkait 
sebagai aspek legalitas penerapan metode audit 
berbasis teknologi informasi serta menjadi dasar 
hukum mekanisme transaksi data elektronik 
sehingga temuan audit berdasarkan data 
elektronik memiliki kekuatan hukum.

Selain itu, kebijakan terkait kesepakatan atau 
kerjasama antar Lembaga/Kementerian/Badan 
Usaha Pemerintah maupun swasta menjadi 
sangat penting dan wajib jika dalam pelaksanaan 
Continuous Auditing diketahui bahwa pemilik 
paten atau pengembang aplikasi Auditi dari 
instansi luar Kementerian Perhubungan. Misal 
salahsatunya adalah aplikasi SPSE atau SIRUP 
yang dikembangkan dan diawasi oleh LKPP. 

V.   keluaran Continuous Auditing
S e c a r a  p r i n s i p  b a hw a  s e b e n a r ny a 

pendekatan teknik Continuous Auditing adalah 
sama dengan Data Analytics namun dengan 
Continuous Auditing menjadikan keluaran Data 
Analytics dapat secara kontinyu (berkelanjutan) 
dan diperuntukkan untuk kegiatan Audit secara 
berkelanjutan.

Adapun keluaran Data Analytics yang dapat 
digunakan dalam pendekatan teknik Audit 
Continuous Auditing antara lain sebagai berikut:
a. Correlation Analysis, berfungsi mencari 

hubungan antar data yang yang sebelumnya 
terpisah atau data dari aplikasi yang berbeda 

Transaksi

Transaksi

Output Riil
Sistem

Laporan utk
Auditor

Sistem Aplikasi
Auditi (1)

Sistem Aplikasi
Auditi (2)

Aplikasi Audit 
Data Warehouse

Audit Data
Warehouse

Audit 
Data
mart
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selanjutnya dianalisa sesuai dengan 
kriteria auditor. Contoh keluaran masing
masing aplikasi keuangan terpisah namun 
sebenarnya saling terkait dan lainlainya;

b. Regression, berfungsi untuk menentukan 
hubungan sebabakibat antara satu variabel 
dengan variabel lainnya;

c. Benford’s Law, berfungsi untuk menemukenali 
anomali transaksi keuangan yang tidak 
memenuhi kaidah grafik benford. Menurut 

penulis, kaidah hukum Benford sudah 
banyak literature yang menjelaskan dan 
cukup popular di lingkungan Auditor Ke
curangan karena menjadi rujukan awal 
dalam pendahuluan audit kecurangan atas 
suatu transaksi keuangan;

d. Visualization, berfungsi untuk memberikan 
gambaran kondisi menyeluruh atas suatu 
transaksi dalam bentuk grafik dan dipandang 
lebih menarik untuk beberapa manajamen.

Kategori EAM MCL ADW

3. Pembuatan
    aplikasi 

2. Letak aplikasi 
    audit

1. Waktu proses 
    Data Analytics 
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Auditor

Perlu diketahui Inspektorat Jenderal 
Kementerian Perhubungan pernah melak
sanakan audit atas sistem pengadaan seluruh 
Satker Kementerian Perhubungan di wilayah 
Indonesia periode tahun anggaran 2015, dan 
hasilnya sangat mencengangkan karena hasil 
audit dengan pengambilan data  pengadaan 
yang sangat besar seluruh Satker Kementerian 
Perhubungan di wilayah Indonesia dapat 
memunculkan temuan yang tidak dapat 
ditemukan dengan audit secara konvensional 
karena memiliki cakupan obyek audit yang 
terbatas, yaitu antara lain sebagai berikut:
a. Statistik lokasi perusahaan yang meme

nangkan lelang;
b. Statistik perbandingan antara perusahaan 

yang mendaftar, memasukkan dokumen 
penawaran dan memenangkan lelang;

c. Perusahaan yang memenangkan lebih dari 
tujuh kali dalam kurun waktu satu tahun 
anggaran

d. Data tenaga ahli yang terdaftar lebih dari satu 
perusahaan

e. Data pemilik dan pengurus yang terdaftar 
lebih dari satu perusahaan dan mengikuti 
lelang secara bersamaan

f. Perusahaan pemenang lelang dengan 
nomor Identitas pemilik/pengurus yang 
dimanipulasi

g. Temu kenali kelemahan Sistem Pengadaan 
Secara Elektronik milik LKPP

h. ..dan sebagainya
 Oleh karena itu bagi Penulis contoh hasil 

Audit atas SPSE jika dilakukan secara kontinyu 
maka bermanfaat sebagai tindakan preventif 
upaya tindakan fraud dalam pelelangan. 

Vi.  kendala Continuous auditing

Kendala yang dapat mempengaruhi dalam 
mengimplementasikan Continuous Auditing 
di lingkungan Kementerian Perhubungan, 
berdasarkan model Continuous Auditing yang 
akan dibangun, masingmasing sebagai berikut:
a. Kendalakendala dalam membangun 

Continuous Auditing model Monitoring and 
Control Layer, antara lain:

1) Aplikasi auditi yang dapat dilakukan audit 
adalah aplikasi yang memiliki database 
terstruktur;

2) Jenis dokumen elektronik yang tidak dapat 
dilakukan audit adalah hasil scan dan gambar;

3) Transaksi elektronik yang dapat dilakukan 
audit dengan pendekatan Continuous Auditing 
adalah transaksi elektronik yang rutin

4) Perlakuan Continuous Auditing aplikasi auditi 
yang berbasis on-desk application memiliki 
tingkat kesulitan Data Analytics lebih tinggi 
dibandingkan aplikasi auditi yang berbasis 
online.

5) Kualitas dan keakuratan Continuous Auditing 
sangat bergantung pada updating database 
Auditi

6) Auditor perlu diberikan hak otorisasi untuk 
mengunduh database aplikasi Auditi dan 
penjelasan alur kerja serta struktur database 
oleh programmer aplikasi auditi

7) Batasan kemampuan Continuous Auditing 
model MCL adalah satu aplikasi audit hanya 
diperuntukkan satu sistem auditi dalam satu 
waktu sehingga tidak dapat melakukan audit 
atas beberapa sistem auditi pada waktu 
bersamaan

8) Dalam praktiknya pelaksanaan Continuous 
Auditing dilaksanakan setelah mengunduh 
database system auditi yang telah diunggah 
atau dengan pengertian lainnya menunggu 
sistem auditi selesai bekerja

9) Pembuatan aplikasi audit dapat meman
faatkan fitur dari aplikasi Data Analytics 
(merk yang digunakan IDEA) sehingga lebih 
mudah daripada membuat dengan aplikasi 
khusus programmer, namun tetap Auditor 
diharuskan mengerti bahasa pemograman, 
karena tingkat kesulitan audit dipengaruhi 
oleh bahasa pemograman yang dibuat oleh 
Auditor.

b. Kendalakendala dalam membangun 
Continuous Auditingmodel Audit Data 
Warehouse (ADW) antara lain:

1) Aplikasi auditi yang dapat dilakukan audit 
adalah aplikasi yang memiliki database 
terstruktur;

2) Jenis dokumen elektronik yang tidak dapat 
dilakukan audit adalah hasil scan dan 
gambar;

3) Transaksi elektronik yang dapat dilakukan 
audit dengan pendekatan Continuous Auditing 
adalah transaksi elektronik yang rutin

4) Perlakuan Continuous Auditing aplikasi auditi 
yang berbasis on-desk application memiliki 
tingkat kesulitan Data Analytics lebih tinggi 
dibandingkan aplikasi auditi yang berbasis 
online.
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5) Kualitas dan keakuratan Continuous Auditing 
sangat bergantung pada updating database 
Auditi

6) Pada prakteknya pelaksanaan Continuous 
Auditing dilaksanakan setelah mengunduh 
database system auditi yang telah diunggah 
atau dengan pengertian lainnya menunggu 
sistem auditi selesai bekerja

7) Auditor perlu diberikan hak otorisasi untuk 
mengunduh database aplikasi Auditi dan 
penjelasan alur kerja serta struktur database 
oleh programmer aplikasi auditi

8) kemampuan Continuous Auditing model 
ADW adalah satu aplikasi audit dapat 
dapat melakukan audit atas beberapa 
sistem auditi pada waktu bersamaan harus 
didukung dengan perangkat pengolah data 
analytics setingkat server dan memiliki media 
penyimpan yang sangat besar 

9) Pada prakteknya Continuous Auditing model 
ADW harus didukung dengan Aplikasi 
berbasis online yang difungsikan untuk me
ngumpulkan dan mengatur database auditi 
yang diunduh dari beragam aplikasi auditi.    

10) Pembuatan aplikasi audit dapat meman
faatkan fitur dari aplikasi Data Analytics 

(merk yang digunakan IDEA) sehingga lebih 
mudah daripada membuat dengan aplikasi 
khusus programmer, namun tetap Auditor 
diharuskan mengerti bahasa pemograman, 
karena tingkat kesulitan audit dipengaruhi 
oleh bahasa pemograman yang dibuat oleh 
Auditor

Vii.  alternatif pemecahan masalah

Dalam menindaklanjuti kendalakendala 
yang diuraikan sebelumnya agar dapat 
mengimplementasikan Continuous Auditing 
di lingkungan Kementerian Perhubungan 
diperlukan langkahlangkah berikut:
1) Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan 

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Kementerian Perhubungan dalam mela
kukan pemetaan aplikasiaplikasi auditi 
berdasarkan jenis databasenya mulai dari 
terstruktur sampai dengan tidak terstruktur;

2) Perlu adanya kebijakan pimpinan Kementerian 
Perhubungan agar menginstruksikan per
alihan dokumen fisik menjadi dokumen 
elektronik dan diupayakan bukan merupakan 
hasil scanning;

Structured Data

Origination and destination (OND)

Transportations Costs

Delivery times and terms

Demand Forecasts

CRM Transaction data

Barcode systems
ERP Transaction data

OnShelfAvailability
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3) Inspektorat Jenderal berkoordinasi dengan 
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Kementerian Perhubungan dalam melakukan 
pemetaan aplikasiaplikasi auditi dengan 
masukan transaksi elektronik yang rutin;

4) Khusus perlakuan Continuous Auditing 
aplikasi auditi yang berbasis on-desk 
application diperlukan adanya sosialisasi 
terkait dan ketentuan hukum yang mengikat 
mengenai tata cara pengiriman serta updating 
database aplikasi auditi kepada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Perhubungan yang 
dilaksanakan secara rutin;

5) Perlu adanya ketentuan hukum pemberian 
hak otorisasi kepada Auditor Inspektorat 
Jenderal untuk mengunduh database aplikasi 
Auditi dan penjelasan alur kerja serta struktur 
database oleh programmer aplikasi auditi

6) Batasan kemampuan Continuous Auditing 
model MCL adalah satu aplikasi audit hanya 
diperuntukkan satu system auditi dalam 
satu waktu sehingga tidak dapat melakukan 
audit atas beberapa system auditi pada 
waktu bersamaan, dapat diatasi dengan cara 
membuat time scheduler pola pelaksanaan 
continuous auditing pada beberapa aplikasi 
auditi dalam satu hari atau satu pekan. 

7) Sedangkan untuk mewujudkan Continuous 
Auditing model ADW harus didukung dengan 
perangkat pengolah data analytics setingkat 
server dan memiliki media penyimpan 
yang sangat besar, oleh karena itu sangat 
diperlukan juga menginstall aplikasi data 
analytics setingkat server (misal merk IDEA 
for Server)

8) dan untuk mendukung jalannya Continuous 
Auditing model ADW harus didukung dengan 
Aplikasi berbasis online yang difungsikan 
untuk mengumpulkan dan mengatur 
database auditi yang diunduh dari beragam 
aplikasi auditi dengan memanfaatkan aplikasi 
Sistem Informasi Audit (SIA) Inspektorat 
Jenderal (dalam tahap uji coba), tentu saja 
tetap diperlukan modifikasi yang sesuai 
agar aplikasi SIA Inspektorat Jenderal dapat 
terhubung namun hal tersebut jauh lebih 
ekonomis daripada membuat aplikasi baru 
dan mengadakan perangkat server baru. 
Dan dari Penulis dapat memberikan saran 
aplikasi SIA selain itu dapat ditambahkan 
fungsi sebagai pengumpul buktibukti audit 

dan self risk assessment bagi auditi.
9) Perlu adanya ketentuan yang mengatur jam 

kerja Auditor khusus yang melaksanakan 
Continuous Auditing karena pada praktek 
pelaksanaan Continuous Auditing menunggu 
sistem auditi selesai bekerja maka sangat 
dimungkinkan Auditor bekerja diluar jam 
kerja atau diluar hari kerja

10) Meskipun pembuatan aplikasi audit dapat 
memanfaatkan aplikasi Data Analytics yang 
ada tipe stand-alone dan server (merk yang 
digunakan IDEA) namun tetap Auditor yang 
menangani Continuous Auditing diharuskan 
mengikuti training bahasa pemograman 
untuk menjamin kualitas hasil audit.

Viii. kondisi yang diharapkan dengan  
 adanya Continous Auditing

1. Penilaian Risk Base Audit tidak hanya 
berdasarkan eselonitas, jumlah anggaran, 
letak goegrafis, dan tingkat penyelesaian 
tindak lanjut namun juga memperhitungkan 
kemungkinan besarnya jumlah atas transaksi 
yang memilik i  kecenderungan dapat 
dimanipulasi (Benford anlysis sample);

2. Kecakapan auditor dalam mendapatkan 
temuan tidak hanya setelah melihat fisik 
pekerjaan atau dokumen pada saat di lokasi 
namun juga berdasarkan hasil temuan 
melaluisuatu Data Analytics sebelum datang 
ke lokasi;

3. Kegiatan Sur veil lance  (pengamatan) 
terhadap pencegahan dan pemberantasan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat 
dilaksanakan melalui Continuous Auditing;

4. Kegiatan pengujian sistem akuntasi instansi 
pada satuan kerja Kementerian Perhubungan 
atau Laporan Keuangan didahului dengan 
pelaksanaan Continuous Auditing sehingga 
dapat dipastikan UPT yang tepat untuk 
selanjutnya dapat dilaksanakan pengujian 
dan asistensi Tim Pokja Reviu Laporan 
Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian 
Perhubungan.

5. Mengoptimalkan fungsi aplikasi Sistem 
Informasi Audit Inspektorat Jenderal tidak 
hanya memiliki fungsi Manajemen Audit 
akan tetapi juga dapat dimanfaatkan 
sebagai bagian dari fungsi alat dukung Audit 
Dataware House.

AuditorAuditor
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Radar

Irjen Kemenhub Pantau
Pelabuhan Kaimana

Laksanakan kunjungan kerja (Kunja) ke 
Kaimana, Papua Barat, Inspektur Jenderal 
( I r jen) Kementerian Perhubungan 
Wahju Satrio Utomo meninjau kondisi 

Pelabuhan.
Didampingi Inspektur IV Imam Hambali, Irjen 

memantau kondisi Pelabuhan Kaimana terkini di 
masa pengembangannya.

“Pelabuhan Kaimana dalam tahap perkuatan 
pada tahun 2018,” ujar Irjen di Kaimana, Jumat 

(26/1/2018).
Selama kunja, Irjen Tommy didampingi juga 

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 
Kelas III Kaimana Marcus Umendong dan 
didampingi Kepala Bandara Utarom Yayat 
Suyatman.

Kunja Irjen dilakukan dalam rangka memulai 
pengawalan dan supervisi proyek yang sedang 
dikerjakan, belum operasional, dan atau 
konstruksi dalam pengerjaan.
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Irjen Kemenhub tinjau 
2 Pelabuhan di Ambon

inspektur jenderal 
kementerian 
perhubungan Wahju 
s. utomo, didampingi 
inspektur iV imam 
Hambali meninjau dua 
pelabuhan di ambon 
dalam rangkaian 
kunjungan kerjanya.

Tommy mengunjungi Pelabuhan Yos 
Sudarso dan Pelabuhan Rakyat Enrico 
dan diterima Kepala Kantor Syahbandar 
dan Otoritas Pelabuhan Ambon Henry 

Tondang didapingi Sekretaris Kota Ambon 
A.G.Latuheru.

Itjen Kemenhub mencanangkan visi dan 

misi baru dalam melaksanakan tugas fungsinya 
antara lain pengawalan dan supervisi terhadap 
proyekproyek yang belum operasional serta 
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

“Diantaranya Dermaga Pelabuhan rakyat 
Batu Merah atau yang dikenal dengan Pelabuhan 
Enrico (penjelajah dunia di zaman Marcopolo),” ujar 
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Tommy di Ambon, Kamis (25/1/2018).
Pengoperasian pelabuhan ini  lebih 

diperuntukan bagi aktivitas  bongkar muat 
kapalkapal berukuran kecil dari 35 GT100 GT, di 
mana se lama ini tidak memiliki pelabuhan khu
sus untuk melakukan aktivitas me reka di dalam 
kawasan Teluk Ambon.

“Saya berharap pelabuhan ini dapat 
memenuhi kebutuhan dan pelayanan arus 
bongkar muat barang maupun orang di 
pelabuhan, dan berdampak lebih kepada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan 
untuk dikomersilkan,” urai Tommy.

Irjen dan rombongan selanjutnya berkunjung 
ke pondok pesantren Al Anshor Ambon untuk 

bertatap muka dan memberikan semangat agar 
mereka memiliki citacita setinggi langit serta 
harus rajin belajar demi mewujudkannya agar 
kelak berguna bagi orang banyak. 
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Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) proaktif menjalin 

komunikasi dan bersinergi 
dengan Badan Narkotika 

Nasional (BNN) untuk mencegah 
penyalahgunaan narkotika di 

kalangan insan transportasi 
seperti pilot, nakhoda, sopir, 

masinis dan lainnya.

Masalah tersebut sudah dibahas 
dalam pertemuan antara Inspektur 
Jenderal (Irjen) Kemenhub Dr. Wahju 
Satrio Utomo dengan Kepa la BNN 

Komjen Pol Budi Waseso  (Buwas) di Jakarta, Rabu 
(17/1/2018).

Menurut Tommy, sapaan akrab Irjen Ke
menhub itu, pihaknya bekerja sama bahkan 
siap tukar menukar informasi guna mencegah 
dan memberantas penyalahgunaan narkotika 
khususnya di lingkungan Kemenhub dan instansi 
di bawahnya.

Kemenhub-bnn Proaktif 
Mencegah Peredaran narkoba 
di Kalangan Insan transportasi

Radar
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“Kemenhub juga sangat komit untuk 
 menegakkan aturan keselamatan, dan mecegah 
semaksimal mungkin penyalahgunaan narkotika 
di kalangan insan perhubungan. Jika ada indikasi 
penyalagunaan narkotika di lapangan, Kemen
hub siap membantu dan mendukung kerja BNN 
atau sebaliknya,” jelas Tommy.

Bnn apresiasi kemenhub
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNN 

Komjen Buwas sangat mengapresiasi upaya pim
pinan Kemenhub yang proaktif ikut mencegah 
dan memberantas penyalahgunaan narkotika di 
ling kungan Kemenhub khususnya.

“BNN tak akan mampu menjalankan tugas 

memberantas narkotika seorang diri Butuh peran 
serta seluruh komponen masyarakat termasuk 
Kemenhub untuk mencegah dan memberantas 
narkotika di Indonesia,” sebut Tommy menirukan.

Pejabat tinggi Polri itu berharap, ke depan 
makin banyak instansi pemerintah atau lembaga  
nonpemerintah lainnya ikut berperan aktif 
dalam mencegah dan memberantas peredaran 
narkotika.

“Narkotika menjadi musuh bersama, terma
suk di lingkungan Kemenhub. Jasa transportasi 
mutlak harus memenuhi aspek keselamatan. 
Dan hal itu mustahil bisa diwujudkan jika insan 
perhubungan sendiri terlibat bahkan menjadi 
pengguna narkotika,” tegas Buwas lagi.
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Percepat tindak lanjut Hasil bPK 
Itjen Kemenhub gelar 
Forum Koordinasi
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Acara yang dibuka Kepala Bagian 
Keuangan dan Perlengkapan Sekre
tariat Inspektorat Jenderal Salman 
Zuhdi selaku Pelaksana Harian Sekre

taris Inspektorat Jenderal ini, dihadiri perwa

Mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 
BPK di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenhub menggelar Forum 

Koordinasi Pengawasan.

kilan dari Unit Kerja Eselon I di lingkungan 
Kemenhub serta turut hadir Kepala Bagian 
Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan 
Sekretariat Itjen Kementerian Keuangan 
Ahmad Ghufron.

“Forum ini diharapkan mampu menyama
kan persepsi atas penyelesaian rekomendasi 
BPK pada Kemenhub,” ujar Salman di Jakarta, 
Selasa (13/2/2018).

Sementara, kemarin (12/2/2018), Inspektur 
Jenderal Kemhun Wahju S. Utomo hadir se
bagai Narasumber pada acara Pembekalan 
kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
di lingkungan Kementerian Perhubungan 
Tahun 2018.

Kegiatan ini mengambil tema “Dalam 
Rangka Mempertahankan Opini WTP Kita 
Tingkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan 
di Lingkungan Kementerian Perhubungan.”

Irjen memaparkan materi “Penga wasan 
Internal,” kepada kurang lebih 600 peserta di 
Jakarta. 

Percepat tindak lanjut Hasil bPK 
Itjen Kemenhub gelar 
Forum Koordinasi

Forum ini diharapkan 
mampu menyamakan 
persepsi atas 
penyelesaian 
rekomendasi Bpk pada 
kemenhub,

Radar
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Mengecek penyelesaian 
pembangunan kapal 
Pelayaran Rakyat (Pelra), 
Irjen Kementerian 
Perhubungan Wahju 
Satrio Utomo didampingi 
Inspektur IV Imam Hambali 
beserta rombongan 
diterima oleh Kepala UPP 
kelas III Bulukumba, pada 
kegiatan Kunjungan Kerja di 
pelabuhan penyeberangan 
Bulukumba, Sulawesi 
Selatan.

Irjen Tommy melakukan sea trial salah satu 
kapal yang telah dibangun dan nantinya akan 
dapat menempuh pelayaran melayani sejauh 
120 mill laut.

“Saya cek kecepatan, manuver, dan yang 
menyangkut fungsi peralatan serta per leng
kapan di kapal pada saat nanti kapal berlayar,” 
tutur Tommy di Bulukamba, Selasa (6/2/2018).

Untuk menunjang keselamatan pelayaran 

kapal, kapal perla itu dilengkapi sarana fasilitas 
navigasi yang lebih modern.

Dengan tonase 35 GT, dapat menampung 
kapasitas 24 penumpang, lima awak kapal, dan 
kapasitas angkut barang 20 ton serta dengan 
kecepatan maksimal 9 knot.

“Kami berharap Pelalayaran Rakyat dapat 
dilakukan sebaik mungkin dan mengutamakan 
keselamatan pelayaran,” ujar Tommy.

Cek Pembangunan Kapal Pelra 

Irjen Kemenhub tinjau 
Pelabuhan bulukumba

Radar
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Mendampingi Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi, Irjen Wahju Satrio Utomo 
meninjau pembangunan kapal perintis 
di galangan Steadfast Marine, Pontianak, 

Kalimantan Barat.
Irjen Tommy terlebih dahulu tiba menyambut 

kedatangan Menhub beserta rombongan yang 
menggunakan Kapal Negara 5.207 milik KSOP 
Pontianak.

“Pembuatan Kapal Perintis Tol Laut yang sebagian 
besar proses pengerjaan tol laut sudah mencapai 
80% sehingga pada April 2018 diharapkan Tol Laut 
sudah selesai,” kata Irjen Wahju Satrio Utomo, Jumat 
(23/2/2018).

Diharapkan pada Lebaran tahun ini tol laut sudah 
dapat mengangkut kendaraan dan penumpang 
dalam rangka Mudik Gratis.

Kemenhub membangun 50 kapal perintis mulai 
tahun anggaran 20152018. Terdiri dari 25 unit kapal 
perintis ukuran 2.000 GT, 20 kapal perintis ukuran 
1200 DWT, dan lima kapal perintis ukuran 750 DWT. 

Kapal Perintis Dibangun 
di galangan Pontianak 

Ditargetkan Rampung April 2018

Radar
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Menteri Keuangan Sri  Mulyani 
menilai Kementerian Perhubungan 
( K e m e n h u b )  l a m b a n  d a l a m 
mendorong peran swasta dalam 

mengoperasikan infrastruktur transportasi.
“Terus terang Kemenhub saya anggap yang 

paling agak lamban dalam menentukan atau 
mendorong dan mengundang peranan swasta 
dalam berbagai macam hal,” jelas Sri dalam 
Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan 
Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Jakarta, Kamis 
(1/2/2018).

Menurutnya, ada semacam konservatisme 
yang cukup besar, karena insentif dan pakai dana 
APBN paling gampang tidak perlu repot. Tinggal 
(pokoknya) lobi paling kuat ke Kementerian 
Keuangan, dapat alokasi Bappenas dan menjaga 
di DPR agar (anggaran) tidak dipotong atau 
bahkan minta DPR untuk penambahan anggaran.

Cara konvensional ini dengan mengandalkan 
APBN maka kementerian tidak perlu pusing
pusing mencari skema lain dalam hal pembiayaan 
untuk belanja.

“Kalau bicara dengan skema non APBN 
anda mulai repot, berapa porsi dari saya, berapa 
porsi dari BUMN, berapa dari swasta dan fungsi 
koordinasi menjadi lebih rumit belum kalau 
kemudian bisa diatur atur sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini dia minta Kementerian 

Kemenhub Dinilai lamban 
Dorong Peran swasta

Keuangan menggunakan konsep value for money.
“Bahkan 2018 baru Januari lalu saya minta 

Wamenkeu duduk dengan semua Eselon I. 
kita buka semua anggarannya 2018. ternyata 
ketahuan banyak anggaran yang masih bisa kita 
efisienkan,” tutur Sri.

terus terang kemenhub saya 
anggap yang paling agak 

lamban dalam menentukan atau 
mendorong dan mengundang 

peranan swasta dalam berbagai 
macam hal
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Itjen Kemenhub 
terima 
studi banding 
basarnas

Inspektorat Jenderal Kementerian 
Perhubungan (Itjen Kemenhub) 
menerima Studi Banding dari 
Inspektorat Jenderal Badan 

Nasional Pencarian dan Pertolongan 
(BNPP) atau Badan SAR Nasional 
(Basarnas).

Menurut Sekretaris Itjen Aca 
Mulyana kegiatan ini dilakukan 
dalam rangka peningkatan kualitas 
pengawasan di lingkungan BNPP.

“Kami berterimakasih atas 
kedatangan Basarnas untuk laksanakan 
studi banding ini,” ungkap Aca Mulyana 
di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Inspektur Jenderal BNPP Nugroho 
Budi Wiryanto beserta enam orang APIP 
hadir pada acara tersebut, sedangkan 
Itjen Kemenhub diwakili oleh Sekretaris 
Inspektorat Jenderal Aca Mulyana, 
Inspektur V Heri Sudarmaji beserta para 
Kepala Bagian.
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Menurut Irjen Kementerian Perhubungan menjadi 
pembicara kunci dan sekaligus menutup Seminar 
Nasional Penanggulangan Kebakaran Hutan, 
Lahan dan Bencana Asap di Kalimantan 2018 

yang diselenggarakan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia 
(INKINDO).

“Dengan tema ‘Penanggulangan Kebakaran Hutan, 
Lahan dan Bencana Asap melalui Optimalisasi Pembangunan 
Infrastruktur’ Menhub menjadi Keynote Speaker,” kata Tommy 
di Palangkaraya, Kamis (22/2/2018).

Menhub disebutkan Tommy akan mengupas “Integrasi 
Pembangunan dan Pengembangan Moda Transportasi” di 
Kalimantan dalam seminar tersebut

“Diharapkan memberikan gambaran bagaimana arah 
model transportasi calon Ibukota Pemerintahan ini,” tuturnya. 

Kunja ke Palangkaraya, 
Irjen Dampingi Menhub budi

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan 
Wahju S. Utomo mendampingi Menteri 
Perhubungan Budi KaryaSumadi pada Kunjungan 
kerja (Kunja) di Kalimantan Tengah.
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Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio 
Utomo sambangi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan 
Kelas II Pontianak serta Kantor Distrik Navigasi Pontianak.

Dalam kesempatan itu Irjen Kementerian Perhubungan 
itu juga melihat KN. Pengiki, KN.341 dan speed boat 5.207.

Selanjutnya Irjen meninjau Kantor Pelindo II Pontianak serta 
Terminal Penumpang pelabuhan Dwikora Pontianak.

“Saya juga meninjau Kapal Penumpang Sabuk Nusantara 39 
yg berlayar dari Kijang Tambelan – Pontianak kepulauan natuna 
dan berakhir kembali ke kijang selama 12 hari dengan GT 1202 
yang dapat mengangkut sampai dengan 400 penumpang, 
sembari menyapa penumpang,” kata Tomny di Pontianak, Jumat 
(23/2/2018).

Kapal menurutnya, harus bersih, penumpang harus merasa 
nyaman dan aman karena itu adalah tugas operator sebagai 
bagian dari pelayanan.

Tommy juga meninjau Terminal Tipe A Antar Luar Batas 
Negara (ALBN) Sungai Ambawang yang berlokasi di kabupaten 
Kubu Raya.

“Terminal yang sudah beroperasi selama empat tahun ini 
melayani angkutan ke Sintang, Nanga Pinoh sebanyak 19 bus 
dan luar negeri ke kuching Malaysia serta Brunai Darussalam 
sebanyak 17 bus,” pungkasnya. 

tinjau Pelabuhan 
Pontianak, Irjen Kemenhub 
Dialog dengan Penumpang

41  Transparansi l  Vol. 13 No. 1 Tahun 2018 l



Radar

wahju satrio utomo 
wakili Kemenhub teken tP4 
dengan Jaminjtel Kejagung
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Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) Wahju S. 
Utomo bersama para pejabat Eselon I dan 
II Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 

mendampingi Menteri Perhubungan dalam 
rangka penandatanganan Nota Kesepakatan 
( M o U )  s e r t a  P K S  a n t a r a  K e m e n te r i a n 
Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat(PUPR), Kementerian 
Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
dengan Kejaksanan Republik Indonesia.

Acara dilaksanakan di Ruang Sasana Pradina 
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kamis 
(1/4/2018). Nota Kesepakatan ini bertujuan 
menjalin koordinasi yang baik dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi masingmasing dalam rangka 
mewujudkan pemerintah yang bersih dan 
berwibawa serta terciptanya sistem kelembagaan 
dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, 
efisien, transparan, dan akuntabel.

Nota Kesepakatan ini juga ditindaklanjuti 
dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS)  Kementerian 
Perhubungan dengan Kejaksaan RI, yang 
dilaksanakan dan ditandatangani oleh Inspektur 
Jenderal Kementerian Perhubungan dengan 
Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel).

menHuB Wakili 3 menteri
Menhub Budi Karya Suamdi berharap  agar 

masingmasing pejabat eselon I di lingkungan 
Kementerian Perhubungan dapat segera 
melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan pejabat 

yang berwenang di Kejaksaan RI sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya masingmasing.

Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan agar 
penyelesaian dan pengawalan terhadap 41 Proyek
Proyek Staregis Nasional (PSN), sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 
Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional yang menjadi perhatian 
khusus Menteri Perhubungan beserta jajarannya.

Pada kesemapatan itu, Menhub Budi Karya 
didaulat oleh Menteri PUPR untuk mewakili 3 
Menteri yaitu Menteri PUPR, BUMN dan Perhu
bungan dalam memberikan kata sambutan pada 
acara tersebut. Menhub pun memberikan contoh 
pembagunan Runway 3 Bandara Soetta serta 
kejenuhan transportasi tol Jakarta – Cikampek 
selama pembanungan Infrastruktur pada pidato
nya. “Sejauh ini proyek tersebut berjalan lancar,  
aman dan bebas korupsi,” tandas Menhub.

Nota Kesepakatan ini bertujuan 
menjalin koordinasi yang baik 

dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi masing-masing 

dalam rangka mewujudkan 
pemerintah yang bersih dan 
berwibawa serta terciptanya 

sistem kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintahan 
yang efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel
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Irjen tommy: Pembangunan 
2 Pelabuhan di Kalsel 

Dilaksanakan tahun Ini

Pembangunan dua pelabuhan di Ka
limantan Se latan yakni Marabatuan 
dan Matasiri, Ka li man tan Selatan, 
ditegaskan Irjen Kementerian Per 

hubungan (Kemenhub) Wahju Satrio Utomo 
segera dilaksanakan ta hun ini.

Dia mengemukakan hal tersebut pasca me
lakukan peninjauan di dua proyek pembangunan 
pe labuhan tersebut bersama rombongan dan 
di dampingi KSOP Kelas II dipimpin Aprianus 
Hangki

“Tinjuan ini dilakukan untuk mengetahui 
pe nyebab mangkraknya pembangunan dua 
pe  labuhan tersebut,” jelas Tommy di Kotabaru, 

Jumat (12/1/2018).
Tommy mei l ihat  dengan det i l  t i t ik 

masalahnya apa dan alhamdulillah tidak ada 
masalah apapun dengan instansi lain.

Dia menyatakan bahwa lelang pembangunan 
dua pelabuhan tersebut akan segera dilaksanakan 
dan pembangunan tahun ini.

“Anggaran sudah ada untuk pem ba ngu nan
nya, sudah siap untuk tahun ini,” ungkap Tommy.

Dukungan dari Pemerintah Daerah setempat 
juga sangat baik. Dengan adanya pembangunan 
pe labuhan itu, nantinya masyarakat akan le bih 
dimudahkan dalam bertransportasi dan mo bi li
tas dari wilayah satu ke wilayah lainnya. 
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anggaran sudah ada untuk 
pem ba ngu nan nya, sudah 

siap untuk tahun ini
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Inspektur Jenderal Kementerian Perhubu
ngan Wahju S. Utomo didampingi Inspektur 
III Haekal dan Inspektur IV Imam Hambali 
melakukan kunjungan kerja meninjau Fasi

litas Pelabuhan Marabatuan Kecamatan Pulau 
Sembilan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kaliman
tan Selatan didampingi Bupati Kotabaru. 

Irjen Kementerian Perhubungan Wahju Sa
trio Utomo meninjau pembangunan Pelabuhan 
Marabatuan dan Matasiri, Kotabaru, Kalimantan 
Selatan.

Kunjungan dilaksanakan 1012 Januari 2018 
bersama Inspektor Marasabessy Haekal Dachlan, 
Imam Hambali beserta tim Inspektorat Jenderal.

Kunjungan kerja ke Pulau Marabatuan dan 
Pulau Matasiri ini, Irjen Tommy dan rombingan 
didampingi Direktorat Kepelabuhanan Ditjen 
Hubla, Bupati Kotabaru, KSOP Kotabaru, UPP 
Sebuku, UPP Tanjung Batu, UPP Satui.

“Perjalanan ke lokasi menempuh perjalanan 
darat dari Kotabaru menuju Terminal Mekarpu
tih dengan jarak tempuh kurang lebih empat 
jam dan dilanjutkan perjalanan melalui laut,” 
urai Kepala KSOP Kotabaru Aprianus Hangki di 
Kotabaru, Jumat (12/1/2018).

Pelayaran menggunakan kapal patroli KNP. 

377 milik KSOP Kls IV Kotabaru dan KN. Altair 
milik Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin dengan 
waktu perjalanan lima jam dengan jarak tempuh 
kurang lebih 55 NM.

Diakui Aprianus, rombongan dalam perjala
nan ke pulau Marabatuan dan Matasiri dihadang 
cuaca buruk dan hujan lebat dengan ketinggian 
gelombang mencapai 2,5 meter.

Setiba di lokasi, Irjen dan tim diterima Camat 
Kepulauan Sembilan dan warganya selanjutnya 
mengunjungi lokasi pembangunan fasilitas 
 pelabuhan Marabatuan dan Matasiri.

Dalam kunjungan tersebut hadir juga dari 
Kementerian PUPR dan Kementerian Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup.

“Setelah selesai berdiskusi dan melakukan 
kunjungan ke lokasi pembangunan fasilitas 
pelabuhan Marabatuan Matasiri tim ke Kotabaru 
dan sekali lagi dihadang cuaca buruk dan gelom
bang besar mencapai 34,5 meter, namun kami 
bersyukur dapat melaluinya dengan selamat,” 
ungkapnya.

Tim sampai Kotabaru pukul 20.00 Wita 
dengan kondisi selamat dan aman selanjutnya 
mengikuti ramah tanah dengan Bupati Kotabaru 
dan jajaran.

Irjen tommy tinjau Pembangunan 
Pelabuhan Marabatuan dan Matasiri

Radar
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Menindaklanjuti surat undangan 
dari Ketua Umum Dewan Pengurus 
Nasional (DPN) Asosiasi Auditor 
Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) 

Nomor : Und.003/AAIPI/DPN/2018 tanggal 
13 Februari 2018 perihal Undangan Rapat 
Rutin Bulanan DPN AAIPI, Inspektorat Jenderal 
Kementerian Perhubungan menjadi tuan rumah 
menggelar rapat tersebut. 

Rapat rutin ini bertujuan untuk membahas 
agenda kegiatan program kerja DPN AAIPI. 
Pada rapat tersebut hadir Inspektur Jenderal 
Kemenhub Wahju S. Utomo dan Inspektur 
Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati 
sebagai Ketua Umum DPN AAIPI serta turut hadir 
para Inspektur Itjen Kemenhub serta perwakilan 
dari Inspektur Jenderal Kementerian sebagai 
DPN AAIPI.

Itjen Kemenhub tuan Rumah 
Rapat Kerja DPn Asosiasi Auditor 

Intern Pemerintah Indonesia
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mengawali tahun 2018 inspektorat jenderal kementerian 
perhubungan (itjen kemenhub) melaksanakan apel Besar yang 

diikuti seluruh pejabat dan pegawai.

Awali tahun 2018 Itjen Kemenhub 
laksanakan Apel besar

48  l  Transparansi l  Vol. 13 No. 1 Tahun 2018



Dalam apel besar ini, menjadi salah satu 
agenda acara adalah penandatanganan 
Per janjian Kinerja Tahun 2018 antara 
para Inspektur dan Sesitjen dengan 

Inspektur Jenderal, pe nan datanganan Pakta 
Integritas, Penyematan Len cana ltjen, dan Penye
matan Jaket APIP kepada per wakilan pegawai.

meningkatkan soliditas dan kebersamaan 
sebagai landasan, karena itu adalah kunci 
keberhasilan dalam suatu lrganisasi,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Irjen Tommy 
sekaligus menyematkan Jaket APIP kepada 
perwakilan para Inspektur dan Koordinator 
Wilayah serta Auditor.

“Logo APIP mengalami sedikit perubahan 
pada Itjen Kemenhub yaitu tidak ada lagi lingkaran 
kuning sebagai tanda bahwa tidak ada batasan 
dalam berkreasi, berinovasi,” tutup Irjen Tommy. 

“Seluruh pegawai di lingkungan Intjen 
harus se lalu memenuhi tiga syarat dalam 
melaksanakan tu gas, yaitu harus selalu semangat 
dalam men jalankan tugas, ketahanan fisik 
harus tetap dijaga baik serta menjadi panutan 
bagi seluruh pegawai di luar Itjen,” papar Irjen 
Kemenhub Wahju Satrio Uto mo di Jakarta, Selasa 
(2/1/2018).

Pegawai Itjen Kemenhub menjadi panutan 
harus dimulai dari cara berpakaian, kerapihan, 
tingkah laku maupun tutur kata.

Pada tahun 2018, Itjen memiliki tiga tugas 
utama yaitu pengawalan 41 proyek stra tegis 
nasional di seluruh sektor transportasi, me nye
lesaikan permasalahan yang terjadi pada pro
yekproyek mangkrak serta melakukan audit pe
meliharaan secara teliti selain tugastugas lain nya.

Saya minta seluruh pegawai diminta agar 
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tegang & Mendebarkan
Perjalanan tim Irjen Kemenhub ke Pelabuhan 
Marabatuan dan Matasiri Kalsel

Radar
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Inspektur Jenderal 
(Irjen) Kementerian 

Perhubungan (Kemenhub) 
Dr. Wahju Satrio Utomo 

bersama rombongan 
meninjau dia proyek 
pelabuhan di daerah 
Kalimantan Selatan 

(Kalsel). Mereka adalah 
Pelabuhan Marabatuan 

dan Pelabuhan Matasari 
Kalsel.

Kedua proyek transportasi laut itu diduga 
mangkrak, yaitu proyek berhenti dan 
atau tetap dilanjutkan tidak berafaat 
bagi rakyat. Padahal, proyek itu diba

ngun menggunakan uang rakyat di APBN, 
khususnya menggunaan DIPA Kementerian 
Per hubungan.

Data awal yang masuk di Irjen Kemenhub, 
kedua proyek –Pelabuhan Marabatuan dan 
Pelabuhan Matasari– sudah lama dibangun, 
sekitar tahun 2014. Tapi sampai akhir  tahun 
2017 belum selesai bahkan ada indikasi akan 
mangkrak atau tidak akan selesai bibangun.

Dalam peninjauan kedua proyek tersebut 
(Pelabuhan Marabuatuan dan Pelabuan Matasiri) 
Irjen Kemenhub bersama rombongan harus 
melakukan safari perjalanan yang panjang dan 
menegangkan.

“Tim harus menempuh perjalanan panjang 
sampai puluhan jam dari Jakarta. Selain itu, tim 
harus beberapa kali ganti moda transportasi  
menuju kedua proyek pelabuhan di daerah Kalsel 
itu,” tutur Tommy, sapaan akrab Irjen Kemenhub 
dalam perbincangan dengan Tim Transparansi di 
Jakarta, pertengahan Januari 2018.

Perjalanan dimulai dengan penerbangan 
dari Jakarta menuju Banjarmasin, Ibukota Kalsel 

dengan pesawat Garuda Indonesia. Kemudian 
dilanjutkan dengan penerbangan perintis dari 
Banjarasin ke Kotabaru, salah satu kabupaten 
di Kalsel.

Dari Kotabaru, dilanjutkan melalui jalan darat 
dengan mobil untuk sampai dermaga pelabuhan 
terdekat menuju ke dua pelabuhan perintis di 
pinggiran laut Kalimatan Selatan yang tengah 
dibangun itu.

Perjalanan berikutnya menggunakan kapal 
patroli KPLP dan Kapal Navigasi. Perjalanan 
dengan kapal negara ini, ditempuh lebih dari 
enam jam. Sementara, kondisi cuaca dan ombak 
kurang bersahabat. “Di tengah pelayaran, cuaca 
hujan dan mendung gelap. Ombak cukup tinggi 
sekitar 23 meter dengan kapal relatif kecil. Bisa 
dibayangkan, bagaimana kondisi pelayaran 
yang harus dihadapi awak kapal serta Tim Irjen 
Kemenhub di tengah laut tersebut,” jelas Tommy.

Di bilang berat, perjalanan ini memang 
benar. Tapi, demi menunaikan tugas mengawasi 
dan memastikan proyek yang dibangun dengan 
uang negara harus tepat sasaran semua ini harus 
dijalani.

di tengah pelayaran, 
cuaca hujan dan mendung 
gelap. ombak cukup tinggi 
sekitar 2-3 meter dengan 
kapal relatif kecil. Bisa 
dibayangkan, bagaimana 
kondisi pelayaran yang 
harus dihadapi awak kapal 
serta tim irjen kemenhub di 
tengah laut tersebut

51  Transparansi l  Vol. 13 No. 1 Tahun 2018 l



“Saya sampaikan kepada Tim Irjen Kemen
hub. Kita harus tahu kondisi di lapangan se
kaligus merasakan bagaimana derita warga 
di daerah terpencil, terluar dan terbelakang 
serta perbatasan NKRI. Mereka hidup jauh dari 
masyarakat, dengan keadaan  infrastruktur 
minim serta beban hidup sangat berat,” terang 
Tommy.

Menjelang sandar di pelabuhan tujuan 
yaitu Pelabuhan Marabuatuan, kita saksikan 
langsung bagaimana sulitnya kapal sandar dan 
penumpang turun dari kapal. Dengan kondisi 
dermaga yang sangat minim bahkan belum layak 
disebut pelabuhan, mereka harus berpindah dari 
kapal agak besar ke kapal rakyat yang kecil yang 
akan menghantar mereka ke daratan.

Proses perpindahan penumpang dari kapal 
besar ke apal kecil juga sangat riskan bahkan 
berbahaya. Penumpang harus melompat ke 
kapal kecil saat ombak rendah dan kapal bisa 
merapat. Saat ombak besar dan jarak kapal 
agak menjauh, mereka harus menunggu. 
Jika dipaksakan, bisa terjatuh ke laut karena 
terpelesat atau memang jaraknya jauh dan tak 
mampu dilompati.

“Begitulah derita yang harus dihadapi 

masyarakat di daerah terpencil Kalsel. Kasus 
serupa bisa juga dialami bahkan lebih parah 
dihadapi anggota masyarakat lainnya. Padahal, 
mereka bangsa Indonesia juga dan hidup di 
wilayah yang bernama NKRI,” urai Tommy.

Butuh perjuangan dan tekad yang kuat untuk 
hidup dan bertahan di daerah terpencil tersebut. 
Mereka harus bertahan hidup di tengah kondisi 
yang serba minim. “Mereka harus berjuang keras 
untuk bertahan hidup, mencari makan dengan 
membanting tulang. Oleh karennya, Tim Irjen 
Kemenhub sengaja saya ajak agar bisa melihat 
dan merasakan langsung bagaimana perjuangan 
mereka,” cetus Tommy.

Beratnya medan yang harus dilalui Tim Irjen 
Kemenhub dan juga warga kepulauan di Kalsel ini 
harus menjadi pelajaran berharga dan menjadi 
referensi untuk mengambil kebijakan terkait 
hidup dan masa depan mereka. “Meski sudah 72 
tahun Indonesia merdeka, ternyata masih banyak 
anak negeri yang harus diperjuangkan hidup dan 
kesejahteraannya,” papar Tommy meyakinkan.

usus kami loncak keluar
Beratnya perjuangan khususnya dalam 

pelayaran menuju Pelabuhan Marabatuan ini 
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di tengah pelayaran, 
cuaca hujan dan mendung 
gelap. ombak cukup 
tinggi sekitar 2-3 meter 
dengan kapal relatif 
kecil. Bisa dibayangkan, 
bagaimana kondisi 
pelayaran yang harus 
dihadapi awak kapal serta 
tim irjen kemenhub di 
tengah laut tersebut

sudah dirasakan Tim Irjen Kemenhub bahkan 
personel Distrik Navigasi yang ikut mendampingi 
dan menghantarkan tim dalam perjalanan ke 
pulau tersebut. “Ada serang petugas Distrik 
Navigasi  bilang, –Pak, kalau perjalanannya 
begini terus, bukan hanya isi perut kita yang 
keluar. Bahkan, usus kita pun bisa ikut meloncak 
keluar karenanya– ,”  ucap Tommy menirukan.

Jika tak kuatkuat benar, dalam perjalanan 
laut dengan kapal kecil dan ombak cukup 
ekstrim bisa mabuk laut.  Tim Irjen Kemenhub 
dan beberapa petugas yang ikut berlayar ke 
pulau pada mabuk laut. “Kita dikawal dan naik 
kapal negara (KN) masih berat dan mabuk 
begini. Apalagi rakyat kecil yang naik kapalkapal 
klotok, bisa dibayangkan bagaimana beratnya 
perjuangan rakyat di pulau itu,” tanya Tommy 
diplomatis.

Dari perjalanan panjang dan berat tersebut, 
Tommy berharap, seluruh pejabat khususnya 
dari Jakarta bisa ikut peduli dan merasakan 
derita rakyat di daerah terpencil dan perbatasan 
NKRI. “Mereka semua sudah berjuangan untuk 
menjaga dan merawat NKRI. Mereka dengan 
gagah berani menjaga dan dengan lantang 
mengaku bangsa Indonesia yang hidup di 
wilayah NKRI. Kita semua harus ikut berjuang 
meningkatkan nasib dan kesejahteraan mereka,” 
harap Tommy.

janji selesai tahun ini
Derita warga pulau di Kalsel ini tanya hanya 

berhenti ditengah pelayaran yang menantang 
ombak di laut. “Selain itu, mereka juga hidup 
dengan kondisi dan fasilitas terbatas.  Rumah dan 
dan kampungnya berada di balik bukit. Mereka 
baru dapat merasakan sinar Matahari  mulai jam 
14.00. Sebelumnya,  belum ada sinar Mentari, 
karena masih terhalang bukit. Sudah hidup di 
daerah terpencil, fasilitas pun minim. Ibarat, 
sudah jatub tertimpa tangga pula,” kisah Tommy.

Sesampai di lapangan,  proyek Pelabuhan 
M a ra b at u a n ,  K a l s e l  k o n d i s i nya  m a s i h 
memprihatinkan. “Dibangun sejak 2014, tapi 
belum ada progres bangunan yang signifikan. 
Yang kelihatan baru tiang pancang di tengah 
laut. Tak tahu, entah kapan akan selesai atau 
bahkan tak akan pernah selesai dibangun 
mereka nanti,” kata Tommy menyanksikan.

Oleh karena itu, dalam peninjauan ke 
lapangan serta perbincangan dengan warga 
dan tokoh masyarakat setempat saya berjanji, 
“Proyek pelabuhan ini akan saya perjuangkan 
untuk dilanjutkan. Sebelum akhir tahun 2018, 
proyek Pelabuan Marabatuan sudah selesai 
dibangun dan bisa dioperasikan untuk warga  
masyarakat,” janji Tommy.

Dia menambahkan, Pelabuhan Marabatuan 
dan Pelabuhan Matasiri Kalsel sangat dibutuhkan 
masyarakat pulau. Kapalkapal perintis serta 
kapal pelayaran rakyat butuh sarana dan fasilitas 
pelabuhan dan dermaga yang lebih baik, layak 
dan memenuhi aspek keselamatan.

“Untuk membangun masyarakat di daerah 
sekaligus memasarkan produk asli daerah baik 
perikanan, rumput laut, kopra dan lainnya butuh 
transportasi laut serta pelabuhan yang baik dan 
memadahi. Kemenhub RI bertekad akan segera 
menyelesaikan pembangunan kedua pelabuhan 
itu demi kehidupan rakyat yang lebih baik dan 
sejahtera di pulau,” tegas Tommy. (***)
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ProfilProfil

 Jumping over the Half of ICAo 
Members Country

Melonjaknya 
keselamatan 

penerbangan nasional 
dari penilaian yang 

rendah hingga nyaris 
zero accident dalam 

satu tahun terakhir ini, 
tak lepas dari tangan 
Dirjen Perhubungan 
Udara Agus Santoso 

dalam mengajak 
seluruh penyelenggara 

penerbangan untuk 
terus meningkatkan 

keselamatan 
dan keamanan 

penerbangan serta 
pelayanan kepada 

pengguna jasa.

Pencapaian Keselamatan Penerbangan nasional, Agus:
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Menurut mantan Kepala Badan 
Penelitian dan Pengemban Perhu
bungan ini, modal keselamatan 
penerbangan Indonesia adalah aset 

yang bernilai tinggi dalam dunia penerbangan. 
Tanpa keselamatan penerbangan, maka kemajuan 
teknologi dan pertumbuhan penumpang tidak 
bermanfaat.

“Indonesia mempunyai catatan lebih bagus 
lagi dari record ratarata dunia. Indonesia 
mencapai record di tahun 2017 dengan zerro fatal 
accident both passenger jet aircraft and proppeller 
aircraft,” jelas Agus di Jakarta beberapa waktu lalu.

Bahkan capaian keselamatan penerbangan 
versi USOAP ICAO yang diperoleh ada Oktober 
2017 lalu, menjadi  bukti bahwa Indonesia bisa 
lebih baik lagi.

“Pencapaian Indonesia dalam hal keselamatan 
penerbangan disebut sebagai jumping over the 
half of ICAO members country. Selain itu banyak 
negara juga mengapresiasi Indonesia untuk 
zerro fatal accident transport passenger aircraft, 
baik untuk pesawat jet maupun propeler selama 
tahun 2017,” ujar Pria kelahiran Solo, 4 Agustus 
1958 ini.

Sejak dilantik menjadi Dirjen Perhubungan 
pada Februari 2017 lalu, Agus tanpa henti 
menggaungkan bahwa bersamasama kita bisa. 
Dia merangkul seluruh stake holder dan instansi 
terkait untuk mewujudkan penerbangan yang 
selamat, aman, dan komplai terhadap peraturan 
dengan terus meningkatkan layanan kepada 
pengguna jasa.

“Saya terus mengingatkan para operator di 
bidang penerbangan untuk mematuhi prinsip 
3S+1C dalam penerbangan yaitu Safety, Security, 
Services dan Compliance (kepatuhan pada aturan 
yang berlaku),” tutur lulusan Institut Teknologi 
Bandung dan Universitas Negeri Jakarta itu.

Ramp check menjadi salah satu hal penting 
yang menjadi fokus Agus untuk meningkatkan 
keselamatan penerbangan. Penyelenggaraan 
secara rutin dan insidentil pun terus dikawal oleh 
lelaki yang besar di Ditjen Perhubungan Udara. 
Dia memerhatikan dari hal yang besar hingga 
yang kecil secara detil tanpa kenal lelah.

Berkat kerja keras dan kerja bersama, 
menurutnya, Indonesia saat ini sudah mempunyai 
kesiapan dan percaya diri untuk bekerjasama 
dengan negaranegara di kawasan Asia Asifik. 

Hal itu mengingat beberapa pengembangan 
bidang penerbangan yang sudah dilakukan 
dan keberhasilan yang sudah dicapai Indonesia 
beberapa waktu terakhir.

“Di bidang keselamatan penerbangan, 
beberapa keberhasilan yang sudah dicapai di 
antaranya meningkatkan kapabilitas pengawasan 
keselamatan penerbangan secara progresif di 
mana hasil ICAO Coordinated Validation Mission 
(ICVM) yang diselengarakan pada 10 – 18 
Oktober 2017 lalu, Indonesia telah mencapai nilai 
pemenuhan (Effective Implementation/ EI Score) 
terhadap audit ICAO (Universal Safety Oversight 
Audit Programme/ USOAP) jauh di atas ratarata 
global aviation safety plan. Dengan nilai EI unggul 
jauh di atas angka ratarata global safety plan, 
Indonesia kata dia, menargetkan Penerapan 
Program Keselamatan (State Safety Programme/ 
SSP) pada 2018, atau maju lebih dulu dari target 
internasional pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil ICVM 2017 tersebut, 
Indonesia memeroleh SSCs (Significant Safety 
Concern) atau red flag pada pelaksanaan USOAP 
Continous Monitoring Approach (CMA). Indonesia 
berkomitmen untuk mempertahankan nilai EI 
yang ada melalui penerapan sistem Continous 
Monitoring Approach (CMA) secara konsisten 
guna kinerja keselamatan penerbangan di 
Indonesia yang lebih baik.

“Indonesia juga telah memiliki tatanan 
navigasi penerbangan nasional dan tatanan 
bandara sebagai bagian dari rencana nasional. 
Semua bandara internasional Indonesia telah 
disertifikasi,” ungkapnya.

Dengan prinsip ‘Together Better’ Agus 
mengajak Indonesia terbang lebih tinggi dengan 
berpegang teguh pada 3S+1C. ***

Saya terus mengingatkan 
para operator di bidang 

penerbangan untuk 
mematuhi prinsip 3S+1C 
dalam penerbangan yaitu 

Safety, Security, Services dan 
Compliance (kepatuhan pada 

aturan yang berlaku)

55  Transparansi l  Vol. 13 No. 1 Tahun 2018 l



Radar

Didampingi Inspektur I I  Kasman, 
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub) Wahju 
Satrio Utomo meninjau pekerjaan 

jalur kereta api lintas KedungjatiTuntang, Jawa 
Tengah, kemarin (1/3/2018).

Sembari meninjau dengan seksama, Irjen 
Tommy memastikan penyelesaian reaktivasi jalur 
tersebut dapat diselesaikan. “Reaktivitasi jalur KA 
KedungjatiTuntang sepanjang 30,60 km sudah 
lama diprogramkan,” tutur Tommy di Tuntang, 
Jumat (2/3/2818).

Pihaknya juga akan melakukan audit dan 
pengawasan terhadap reaktivasi jalur tersebut, 
agar dapat selesai sesuai waktu yang telah 
ditentukan. Sebelumnya Anggota DPR Komisi 
V Sujadi menyampaikan bahwa jalur tersebut 
agar reaktivasinya diaudit lantaran belum juga 
rampung pengerjaannya.

Menurut Tommy, salah satu tugas Itjen adalah 
melakukan pengawalan, asistensi, supervisi, dan 
audit pada setiap pengerjaan proyek Kemenhub 
baik pembangunan fasilitas baru maupun 
pengembangannya.

tinjau Jalur KA 
Kedungjati-
tuntang, 
Irjen Pastikan 
Penyelesaian 
Reaktivasinya

Reaktivitasi 
jalur KA Kedungjati-
Tuntang sepanjang 

30,60 km 
sudah lama 

diprogramkan
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Lensa

(Jakarta,6 Februari 2018) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 
bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP 

menyelenggarakan Bimbingan Teknis “Tata Cara Pemberian dan Penilaian 
Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA).” Bimtek yang dilaksanakan 
selama 4 (empat) hari sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 ini dibuka 

oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Aca Mulyana dan sebagai Narasumber 
adalah Pusdiklatwas BPKP. Tujuan diadakannya Bimtek ini adalah untuk 

meningkatkan pemahamanterhadap peraturan pelaksanaan dan penilaian 
angka kredit JFA bagi para Anggota Tim Penilai Angka Kredit di lingkungan 

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
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Jalan Santai Bersama Menteri 
Perhubungan dan TIM Medsos 
menyusuri Kantor Kemenhub – 
Patung Kuda – Sarinah – Patung 
Kuda – Ruang Mataram.

Turut hadir Inspektur Jenderal 
Kementerian Perhubungan 
Wa h j u  S .  U to m o  b e s e r t a 
Para Eselon I, Para Eselon II 
Sekjen, Para Eselon II Ditjen 
Hubdat, Para Eselon II BPSDM, 
Para Eselon II BPTJ, Dir Angud, 
Sesditjen Hubdat, Sesban PTJ, 
Sesban PSDM, Karo Umum, Karo 
KIP mulai pukul 07.00 hingga 
09.30 WIB.

Dalam kegiatan tersebut, 
Menhub mengenakan kaos 
putih plus topi dengan celana 
abuabu dan sepatu hitam. 
Dengan terbuka, dia berbincang 
santai dengan para peserta.

Jalan santai

Lensa
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Makasar, 8 Februari 2018 
Di sela sela kegiatan Kunjungan Kerja di Sulawesi Selatan, Hadir sebagai Dosen tamu 
Inspektur Jenderal Kemenhub memberikan kuliah umum di Politeknik Ilmu Pelayaran 

(PIP ) Makassar dengan judul materi Pengembangan SDM Transportasi Laut Dalam 
Mendukung Tol Laut dan Indonesia sebagai Pos Maritim Dunia.

Lensa
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LensaResensi

Presiden Joko Widodo kesal dengan nilai 
ekspor Indonesia yang masih sangat 
minim dan kalah dari negara-negara lain. 
Presiden pun mempertanyakan peran 

Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) yang 
dinilainya tak optimal dan hanya menghabiskan 
anggaran.

“ITPC apa, bertahun-tahun kita memiliki ITPC, 
apa yang dilakukan? Apa mau kita terus teruskan?” 
kata Jokowi saat membuka rapat kerja Kementerian 
Perdagangan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, 
Rabu (31/1/2018).

“Kalau saya enggak. Saya lihat enggak ada 
manfaat ya saya tutup kalau saya. Negara keluar 
biaya untuk itu, negara keluar duit yang tidak kecil. 
Banyak. Apa yg sudah dilakukan? Apa yang sudah 
dikerjakan?” tambah Jokowi.

Jokowi lalu memaparkan nilai ekspor Indonesia 
dibandingkan negara-negara tetangga. Nilai ekspor 
Indonesia pada tahun 2016 hanya 145 juta dollar 
Amerika Serikat. Angka itu kalah dari negara 
tetangga seperti Kamboja (160 juta), Malaysia 
(184 juta) dan Thailand (231 juta). Padahal, jumlah 
penduduk di negara tersebut jauh lebih sedikit dari 
Indonesia.  “Ini banyak yang keliru yang rutinitas 
kita lakukan bertahun-tahun tanpa perubahan,” 
cetus Presiden.

Ekspor sejatinya adalah usaha membangun 
devisa negara. Jadi wajar saja Pak Jokowi kecewa 
dengan nilai ekspor produk yang terbilang kecil itu.

Namun nilai kecil ekspor tersebut,  Kementerian 
Perhubungan bekerja keras membangun SDM 
yang terbilang sangat besar dalam menghasilkan 
devisa untuk negara. Tenaga-tenaga profesional 
bidang transportasi dilahirkan melalui lembaga 
pendidikan di lingkungan Badan Pengembangan 
SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan. 
Tenaga-tenaga transportasi itu dari kompetensi 
di bidang transportasi darat, perkeretaaapian,  
penerbangan hingga pelayaran.

Sebagian dari tenaga-tenaga profesional 
yang dilahirkan di lembaga pendidikan di BPSDM 
Perhubungan itu langsung bekerja di perusahaan 
asing. Contohnya untuk pelaut saja. Saat ini 
tercatat terdapat 78.000 pelaut Indonesia bekerja 
di pelayaran asing.  

Dengan asumsi rata-rata gaji paling moderat 
3.000 dolar AS per bulan maka devisa yang 
dihasilkan selama satu tahun sekitar  2,808 miliar 
dolar AS. Dari angka ini saja sudah sangat jauh 
dari nilai ekspor produk Indonesia yang tahun 2016 
mencatat 145 juta dolar AS.

Itu belum termasuk devisa yang dihasilkan 
oleh pilot-pilot yang juga bekerja di maskapai 

Judul Buku: 
“DR Wahju Satrio Utomo, SH, Msi, 

SANG INOVATOR Menciptakan 
Jutaan SDM Transportasi.”

Penerbit: BeritaTrans

Cetakan Tahun 2017

sanG inoVator

Menciptakan Jutaan SDM Transportasi
Mendulang Miliaran Devisa untuk Negara

penerbangan Indonesia.
Dengan data tersebut maka tampak se-

sungguhnya ekspor SDM terdidik, kompeten 
dan profesional yang dilahirkan oleh BPSDM 
Perhubungan merupakan langkah luar biasa dalam 
menopang perekonomian Indonesia.

Sejarah juga memperl ihatkan BPSDM 
Perhubungan begitu enerjik dalam menciptakan 
SDM siap kerja dan siap mengoperasikan alat saat 
DR Wahju Satrio Utomo, SH, Msi, memimpin.

Pria yang akrab dengan panggilan ‘Pak Tommy’ 
itu begitu lama berada di BPSDM Perhubungan, 
dari menjadi sekretaris hingga mengepalai 
institusi tersebut. Selama kurun waktu di BPSDM 
Perhubungan, dia begitu semangat menggelar 
berbagai inovasi, terutama dalam hal menggenjot 
pendidikan berbasis vokasi.

Seluruh lembaga pendidikan didorongnya 
menjadi Badan Layanan Umum (BLU), yang 
secara bersamaan berkewajiban juga mendidik 
putra-putri Indonesia dari pelosok daerah dan 
berbagai lapisan ekonomi masyarakat. Dari anak-
anak nelayan hingga anak-anak penjaga menara 
suar dididik untuk menjadi bagian SDM Indonesia 
yang tangguh, siap kerja dan tidak hanya menjadi 
bagian dari sumber kemakmuran keluarga tetapi 
juga menghasilkan devisa untuk negara.  

Sebagian dari rekam jejak aksi inovasi Pak 
Tommy itu dirangkum dalam buku  “DR Wahju Satrio 
Utomo, SH, Msi, SANG INOVATOR Menciptakan 
Jutaan SDM Transportasi.” Buku ini merupakan 
rekaman hard copy dari pemberitaan di BeritaTrans.
com.

Di dalam buku setebal 348 halaman, yang 
diterbitkan oleh penerbit BeritaTrans, disajikan 
berbagai informasi fakta Pak Tommy yang 
tampak tidak pernah berhenti dalam melahirkan 
inovasi. Melalui buku ini terbuka peluang bagi 
pembaca untuk mengeksplorasi, menganalisis 
dan merumuskan berbagai inovasi lanjutan dalam 
melahirkan SDM-SDM terdidik, kompeten dan 
profesional untuk semakin majunya Indonesia.
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GratiFikasi JUGA korupsi
sanksi pemberi 

Gratifikasi

sanksi penerima 
Gratifikasi

penjara 1- 5  tahun

penjara 4 tahun 
sampai 20 tahun 

atau seumur Hidup

denda rp50 juta 
sampai 250 juta

denda rp200juta 
sampai 1 milyar rupiah

Gratifikasi juga tergolong kejahatan korupsi (suap) Pasal 12 B Ayat  (1) 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, 

apabila berhubungan dengan jabatannya



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

Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN2014


