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Editorial

Mengawal
Keselamatan
Bertransportasi

S

EMANGAT dan usaha
besar pemerintah
dalam membangun
dan mengoperasikan sarana
dan prasarana transportasi
seharusnya linear dengan
meningkatnya kepatuhan
terhadap keselamatan
transportasi.
2
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Dijunjungnya aspek keselamatan dalam
bertransportasi menjadi bagian strategis dari
memberikan jaminan keselamatan kepada
pengguna jasa transportasi. Pada posisi itu,
maka terimplementasikan salah satu nilai dari
visi Nawa Cita Pemerintah Jokowi bahwa negara
hadir memberikan jaminan keselamatan rakyat
dalam bertransportasi.
Kementerian Perhubungan sebagai regulator
transpor tasi sudah begitu bersungguhsungguh melakukan sosialisasi dan internalisasi
dipatuhinya keselamatan bertransportasi.

Editorial
Berbagai aksi secara kesisteman maupun
temporer diselenggarakan.
Seperti ditegaskan Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi, bahwa seluruh pihak
h arus terus mempromosikan keselamatan
bertransportasi. Zero accident bukan merupakan
mimpi ketikakesadaran tentang keselamatan
bertransportasi menjadi bagian dari kehidupan
sehari-hari.
Namun fakta memperlihatkan kesadaran
publik, operator jasa transportasi, regulator
pemerintah daerah (Pemda) dan pihak lainnya
terhadap keselamatan bertransportasi masih
perlu ditingkatkan.

Tugas itu terutama
memberikan supervisi
kepada subsektor dalam
penggunaan anggaran
dan pelaksanaan
audit keselamatan
serta sosialisasi
keselamatan. Sejauh ini
penggunaan anggaran
dan pelaksanaannya oleh
seluruh subsektor berjalan
sebagaimana mestinya.

Keselamatan bertransportasi juga
menjadi bagian dari tugas vital Inspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan. Tugas
diimplementasi dalam bentuk pengawalan dan
pengawasan proyek dari perencanaan (termasuk
studi awal), penganggaran hingga operasional.
Tugas tersebut diutamakan memberikan
supervisi kepada subsektor dalam penggunaan
anggaran dan pelaksanaan audit keselamatan
serta sosialisasi keselamatan. Sejauh ini
penggunaan anggaran dan pelaksanaannya
oleh seluruh subsektor berjalan sebagaimana
mestinya.
I n s p e k to ra t J e n d e ra l m e m b e r i k a n
penguatan pemahaman tentang audit
keselamatan diselenggarakan dalam setiap
tahapan proses pembangunan, dari desain
hingga pengoperasian. Dalam posisi itu maka
pendekatan pencegahan kecelakaan berorientasi
kepada tindakan pro-aktif, dan pendekatan
pengurangan kecelakaan berorentasi kepada
tindakan re-aktif.
Pada banyak aspek, tim auditor yang
mengadakan supervisi atau audit di unit
kerja Kementerian Perhubungan di daerah
juga memberikan input tentang keselamatan.
Temuan-temuan berkaitan dengan keselamatan
bertransportasi juga diberikan ke unit kerja
bersangkutan.
Dalam sejumlah event, Inspektorat Jenderal
bahkan dilibatkan dalam sosialisasi keselamatan
bertransportasi. Paling anyar adalah pemberian
ribuan jaket keselamatan (life jacket) kepada
operator kapal di Danau Toba, Sumatera Utara.
Penyerahan jaket keselamatan itu diiringi
dengan presentasi kepada operator dan aparat
Dinas Perhubungan setempat tentang teramat
pentingnya kesadaran terhadap keselamatan.
Efektifnya audit keselamatan dan sosialisasi
keselamatan, diiringi dengan penegakan sanksi
administratif atau hukum terhadap keselamatan,
akan menekan potensi kecelakaan. Secara
linear, implementasi keselamatan juga akan
menekan biaya, termasuk di dalam potensi biaya
akibat kecelakaan. Lebih penting lagi adalah
menyelamatkan anak bangsa dari kecelakaan
akibat ketidakpatuhan terhadap keselamatan
bertransportasi.
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Kolom Irjen

Tugas Negara Menyediakan Sarana
dan Prasarana Transportasi yang
Baik, Aman dan Selamat
Sesuai UUD 1945,
tugas negara adalah
”Melindungi segenap
bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah
Indonesia. Memajukan
kesejahteraan umum
dan ikut menjalankan
ketertiban dunia
berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian abadi
dan keadilan sosial.”
(Pembukaan UUD 1945).
4
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Dalam istilah transportasi, maka negara mempunyai
tugas untuk menyediakan sarana dan prasarana
transportasi, menyiapkan SDM yang profesional untuk
melayani dan menyiapkan layanan transportasi yang
baik, aman dan selamat. Dalam tugas itu, sekaligus bisa
mengawasi pelaksanaan di lapangan dengan baik dan
benar.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai
institusi negara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) di bidang transportasi, harus bisa menyediakan
dan melayani transportasi rakyat dimanapun, baik moda
darat, laut, udara serta kereta api.
“Meski diakui, tak semua bisa dijalankan Pemerintah
Pusat, tapi bisa juga didelegasikan kepada Pemerintah
Daerah (Pemda). Tapi, standar keselamatan harus sama
dan tetap menjadi tupoksi Pemerintah Pusat dan harus
tetap mengawasinya. Negara harus hadir dan memastikan
rakyat dapat menikmati layanan transportasi umum yang
baik dan memadahi,” kata Irjen Kementerian Perhubungan
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Kolom Irjen
(Kemenhub) Dr. Wahju Satrio Utomo, SH, M.Si
dalam perbincangan dengan Tim Transparansi
di Jakarta, kemarin.
Dalam konteks keselamatan transportasi,
Itjen Kemenhub sebenarnya tak tinggal diam.
Sebagai auditor internal, Itjen Kemenhub sudah
turun ke lapangan memantau pelayanan ke
masyarakat sekaligus memastikan aparatur
pemerintah khususnya dari subsektor baik
Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat), Ditjen
Perhubungan Laut (Hubla), Ditjen Perhubungan
Udara (Hubud) dan Ditjen Perkeretaapian (Ditjen
KA) menjalankan tupoksinya dengan baik.
“Audit keselamatan adalah masalah teknis
subsektor transportasi. Tapi Itjen Kemenhub
bertugas mengawasi dan memastikan seluruh
instansi terkait di lapangan menjalankan
tupoksinya dan melayani masyarakat dengan
baik,” jelas Irjen.
Menjadi tugas Itjen Kemenhub adalah
memastikan pelayanan ke masyarakat berjalan
lancar. Semua subsektor transportasi di Indonesia
harus menurunkan personelnya ke lapangan
di pusat atau daerah untuk memastikan
menjalankan tupoksinya dengan optimal.
“Itjen Kemenhub tidak melakukan hal-hal
teknis di bidang keselamatan. Tapi, memastikan
semua personel di lapangan termasuk para
auditor keselamatan menjalankan tupoksinya
dengan baik sesuai ketentuan yang ada. Itulah
yang dilakukan Itjen Kemenhub selama ini,” sebut
mantan Kepala BPSDMP Kemenhub itu.
Secara umum pelayanan sudah lebih baik.
Tapi, harus diakui karena wilayah Indonesia yang
sangat luas dan keterbatasan sumber daya dan
petugas yang ada, banyak sektor pelayanan
terutama angkutan sungai dan danau serta
penyeberangan di daerah belum bisa diawasi
dengan optimal.
“Masih banyak saudara kita di NKRI yang
belum menikmati layanan transportasi umum
yang memadai. Ini realitas dan tantangan yang
mesti kita hadapi bersama,” aku Irjen.
Jangankan di Danau Toba atau wilayah
kawasan timur Indonesia (KTI), masih banyak
banyak layanan transportasi yang belum
terlayani dengan baik dan memadai. “Angkutan
ke Kepulauan Seribu, Jakarta misalnya. Saat
ini belum semua terlayani dengan baik sesuai
standar keselamatan yang optimal,” papar alumni

S-3 Universitas Negeri Jakarta itu.
Fakta lain, di Danau Toba, Sumut ada
34 dermaga pemberangkatan kapal dan
penumpang yang biasa digunakan masyarakat.
Tapi, dari jumlah itu hanya ada dua dermaga
pemberangkatan kapal yang diawasi dan ada
petugas negara di sana.
“Kondisi itulah yang harus segera diselesaikan
bersama dan secepat-cepatnya. Kasus pilu
seperti itu bukan hanya terjadi di Danau Toba,
Sumut. Banyak dermaga pemberangkatan kapal
di sungai dan danau di wilayah Indonesia lainnya
juga belum bisa diawasi dan dilayani dengan
baik,” papar dia.
Untuk mencegah kasus-kasus kecelakaan
seluruh matra transportasi di Indonesia, menurut
Irjen Kemenhub, Pemerintah Pusat harus
sadar memang tak mungkin semua dikelola
dan diawasi sendiri. “Sesuai UU, kebijakan
dan masalah keselamatan tetap menjadi
tanggung jawab Pemerintah Pusat. Tapi, dalam
pelaksanaannya bisa didelegasikan ke Pemda,”
sebut Irjen. (tim transparansi)

Masih banyak
saudara kita
di NKRI yang belum
menikmati layanan
transportasi umum
yang memadai,
Ini realitas dan
tantangan yang
mesti kita hadapi
bersama

Transparansi l

Vol. 15 No. 3 Tahun 2018 l

5

Fokus

Itjen Kemenhub Dorong
Sinergi dan Pemberdayaan
SDM Transportasi di Daerah

I

nspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) terus mendukung
dan mem-back up subsektor transportasi baik
darat, laut, udara serta kereta api (KA) terus
meningkatkan pelayanan transportasi umum
dengan standar keamanan dan keselamatan
yang tinggi.
Dari hasil pemantauan dan audit ke lapangan
oleh Tim Itjen Kemenhub, khususnya terkait
layanan transportasi masih ditemukan pelayanan
transportasi umum yang belum maksimal. Tidak
sedikit ditemukan hal-hal yang memang belum
sesuai standar.
“Semua temuan Itjen Kemenhub di lapangan
akan disampaikan ke Menteri Perhubungan
sebagai laporan. Selain itu, Itjen Kemenhub juga
berkirim surat ke subsektor transportasi bahkan
ke Pemda jika ada temuan dan harus segera
dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

6
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Dengan begitu, layanan transportasi umum di
Tanah Air bisa terus ditingkatkan keamanan dan
keselamatannya,” kata Irjen Kemenhub Dr. Wahju
Satrio Utomo SH, M.Si dalam perbincangan
dengn Tim Tranparansi di Jakarta, belum lama ini.
Dari sisi kinerja, lanjut dia, juga masih perlu
ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya. Perlu
sinergi dan kerja sama antara aparat Kemenhub
di pusat dan daerah bahkan dengan pihak
Pemda terkait. “Dalam layanan transportasi,
ada pembagian peran dan tanggungjawab
sesuai dinamika dan kondisi di lapangan.
Konsekuensinya, ada pembagian tugas yang
berbeda dan harus dilaksanakan dalam aksinya
di lapangan nanti,” sebut Irjen.
Dalam setiap audit yang dilakukan Tim Itjen
Kemenhub, selain mengawasi dan memeriksa
kinerja rutin, juga memastikan seluruh fungsi
terkait audit keselamatan berjalan dengan
baik. “Kita juga memastikan, apa benar audit
keselamatan itu dilakukan? Adakah sumber
atau anggarannya dan sudahkah didukung SDM
dan sumber daya yang memadai? Semua itu tak
lepas dari proses audit yang dilakukan tim Itjen
Kemenhub RI,” jelas Irjen.
Itjen Kemenhub juga senantiasa menekankan
pentingnya kerja sama dan sinergi antar aparat
transportasi di lapangan baik dengan pusat,
daerah, BUMN bahkan sektor swasta lainya.
“Kalau mau jujur, tugas Kemenhub adalah untuk
menjaga dan memastikan layanan transportasi
tetap dalam koridor dan memenuhi aspek
keselamatan,” aku Irjen. (tim transparansi)

Fokus
Kita juga memastikan, apa benar audit
keselamatan itu dilakukan? Adakah
sumber atau anggaranya dan sudahkah
didukung SDM dan sumber daya yang
memadai? Semua itu tak lepas
dari proses audit yang dilakukan
tim Itjen Kemenhub RI
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Fokus

Libatkan Publik dan Dishub Mengawal
& Mengawasi Keselamatan Transportasi

P

elatihan pemberdayaan masyarakat terkait
keselamatan transportasi dilaksanakan
Kementerian Perhubungan. Menurut
Inspektur Jenderal (Irjen) Wahju Satrio Utomo,
pada tahun ini disiapkan untuk 100 ribu orang.
“Selain masyarakat umum, kami juga didik
Petugas Dinas Perhubungan untuk meningkatkan
kompetensi dan operator,” tutur Irjen di Jakarta.
Saat ini telah terserap sebanyak 40 persen
dari kuota yang disiapkan oleh Kemenhub.
Diantaranya yang terbaru adalah bagi 100
Petugas Dishub di tujuh Kabupaten di kawasan
Danau Toba.
Irjen menyampaikan bahwa pelatihan
ini diharapkan dapat berjalan secara
berkesinambungan setiap tahunnya. Hal itu
dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan
dan kompetensi semua pihak.

8
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“Itjen bertugas mengawal dan mengaudit
pelaksanaan pelatihan tersebut agar berjalan
sesuai rencana,” katanya.
Untuk pelatihan ini, disebutk annya
akan diprioritaskan pada wilayah-wilayah
rawan bencana. Dengan begitu peran dalam
penanganan keselamatan akan semakin baik.
Selain itu, untuk sarana moda transportasi,
maka pelaksanaan pelatihan diprioritaskan pada
pelabuhan kecil terpencil.
Menurut Irjen, Pusat mengakui tak bisa
optimal bila melaksanakan pengawasan sendiri.
Untuk itu disiagakan teman-teman di daerah
untuk turut mengawal pengawasan demi
keselamatan transportasi.
“Dengan dididik dan diberdayakan, Dishub
sebagai perwakilan pusat agar dapat sama-sama
mengawal dan mengawasi agar keselamatan
transportasi dapat terwujud,” kata Irjen.

Transparansi l
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Fokus

Mengambil Pelajaran
Dari Kasus Kecelakaan
Kapal di Tanah Air
Keselamatan transportasi di Tanah Air, khususnya
sektor pelayaran kembali terusik. Di tengah kondisi
siaga angkutan Lebaran 2018, justru terjadi kecelakaan
di angkutan perairan, (KM Sinar Bangun 5) di Perairan
Danau Toba, Sumatera Utara. Akibatnya, sekitar 164
orang meninggal bersama kapalnya karam di danau
terbesar di Indonesia itu.
Tak lama berselang, KMP Lestari
Maju, dikandaskan karena lambung
k apal bocor dan ak hirnya dalam
sisi miring di selat Selayar, Sulawesi
Selatan. Akibatnya, ada puluhan orang
meninggal, karena diduga panik dan
berebut menyelamatkan diri di tengah
cuaca yang tidak bersahabat.
Apapun yang terjadi, bangsa ini
harus mengambil pelajaran dari dua
kasus yang memilukan itu. Layanan dan
standar keselamatan angkutan laut dan
angkutan perairan (danau, sungai dan
penyeberangan) di Indonesia juga harus
lebih baik lagi.
“Standar keselamatan pelayaran
sesuai SOLAS/ IMO harus ditegakkan.
Manajemen keselamatan, baik standar
dan sertifikasi kelaikan kapal dan
manajemen keselamatan di atas kapal
serta crew di darat harus dikembalikan
ke dalam aturan yang baku,” kata Direktur

10
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Namarin Siswanto Rusdi saat dihubungi
Tim Transparansi di Jakarta.
Sudah menjadi rahasia umum, tak
ada penyebab tunggal dalam satu kasus
kecelakaan apapun matra dan kejadiannya
dimana.
Kecelakan kapal misalnya, pun
demikian. “Kapal mengalami kecelakaan,
bisa karena kapal ya tak laik, SDM
operatornya tak cakap, faktor cuaca dan
lainnya. Yang pasti, kecelakaan itu harus
dihindari apalagi yang mempunyai tingkat
fatalitas tinggi,” pinta Siswanto.
Pelaut senior dan anggota KPPNI Capt.
Zaenal Arifin Hasibuan mengatakan,
“Semua kecelakaan kapal di Indonesia
belakangan merupakan akumulasi dari
kekurangpahaman dalam memberikan
perhatian, dan kesadaran akan bentuk
geografis negara yang didominasi oleh
laut, sehingga selain bentuk tatanan
negara yang tidak mendukung.”

Fokus
Menurutnya, Undang Undang pun
saling bertubrukan dan tumpang tindih
sehingga aplikasinya di lapangan juga sulit.
Sektor pendidikan yang tidak memadai,
ketaatan terhadap Undang Undang Nomor
5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
juga dilanggar.
Sekarang banyak kalangan yang
berpendapat dan percaya, bahwa untuk
mengembangkan maritim di Tanah Air
maka penguatan kualitas SDM mutlak harus
dilakukan. SDM yang andal merupakan
faktor yang utama untuk selanjutnya diikuti
oleh sektor infrastruktur maritim.
“Indonesia adalah negara maritim
besar dan mempunyai kekayaan luar biasa.
Semua itu harus dimanfaatkan dengan
optimal untuk kebaikan bangsa dan
negara. Dampak negatif yang ditimbulkan
pun harus bisa diantisipasi dan dieliminer
semaksimal mungkin,” papar Capt. Zaenal.
International Safety Management
Jika Indonesia serius dan komitmen
mencegah terjadinya kecelakaan
transportasi, khususnya sektor pelayaran
maka Internasional Safety Management
(ISM) yang mengacu pada SOLAS/ IMO
harus ditegakkan. Ini konsekuensi logis,
karena Indonesia adalah negara anggota
IMO dan aturan keselamatan itu sudah
menjadi mandatory IMO harus diikuti.
Seluruh negara anggota IMO seperti
Indonesia harus menaatinya.
Sayang kritik Siswanto Rusdi dari
Namarin, sampai saat ini belum jelas
penerapan audit keselamatan pelayaran di
kapal-kapal berbendera Indonesia.
Padahal, audit keselamatan bukan
hanya pada kapalnya, tapi juga
manajemen di atas kapal dan
kinerja crew di darat juga
harus memenuhi standar
keselamatan.
“Sampai saat ini
baik Pemerintah,
khususnya Kementerian
Pe r h u b u n g a n

(Kemenhub) dan INSA sekalipun tidak
mempunyai data konkret jumlah kapal
yang sudah lolos audit keselamatan dan
menerapkan ISM Code sesuai aturan dalam
SOLAS,” kata Siswanto lagi.
ISM atau International Safety
Management merupak an mandatory
IMO. Indonesia sebagai negara anggota
IMO wajib menerapkan itu. Implikasinya,
seluruh kapal berbendera Indonesia yang
dioperasikan harus mengantongi ISM Code.
Bukan hanya itu, manajemen
keselamatan juga harus diaplikasikan di atas
kapal dan crew darat juga harus diterapkan
sesuai ketentuan IMO. “Sayang, saat ini
data tersebut masih abu-abu. Kemenhub
tak pernah menyebutkan, berapa jumlah
kapal di Indonesia yang sudah menerapkan
ISM Code, dan berapa kapal yang belum
comlay ISM Code ,” sebut Siswanto yang juga
akademisi Universitas YAI Jakarta itu.
Pihak INSA pun, sampai kini tak pernah
mendeklarasikan secara resmi berapa
banyak kapal-kapal berbendera Indonesia
yang sudah menerapkan ISM Code itu.
Masalah keselamatan ini adalah mandatory,
karena Indonesia anggota IMO. “Pemerintah
sebagai regulator atau perusahaan pelayaran
sebagai operator kapal seharusnya terbuka
soal standar keselamatan di kapal-kapal
yang dioperasikan,” kilah Siswanto.
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K alau mau jujur, jik a regulator
dan operator jujur dan terbuka soal
penerapan manajemen keselamatan
ini, akan berdampak positif. “Pengguna
jasanya makin mantap dan tak ragu-ragu
menggunakan jasa kapal itu, karena ada

12
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jaminan keselamatan yang tinggi,” cetus
Siswanto lagi.
“Keselamatan adalah mandatory
IMO dan itu menjadi prioritas dalam jasa
transportasi. Apa artinya pelayanan yang
baik tapi tidak selamat. Kalau bukan
untung, tapi buntung jadinya,” tegas
Siswanto. (tim transparansi)

Auditor

Standar Pelayanan
Penumpang Angkutan laut
Penulis

Yulianto Setiawan, ST, QIA
(Auditor Muda) Inspektorat IV

Belum lama ini publik Indonesia digegerkan
dengan tenggelamnya Kapal KM Sinar Bangun
di Danau Toba, yang menelan beberapa
korban jiwa serta ratusan penumpang tidak
diketahui keberadaannya.

Auditor

Belum selesai musibah tersebut, kita
dikejutkan lagi dengan kecelakaan kapal
KM Lestari Maju yang tenggelam di perairan
Selayar. Kecelakaan ini juga membawa korban
jiwa lebih dari 30 orang. Faktor alam tidak
sepenuhnya menjadi penyebab utama hilangnya
nyawa penumpang angkutan laut, namun juga
diketahui pihak operator atau pemilik kapal telah
mengabaikan faktor keselamatan penumpang.

tertib, aman, polusi rendah, dan efisien.
Dalam mewujudkan sasaran tersebut,
telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2015
tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 37 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut.
Standar ini digunakan sebagai pedoman bagi
penyelenggara jasa penumpang angkutan laut

Untuk itu angkutan laut sebagai salah
satu moda transportasi harus ditata untuk
m e m b e r i k a n p e l aya n a n p r i m a k e p a d a
masyarakat pengguna jasa transportasi laut
dengan tersedianya pelayanan angkutan yang
selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas
mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah
dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau,

dalam memberikan pelayanan jasa kepada
penumpang laut. Dalam peraturan tersebut
telah diatur standar pelayanan penumpang
di terminal dan diatas kapal yang meliputi
aspek keselamatan, keamanan dan ketertiban,
kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan
kesetaraan.
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Namun demikian, dari hasil audit atas
penyelenggara jasa penumpang angkutan
laut masih banyak dijumpai ketidaktaatan para
penyelenggara jasa penumpang angkutan
laut dalam memberikan pelayanan sesuai
standar pelayanan penumpang angkutan
laut. Hal ini merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan banyaknya korban jiwa pada saat
terjadi kecelakaan kapal penumpang.
Sebagai contoh pada aspek keselamatan
ditemukan di lapangan jumlah life jacket
tidak memadai terhadap jumlah penumpang,
bahkan ditemukan life jacket terkunci di dalam
lemari dengan alasan agar terhindar dari
tindak pencurian, sehingga pada saat kapal
kecelakaan atau kapal dalam keadaan darurat
dapat dipastikan penumpang akan kesulitan
untuk mendapatkan life jacket untuk secepatnya
dikenakan.
Dalam aspek keamanan, hampir sebagian
besar kapal penumpang berbendera Indonesia
tidak dilengkapi dengan CCTV serta tidak
terdapat stiker yang mencantumkan nomor
telepon dan/atau SMS yang bisa dihubungi pada
saat kapal dalam gangguan keamanan.
Dalam aspek kehandalan diketahui sebagian
besar operator kapal penumpang tidak membuat
penilaian On Time Performance (OTP) atas
operasional kapal, hal ini dapat digunakan
sebagai acuan untuk pemberian kompensasi atas
keterlambatan keberangkatan kapal.

Hasil audit atas
penyelenggara jasa
penumpang angkutan
laut masih banyak
dijumpai ketidaktaatan
para penyelenggara jasa
penumpang angkutan
laut dalam memberikan
pelayanan sesuai
standar pelayanan
penumpang angkutan
laut. Hal ini merupakan
salah satu faktor yang
menyebabkan banyaknya
korban jiwa pada saat
terjadi kecelakaan kapal
penumpang
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Dalam aspek kenyamanan, ditemukan
adanya suhu ruang yang melebihi standar
(maksimal 270 C), sehingga para penumpang
mengeluh kepanasan, ruangan toilet yang
tidak memadai dikarenakan krannya rusak,
air tidak mengalir, bau yang tidak sedap,
pintu kamar mandi yang rusak.
Pada aspek kemudahan diketahui tidak
terdapat pengaturan tempat duduk/tempat
tidur, sehingga terlihat adanya penumpang
yang duduk disepanjang geladak kapal
sambil tidur-tiduran yang tentunya dapat
menganggu jalan penumpang.
Untuk aspek kesetaraan, ditemukan
tidak adanya sarana yang memadai bagi
penyandang difabilitas, seperti tempat tidur
khusus dan kursi roda.
Kekurangan dan kelemahan tersebut
tentunya tidak sepatutnya dibebankan
sepenuhnya kepada pihak operator kapal,
namun juga perlu adanya pembinaan
dari jajaran Direktorat Perhubungan Laut
untuk selalu memberikan pembinaan
dan pengawasan teknis yang kontinyu
atas penerapan standar pelayanan
penumpang angkutan laut kepada
para operator angkutan laut dengan
memberikan sanksi jika ada pihak operator
kapal yang mengabaikan standar pelayanan
penumpang angkutan laut.
Selain itu juga perlu adanya dorongan
dari Inspektorat Jenderal selaku pengawas
internal untuk selalu melakukan audit
terhadap implementasi peraturan terkait
standar pelayanan penumpang dengan
memberikan saran dan rekomendasi yang
dapat membangun dan merubah paradigm
pengguna jasa angkutan laut untuk lebih
waspada dan mengutamakan keselamatan
angkutan penumpang laut.
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SMC Mutlak Harus Ada

Jika Ingin Berusaha
di Indonesia
Safety audit atau audit keselamatan kapal merupakan
perintah atau mandatory International Maritime
Organization (IMO) selain aturan nasional baik UU
Pelayaran dan aturan turunannya.

Auditor
Indonesia sebagai anggota IMO mutlak
harus menerapkan ISM Code, dan kapal-kapal
berbendera Indonesia yang beroperasi dipastikan
laik laut, dan memenuhi aspek keselamatan dan
manajemen pengelolaan yang baik dan selamat.
“Seluruh kapal yang beroperasi di Indonesia
dan mendapatkan izin trayek dipastikan sudah
laik laut dan memenuhi syarat administrasi untuk
dioperasikan dan mengangkut penumpang
umum,” kata Direktur Atosim, perusahaan
pelayaran penyeberangan nasional, Asep
Suparman dalam perbincangan dengan Tim
Transparansi di Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Audit keselamatan yang dilakukan oleh
auditor khususnya dari Ditjen Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
itu wajib dan rutin dilakukan setiap tahun.
Audit keselamatan itu rutin dan diatur secara
international oleh IMO.
Audit itu wajib dilakukan setelah kapal naik
dock. Kapal harus dipastikan laik laut karena
ini menjadi syarat untuk mendapatkan Safety
Management Certificate (SMC).
“Untuk k apal penumpang dan ro-ro,
dilakukan setahun sekali. Jadi, bersamaan
dengan docking tahunan, dilakukan audit
dan sertifikasi untuk mendapatkan Safety
Management Certificate (SMC). SMC itulah yang
digunakan oleh perusahaan pelayaran untuk
mengurus perizinan usaha, izin trayek dan
lainnya,” kata Asep lagi.
Bagi perusahaan pelayaran khususnya yang
melayani angkutan penumpang, safety menjadi

sangat penting. Sesuai aturan international
dan nasional, semua kapal yang dioperasikan
harus laik laut. “Jika tak mempunyai SMC, maka
pengurusan perizinan yang lain tak bisa atau
pasti akan ditolak oleh Pemerintah sebagai
regulator,” papar mantan pejabat Pelni itu.
Perusahaan pelayaran termasuk PT Atosim,
audit keselamatan itu wajib bahkan merupakan
“nyawa usahanya”. Jika tak memenuhi aspek
keselamatan yang dibuktikan dengan lolos SMC,
maka kapal tak bisa dioperasikan.
“Audit keselamatan mutlak dan berlaku
di seluruh dunia. Perusahaan pelayaran harus
memiliki SMC untuk mengurus perizinan.
Jangankan beroperasi, mau mengurus izin sudah
dipersyaratkan memenuhi aspek keselamatan
dalam bentuk SMC itu,” papar Asep.
Kalau di lapangan kemudian masih terjadi
kecelakaan, menurut Asep, itu masalah lain.
Kecelakaan kapal di laut itu banyak penyebabnya.
Tak ada perusahaan pelayaran atau nakhoda
sekalipun yang ingin celaka. Tak ada penyebab
tunggal dalam satu kecelakaan, termasuk
di sektor pelayaran. Hampir bisa dipastikan,
ada faktor lain yang berkontribusi dan ikut
mempengaruhinya. Dan pihak perusahaan pasti
akan menghindari, kalau bisa jangan sampai
kapalnya celaka dan menimbulkan korban jiwa
dan harta,” tandas Asep.(tim transparansi)

Laporan Utama

Mengintip Hasil Pantauan Aparatur Pelaksana
Tugas Arus Balik Angkutan Lebaran 2018

P

ada arus balik angkutan Lebaran,
Inspektorat Jenderal Kementerian
Pe r h u b u n g a n ( I t j e n k e m e n h u b)
melaksanakan pantauan sesuai dengan
Surat Tugas (ST) Inspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan Nomor 647/I/ITJEN/ST/06/2018
tanggal 07Juni 2018.
Adapun tujuan pelaksanaan tugas ini adalah
Memeroleh keyakinan yang cukup, bahwa
pelaksanaan pelayanan angkutan lebaran Tahun
2018 telah memenuhi aspek ketaatan dan
efektivitas dari tahap perencanaan, pemantauan
dan pengendalian secara terpadu guna menjamin
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
lalu lintas pada masa angkutan lebaran Tahun 2018
(1439H); Menilai kecukupan sistem pengendalian
internal atas pengendalian manajemen bahwa
pelaksanaan posko oleh aparatur penyelenggara
dan penanggungjawab telah secara efektif dan

efisien; dan Melakukan evaluasi atas kinerja
aparatur dan pelaksanaan posko terhadap tingkat
kedisiplinan, efektifitas prosedur yang digunakan
dalam pelaksanaan pemantauan angkutan lebaran
serta kesiapan dalam menghadapi kendala yang
terjadi di lapangan.
Selain itu juga bertujuan melaksanakan
komunikasi, interaksi, memantau kondisi sarana
dan prasarana transportasi yang disediakan
dalam rangka pelaksanaan angkutan lebaran
tahun 2018 dan melaporkan kepada pimpinan
unit kerja pelaksana angkutan lebaran atas
situasi dan kondisi yang dapat membahayakan
keselamatan, mengganggu keamanan dan
ketertiban serta kelancaran pelaksanaan
angkutan lebaran tahun 2018.
Berikut adalah hasil pantauan dari berbagai
aktifitas di sarana transportasi baik terminal,
stasiun, pelabuhan, maupun bandar udara.

Sumatera Barat
Dari hasil pemantauan pelaksanaan tugas
oleh Aparatur Penyelenggaraan Angkutan
Lebaran Tahun 2018 yakni Firman, Arthur
Michael, dan Ahmad Nurhadi di Bandar Udara
Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk
Bayur, Padang, Sumatera Barat periode 11 - 13
Juni 2018 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
tugas aparatur penyelenggaraa angkutan

lebaran di telah dilaksanakan dengan baik.
Seluruh aparatur yang bertugas di Bandar Udara
Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk
Bayur telah bekerja bersinergi dengan aparatur
dari instansi lainnya.
Saran yang disampaikan adalah agar
pelaksanaan posko angkutan lebaran pada
Bandar Udara Internasional Minangkabau dan
Pelabuhan Teluk Bayur agar tetap dipertahankan.

Jawa Timur
Tim Pemantauan angkutan Lebaran 2018 di
Jawa Timur antara lain Roy Joeniarso, Prasojo,
Kus Harnowo, Arif Rahman Hakim, Irwansyah,
Junaedi, dan Deka Tunjung Kurnia pada 11
hingga 14 Juni 2018.
Mereka melaksanakan pemantauan ke 12
lokasi diantaranya Terminal Bangkalan Madura,
Pelabuhan Penyeberangan Kamal Madura,
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Stasiun
KA Pasar Turi Surabaya, Bandara Blimbingsari
Banyuwangi, Bandara Trunojoyo Sumenep

Madura, Pelabuhan Kalianget Sumenep
Madura, Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi,
Dermaga ASDP Ketapang Banyuwangi, Stasiun
KA Banyuwangi Baru, Pelabuhan Boom Muara
Banyuwangi danTerminal Brawijaya (Tipe B)
Banyuwangi telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dari pelaksanaan di 12
lokasi dapat disimpulkan bahwa petugas aparatur
Angkutan Lebaran 2018 telah dilaksanakan
dengan baik dan seluruh aparatur yang bertugas
di semua sub sektor telah bersinergi dengan
aparatur instansi lainnya.
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Sumatera Utara
Tim yang terdiri dari dua orang yakni
Roy Benardo Simanjuntak dan Swanto Silaen
mengambil tempat di Bandara Kualanamu,
Deli Serdang dan Pelabuhan Belawan, Medan,
Sumatera Utara pada 11-13 Juni 2018.
Dalam kesempatan itu, diperoleh kesimpulan
bahwa secara umum pelayanan di dua sarana

transportasi itu berjalan lancar. Hanya saja
masih ada kendala belum tersedianya bangunan
jalur khusus untuk kaum difabel di pelabuhan.
Disarankan juga agar disediakan loket di
pelabuhan untuk memudahkan penumpang
yang akan membeli tiket secara langsung
sebelum keberangkatan (go show).

Jawa Tengah
Tim terdiri dari Eko Siswanto, Muhammad
Nur Huda, dan Simon Napoleon Stasiun Kereta
Api Semarang Tawang; Bandar Udara Ahmad Yani
Semarang; Pelabuhan Tanjung Mas Semarang;
Stasiun Kereta Api Solo Balapan; Terminal Tipe
A Tirtonadi Solo; Bandar Udara Adi Soemarmo.
Melaksanakan pemantauan pada 11-13 Juni 2018.
Saran yang disampaikan dalam kesempatan
tersebut antara lain dalam rangka meningkatkan
pelayanan dan keselamatan bagi pengguna jasa
untuk angkutan lebaran maka agar:
Dirjen Perkeretaapian mengintruksikan

Direktur PT Kereta Api segera membuat sistem
online untuk penumpang yang membatalkan/
merubah tiket supaya tidak terjadi antrean
panjang;
Kepala Stasiun Besar Solo Balapan dan Kepala
Koordinator Terminal Tirtonadi untuk dapat
segera menambah jumlah troly bagi penumpang
yang menggunakan fasilitas Sky Bridge;
Dirjen Perhubungan Darat menginstruksikan
Direktur Pembinaan Keselamatan segera
melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan
inspeksi untuk setiap bus AKAP dan AKDP.

Sumatera Selatan
Secara umum kondisi pada Bandara
Sultan Mahmud Baharuddin II dan Pelabuhan
Boom Palembang, pada 20 - 22 Juni 2018,
berdasarkan pemantauan di lokasi kondisi
penumpang dalam keadaan tertib dan kondusif,
aparat penyelenggara angkutan Lebaran telah
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan
ketentuan dan standar operasional prosedur
yang telah ditetapkan.
Tim yang terdiri dari Yudhawan, Restu
S etianingrat, dan Handini Pratik a Sari
menyampaikan saran agar aparat penyelenggara
angkutan Lebaran untuk tahun yang akan

datang lebih meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat pengguna jasa angkutan lebaran
dengan meningkatkan kinerja pelayanan dan
penyediaan sarana dan prasarana angkutan
lebaran yang lebih memadai, aman dan nyaman
serta memberikan kepuasan lebih dari harapan
/ekspektasi pengguna jasa.
Pada 11-13 Juni 2018 juga dilaksanakan
pemantauan di Terminal Penumpang Tipe A
Alang Alang Lebar Daun Palembang,Terminal
Penumpang Tipe A Karyajaya, dan Stasiun Kereta
Api Kertapati Palembang oleh Diyono B Ledoh,
Beni Prima Septiano, dan Moh. Syaichu.

Bali
Secara umum kegiatan posko terpadu dan
penyelenggaraan angkutan Lebaran di Bandar
Udara Internasional, I Gusti Ngurah Rai – Denpasar
dan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk –
Jembrana selama periode pemantauan 11 – 13
Juni 2018 telah berjalan dengan baik. Koordinasi
dengan instansi terkait seperti aparat keamanan,

petugas kesehatan serta aparatur terkait cukup
memadai, namun masih terdapat kekurangan yang
harus menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan
agar penyelenggaraan akan lebih baik lagi.
Tim yang melaksanakan pemantauan antara
lain Muh. Anto Julianto, Arief Novrizal, Prakash
Wirakamdanu, dan Abadi Dwi Saputra.
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Sulawesi Selatan
Tim pemantauan angkutan Lebaran 2018 ke
Makassar, Sulawesi Selatan diketuai oleh Dody
Aryadi dengan anggota Yumpuk Prio Asmoro di
Bandara Hasanuddin dan Pelabuhan Makassar.
Kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan
Ramp Check yang dilakukan oleh pihak Otoritas
Bandar Udara Internasional Hasanuddin,
Makassar telah sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Pelaksanaan Ramp
Check yang dilakukan oleh pihak Otoritas
Pelabuhan Utama Makassar telah sesuai dengan

Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Nomor UM 008/27/11/DJPL.18 Tanggal 28 Maret
2018 Tentang Pemeriksaan Kalaiklautan Kapal
Penumpang dalam rangka Angkutan Lebaran
Tahun 2018 (1439 H), yang menginstruksikan
para Kepala Kantor Kesyahbandaran, Kepala
Kantor Pelabuhan Batam, Kepala KSOP Kelas I
sampai dengan V dan Kepala UPP Kelas I sampai
dengan III untuk melaksanakan uji kelaiklautan
kapal terhadap seluruh kapal yang berada/
beroperasi di wilayah kerjanya.

Jawa Barat
Dari hasil pemantauan pelaksanaan tugas
oleh Aparatur Penyelenggaraan Angkutan
Lebaran Tahun 2018 pada Terminal Leuwi
Panjang dan Stasiun Kereta Api Bandung periode
11-13 Juni 2018 dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan tugas aparatur penyelenggara
angkutan Lebaran telah dilaksanakan dengan
baik. Seluruh aparatur yang bertugas di terminal
dan stasiun telah bekerja bersinergi dengan
aparatur dari instansi lainnya.
Adapun tim pelaksananaan pemantauan
antara lain Masrori dan Maximillian Vincentius
menyampaikan beberapa saran diantaranya:
1.
Berdasarkan PM Nomor. 154 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pengelola Transportasi Darat (BPTD), telah
terbentuk BPTD Wilayah IX Provinsi Jawa Barat
yang lingkup kerjanya meliputi antara lain
Terminal Leuwi Panjang. Diharapkan pada masa
penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2019
dapat melibatkan personel dari BPTD Wilayah IX
Provinsi Jawa Barat;
2.
Terhadap temuan kendaraan AKAP
yang tidak laik jalan dari kegiatan Ramp Check,
agar dilaporkan kepada Ditjen Perhubungan
Darat selaku instansi yang mengeluarkan izin
operasi sebagai bahan evaluasi.
3.
Terhadap pelaksanaan posko angkutan
lebaran pada Stasiun Kereta Api Bandung agar
tetap dipertahankan.

Batam
Dilaksanakan pemantauan oleh Suyanto,
Lukman Gunadi, dan Elson Albetri ke Bandara
Hang Nadim Batam dan Pelabuhan Batam pada
11-13 Juni 2018 dalam rangkaian angkutan
Lebaran.

Kesimpulan dari pemantauan tersebut,
pelaksanaan angkutan Lebaran terpantau
lancar dan terkendali. Baik di Bandara maupun
Pelabuhan koordinasi antarinstansi terkait
berjalan dengan baik.

Samarinda
Pemantauan dilakukan Roy Bernardo
Simanjuntak, Ary Hidayatullah, dan Popi Satria
di Bandara ATP Pranoto, Samarinda, Kalimantan
Timur dan Pelabuhan Samarinda 20-22 Juni 2018.
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Disimpulkan dari rangkaian pemantauan tim,
semua berjalan sesuai aturan dan tertib tanpa
kendala di lapangan.

Laporan Utama
Yogyakarta
Pelaksanaan pemantauan angkutan Lebaran
2018 di Bandara Adisutjipto dan Stasiun Tugu,
Yogyakarta pada 20-22 Juni 2018. Tim pemantau
antara lain Ani Susilaningsih dan Erriane Retrayna
Wijayanti. Hasil pemantauan disimpulkan
bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan
dan keselamatan terhadap penumpang
khususnya pada masa Angkutan Lebaran
2018 perlu dilakukan beberapa persiapan
sarana dan prasarana yang ada. Selain itu,
koordinasi yang baik juga perlu dilakukan
dengan stakeholder terkait. Perlu dilakukan
sinkronisasi waktu pelaksanaan pemantauan

kesiapan angkutan lebaran antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah. Untuk
terciptanya keselamatan perlu dilakukan inspeksi
dan dilakukan Ramp Check terkait keselamatan
sarana angkutan dan penegakkan hukum bagi para
pelanggar aturan, baik terhadap operator ataupun
para pengguna jasa transportasi. Tidak ada toleransi
dalam permasalahan keselamatan. Kesigapan
petugas di lapangan juga perlu ditingkatkan dalam
upaya quick response terhadap segala permasalahan
yang mungkin akan terjadi pada masa angkutan
lebaran Tahun 2018 terutama pada waktu puncak
arus mudik ataupun puncak arus balik.

Lampung
Pelaksanaan pemantauan angkutan Lebaran
pada 11-13 Juni 2018 di Bandar Udara Radin
Inten II dan Pelabuhan Bakauheni. Dari hasil
pemantauan, pelaksanaan dan pemantauan
angkutan lebaran yang dilaksanakan KSOP
Bakauheni dan UPBU Raden Inten II berjalan

sesuai dengan rencana dan pelayanan angkutan
lebaran tahun 2018 (1439 Hijriah) berjalan
dengan aman, lancar dan tertib.
Pelaksana pemantau yakni Riza G Karim,
Her man, dan Achmad Faizun dibawah
koordinator Ir. Kasman.

Pelabuhan Penyeberangan Merak dan
Bandara Soekarno Hatta Tangerang
Dilaksanakan oleh Syamsul Akmal, Nur Fahrudin,
dan Yuswardi di Pelabuhan Penyeberangan Merak
dan Bandara Soekarno Hatta.
Dari hasil pemantauan angkutan lebaran
di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta
dan Pelabuhan Penyeberangan Merak yang
dilaksanakan pada tanggal 20 - 22 Juni 2018
dapat disampaikan bahwa aparat penyelenggara
angkutan lebaran pada kedua lokasi tersebut
telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai
dengan ketentuan dan standar operasional

prosedur yang telah ditetapkan, sehingga secara
umum pelaksanaan angkutan lebaran berjalan
dengan aman, lancar dan terkendali. Saran yang
disampaikan adalah agar aparat penyelenggara
angkutan lebaran untuk tahun yang akan
datang lebih meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat pengguna jasa angkutan lebaran
dengan meningkatkan kinerja pelayanan dan
penyediaan sarana dan prasarana angkutan
lebaran yang lebih memadai, aman dan nyaman
serta memberikan kepuasan lebih dari harapan /
ekspektasi pengguna jasa.

Jakarta
Secara umum menurut Pelaksana pemantau
antara lain Mega Gracia Dian dan Muhammad
Nur Huda, kondisi pada Pelabuhan Tanjung Priok,
Stasiun Besar Gambir dan Stasiun Pasar Senen
pada 20 Juni hingga 22 Juni 2018, berdasarkan
pemantauan di lokasi kondisi penumpang
di Pelabuhan Tanjung Priok, Stasiun Gambir
dan Stasiun Senen dalam keadaan tertib dan
kondusif.

Tim menyampaikan saran; Terhadap kondisi
ruang tunggu yang kurang memadai pada
Stasiun Kereta Api Pasar Senen agar dievaluasi
lagi sehingga bisa menampung penumpang
yang akan berangkat pada saat angkutan lebaran
dan agar pelaksanaan posko angkutan lebaran
pada Pelabuhan Tanjung Priok, Stasiun Kereta
Api Gambir dan Stasiun Kereta Api Senen agar
tetap dipertahankan. Penulis: Helma Agnes D.
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Sertijab

Itjen Kemenhub Miliki
2 Pejabat Inspektur Baru

I

nspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan (Itjen Kemenhub) miliki dua
pejabat Inspektur baru setelah dilantik
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di
Jakarta, Jumat (27/7/2018).
Mereka adalah Firdaus Komarno yang dilantik
menjadi Inspektur II dan Mohammad Murdiyanto
sebagai Inspektur III.
Menhub juga melantik Agus Santoso
yang akan memasuki masa purna tugas dari
sebelumnya sebagai Dirjen Perhubungan Udara
menjadi Widyaiswara Ahli Utama pada Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Perhubungan.
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Dalam kesempatan itu, Dua Peneliti Ahli
Utama juga dilantik yakni Johny Malisan dan Dedy
Arianto. Selanjutnya Fadrinsyah dilantik menjadi
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Transportasi Jalan dan Perkeretaapian serta
Capt. Sahattua didaulat sebagai Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut,
Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
Eselon II lainnya yakni Iman Satria Utama
dilantik sebagai Hakim Mahkamah Pelayaran,
Marihot sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu
pelayaran. Dan Robby Kurniawan didampuk
duduki jabatan Kepala Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Sertijab

Itjen Kemenhub
Gelar Sertijab
Pejabat Eselon II

I

nspektorat Jenderal Kementerian Perhubu
ngan (Itjen Kemenhub) menggelar Serah
Terima Jabatan (sertijab) pejabat eselon II.
Mereka adalah Inspektur II dari pejabat
semula Kasman kepada pejabat baru Firdaus
Kormano dan Inspektur III dari M. Haekal Dahlan
kepada pejabat baru M. Murdiyanto.
Inspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan Wahju Satrio Utomo (Tommy)
menyampaikan selamat bergabung kepada
pejabat baru yang dilantik dan mengucapkan
selamat bertugas di tempat baru bagi pejabat
sebelumnya.
“Agar lebih efektif, efisien, dan tetap
membangun soliditas di tempat kerja yang
baru nanti,” tutur Irjen kemenhub di Jakarta,
Selasa (31/7/2018).

Solidaritas merupakan kunci utama dalam
mewujudkan kinerja yang optimal. Seluruh
pegawai sampai level terbawah mempunyai
peran yang sama dalam mewujudkan solidaritas
tersebut.
Irjen juga berpesan agar para pejabat jangan
enggan untuk turun langsung ke lapangan
melihat dan mengunjungi langsung kondisi
real yang ada di lapangan. “Saya pesan agar
selalu memberikan contoh bagi Unit Kerja lain
serta harus mampu membantu mereka sebagai
konsultan dan memberikan solusi pemecahan
masalah yang ditemui pada Unit Kerja lain,”
ungkap dia.
Terakhir Irjen juga berpesan agar lebih
berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi
yang akan menjadi pedoman bagi Unit Kerja lain.
Transparansi l
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Irjen Kemenhub
Sosialisasi Keselamatan
di Pelabuhan Garongkong
Inspektur Jenderal
Kementerian
Perhubungan (Kemenhub)
Wahju Satrio Utomo
bersama Inspektur
IV Imam Hambali dan
rombongan melakukan
kunjungan kerja
ke Pelabuhan laut
Garongkong, Sulawesi
Selatan (Sulsel).
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Dalam kesempatan itu, Irjen didampingi
Kepala UPP Garongkong Ali Imron, Kepala Dinas
Perhubungan Pemkab Barru Ali Abdillah S.,
K epala Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa
Timur Nur Setiawan, dan Kepala Seksi ASDP
BPTD w ilayah XIX Sulselbar Bahar Latief
sekaligus mensosialisasikan dan mengedukasi
pentingnya keselamatan pelayaran.
“Pelabuhan Garongkong tersebut akan
terkoneksi dengan proyek kereta api Trans
Sulawesi yang masih dalam tahap pembangunan,”
ujar Irjen di Makassar, Jumat (13/7/2018).
Pelabuhan Garongkong terletak di kelurahan
Mangempang, Kecamatan Barru dengan posisi
geografis terletak pada koordinat 4°25’49” LS dan
119°35’00 BT.
Kawasan Pelabuhan Garongkong berjarak ±102
KM ( kearah Utara ) dari kota Makassar yang dapat
ditempuh selama ± 2,5 jam, sedangkan dengan
kota Pare Pare berjarak sejauh ± 55 KM dan dapat
ditempuh selama ± 45 menit melalui jalan darat.
“Saat ini Pelabuhan Garongkong sudah
difungsikan untuk bongkar muat logistik berupa
batu bara dan semen,” tuturnya.
Irjen beserta rombongan juga
sempat m eninjau Pelabuhan
Penyeberangan Garongkong yang
lokasinyatidak terlalu jauh dengan
Pelabuhan laut G
 arongkong.
Pelabuhan Penyeberangan
Garongkong tersebut beroperasi
pada Selasa dan Jumat
menggunakan Kapal Roro KMP
Awu-Awu, Dengan Rute Batulicin –
Garongkong.
Tak hanya ke dua pelabuhan
tersebut, Irjen dan rombongan
melakukan tinjauan ke Pelabuhan
Laut Awerange.
“Saya sampaikan kepada Kepala
UPP setempat, agar peralatan alatalat berat seperti Forklift agar dirawat
dan keselamatan pelayaran harus
diperhatikan,” p
 ungkas dia.

Saat ini Pelabuhan
Garongkong sudah
difungsikan untuk
bongkar muat
logistik berupa
batu bara dan
semen
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Irjen Kemenhub: Rampungkan
Pembangunan Jalur Ganda KA
Jombang-Madiun Tepat Waktu
Irjen Kementerian
Perhubungan Wahju Satrio
Utomo mengingatkan agar
pembangunan jalur ganda
kereta api (KA) dapat selesai
tepat waktu.
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Hal itu disampaikannya
saat bersama Inspektur IV Imam
Hambali dan rombongan
melakukan kunjungan kerja ke
lokasi pembangunan jalur ganda KA
Jombang – Madiun didampingi Kepala
Balai Perkeretaapian Wil Jawa Timur
Nur Setiawan,

“Kunjungan kerja ke lokasi
pembangunan jalur ganda KA
Jombang – Madiun untuk meninjau
Lokasi pekerjaan di Provinsi Jawa
Timur yang meliputi Kab. Jombang,
Kab, Nganjuk, Kab Madiun, Panjang
lintasan jalur kereta KA Jombang
– Madiun yaitu sepanjang 84 KM
dimulai 80+000 s/d KM 164.000
antara Jombang – Madiun lintas
Surabaya – Solo,” ujar Irjen di
Jombang, ditulis, Senin (16/7/2018).
Irjen juga mengunjungi lokasi
jalur KA BH 227 dan 259 yang
berada di Kab. Jombang, Tinjauan
selanjutnya Irjen beserta rombongan
mengunjungi Stasiun Baron.
Dia juga memberi arahan kepada
Kepala Balai Perkeretaapian Wil
Jawa Timur beserta jajarannya, agar

setelah pembangunan proyek ini
selesai dapat segera dimanfaatkan
oleh masyarakat banyak.
“Dengan keterbatasan keuangan
negara, diharapkan pembangunan
ini dapat memanfaatkan keuangan
dengan sebaik-baiknya, serta harus
lebih piawai dalam memprioritaskan
mana pekerjaan yang seharusnya
didahulukan,” tuturnya.
I r j e n j u g a m e nya m p a i k a n
apresiasi angkutan Lebaran tahun
2018 khususnya di perkeretaapian
semakin baik, dan semua ini tidak
terlepas dari kerja keras kawankawan perkeretaapian.
“ Te t a p s e l a l u m e n j a g a
keselamatan pekerjaan, gunakan
selalu alat-alat keselamatan kerja
sesuai ketentuan,” tutupnya.
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Evaluasi Mudik Lebaran 2018
dengan DPR, Kemenhub Paparkan
Persiapan untuk Tahun 2019

I

nspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Wahju Satrio Utomo mendampingi Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri
Rapat Kerja (Raker) DPR-RI dengan tema
“Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana
Transportasi dalam rangka penanganan arus
mudik lebaran Tahun 2018/1439H pekan ketiga
Juli 2018.
Pada Raker tersebut dibahas beberapa hal
dari mulai Persiapan Pelaksanaan Mudik, Realisasi
Angkutan Umum, Pergerakan Kendaraan Pribadi,
Mudik Gratis, Isu-isu yang menonjol selama
kegiatan Mudik dari H-7 sampai H+7 serta
rekomendasi.
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“Terdapat penambahan gerbang tol dari
28 pada Tahun 2017 sekarang menjadi 33 pada
Tahun 2018 sehingga pergerakan kendaraan di
tol relatif lancar meski padat,” jelas Irjen.
Terkait Informasi Program Mudik Gratis
khususnya Motor Gratis (Motis) perlu sosialisasi
yang lebih intens lagi kedepannya melalui media
televisi dan radio agar informasi terkait banyak
diterima masyarakat.
Adapun solusi jangka menengah maupun
panjang dalam melaksanakan penyelenggaraan
arus mudik kedepannya ada beberapa hal yang
Kementerian Perhubungan akan lakukan.
“Diantaranya pembangunan/peningkatan
pelabuhan sesuai persyaratan; penyediaan
fasilitas penunjang keselamatan pelayaran
(penyediaan galangan/docking, SBNP dan
Rescue); pembangunan/penambahan kapal
Fery, Ro-ro untuk memberikan pelayanan
angkutan yang lebih aman, nyaman dan selamat;
penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan
terkait penyelenggaraan transportasi; sosialisasi
terhadap peraturan-peraturan serta aspek
keselamatan pelayaran secara kontinyu dan
berkelanjutan serta pentingnya penegakan
hukum dan pemberian sanksi bagi siapapun
yang melanggar,” papar dia.
Diharapkan kedepan Kemenhub dapat
menyelenggarak an Mudik SELAMANYA
(SELAMAt, Aman dan NYAman).

Radar

Irjen Kemenhub Paparkan Perlunya SOP
Pembinaan Wilker di Pelabuhan Biringkassi

I

nspektur Jenderal Kementerian Perhubu
ngan (Irjen Kemenhub) Wahju Satrio Utomo
memaparkan perlunya Standar Operation
Procedure (SOP) Pembinaan wilayah kerja
(wilker) di Pelabuhan Biringkassi, Pangkep,
Sulawesi Selatan.
Irjen didampingi Inspektur IV Imam Hambali
dan rombongan dan disambut Kepala KUPP
Biringkassi H.M.Adam Sabal.T, Kepala Balai
Perkeretaapian Wilayah Jawa Timur Nur Setiawan,
dan Kepala Seksi ASDP BPTD Wilayah 19 Sulselbar
Bahar Latief. “Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan kelas III Biringkassi membawahi enam

Pelabuhan Laut dan 1 terminal khusus,” ujar Irjen
di Pangkep, Sabtu (14/7/2018).
Pelabuhan tersebut adalah Fasilitas
Pelabuhan Laut Maccini Baji, Sabutung, Balang
Lampo, Kalukalukuang, Sapuka, Sailius, dan
Fasilitas Pelabuhan Laut Biringkassi.
Selain itu diperlukan anggaran untuk
pelaksanaan dan pengawasaan wilker,
mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan audit
kontruksi dermaga yang ada di wilayah kerja
KUPP Biringkassi. “KUPP Biringkassi juga agar
melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan
pelayaran kepada masyarakat,” ungkap Irjen.
Transparansi l
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Pembangunan LRT untuk Atasi
Kemacetan Lalin, Sekaligus Ubah Gaya Hidup
Proyek infrastruktur transportasi di
Indonesia seperti Light Rail Transit (LRT)
bukan sekedar proyek tapi suatu proyek
untuk proses belajar guna menjadikan
kita bukan saja pengguna tetapi sebagai
bangsa yang memproduksi sarana dan
prasarana kereta api.
Pembangunan LRT di Indonesia, selain
diharapkan bisa kurangi kemacetan lalu lintas
juga akan bisa merubah gaya hidup penduduk
Indonesia untuk beralih ke transportasi massal.
“Lalu diharapkan secara konsisten angkutan
massal ini akan menjadi pilihan dan suatu
preferensi dari kota-kota di Indonesia. Kemudian
akan terbangun gaya hidup baru bagi masyarakat
untuk menjadikan angkutan massal kereta api
sebagai suatu pilihan,” kata Menhub Budi Karya
Sumadi di Jakarta, kemarin.
Dikatakan, angkutan massal salah satu solusi
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bagi perkembangan transportasi perkotaan.
Pembangunan MRT dan LRT bukti konsistensi
pemerintah membangun angkutan massal.
“(Angkutan umum massal) Tidak saja
dibangun di Jakarta, tetapi juga di kota lain
seperti Palembang, Sumsel dan Surabaya, Jatim,”
papar Menhub.
“Moda KA angkutan favorit yang memberikan
solusi bagi masyarakat, bagi kota dan memberi
solusi jangka panjang bagi pemerintah untuk
memberikan pelayanan yang lebih baik,” tandas
Menhub.

Radar

Presiden Jokowi Bangga
LRT Palembang 95%
Dikerjakan Anak Bangsa
Presiden Joko Widodo
(Jokowi) merasa senang
dan bangga karena
kereta ringan atau LRT
Palembang Sumatera
Selatan (Sumsel) ini hampir
95% dikerjakan oleh anak
bangsa dengan bahan lokal
dari Indonesia.

“Saya senang, hampir 95 persen itu dikerjakan
dengan bahan-bahan lokal. Keretanya kurang
lebih 45 persen juga dikerjakan oleh PT INKA.
Gerbongnya 100 persen, hanya mesinnya berasal
dari jerman,” ungkap Jokowi.
Selain di Palembang Sumatera Selatan,
rencananya proyek kereta LRT akan segera
dibangun di tiga kota besar lain yaitu Bandung,
Surabaya, dan Medan.
“Ini sudah direncanakan lagi akan dibangun
LRT di Surabaya, Bandung, Medan. Tiga ini yang
dalam perencanaan sudah matang dan sebentar
lagi mau kita mulai,” pungkas Presiden Jokowi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
menambahkan bahwa konstruksi LRT Sumsel
yang dibangun memiliki jalur sepanjang 22,3 km
ini menghabiskan biaya sekitar Rp 11,6 triliun.
“Apa yang kita bangun di sini ada suatu
konstruksi sepanjang 22,3 k m dan k ita
menghabiskan kira-kira 11,6 triliun totalnya. Ini
merupakan kombinasi antara APBN dan APBD,”
ujar Menhub Budi.

Tarif Rp 5.000
Tarif operasional LRT sendiri berkisar antara
Rp5.000 – Rp10.000 tergantung dari jarak yang
ditempuh. Tarif Rp 5.000 akan dikenakan untuk
jarak tempuh pendek, sedangkan tarif sebesar
Rp 10.000 dikenakan untuk tujuan ke Bandara.
Sementara itu selama uji coba dengan
melibatkan masyarakat yang akan berlaku tanggal
20-30 Juli 2018, tiket LRT Sumsel akan digratiskan.
“Untuk tarif ke bandara sebesar sepuluh ribu,
yang jarak dekat sebesar lima ribu. Tanggal 20
sampai 30 akan gratis, tapi itu kerja sama dengan
bank. Jadi kalau akan gunakan ini secara gratis
datang ke Stasiun Bumi Sriwijaya, Jakabaring,
Bandara dan ke Cinde nanti dapat tiket kartu, bisa
tap gratis. Setelah tanggal 30 kita akan lihat lebih
lanjut akan gratis atau tidak,” jelas Menhub Budi.
Sebagai tambahan informasi, selama Asian
Games 2018 berlangsung dari jumlah total 13
stasiun yang ada, hanya akan ada 4 stasiun LRT
yang beroperasi yaitu Stasiun Bumi Sriwijaya,
Jakabaring, Bandara dan Cinde.
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BPTJ Terus Berbenah,
Tiga Paket Kebijakan Harus
Berjalan Bersamaan di Jakarta
Kepala Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
Bambang Prihartono mengaku,
pihaknya terus berbenah
memperbaiki arus dan sistem
lalu lintas di Jakarta, menjelang
event Asian Games 2018.
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Tiga paket kebijakan telah disiapkan guna
memperlancar arus lalu lintas selama pagelaran
Asian Games 2018. Mereka harus dijalankan
serentak agar memberikan hasil optimal.
“Mengapa tiga paket kebijakan ini harus
disampaikan? Sebab ini tidak bisa berdiri
sendiri. Perlu kami sampaikan, selain mengatur
waktu point to point 30 menit, kita juga ingin
menurunkan CO2 karena banyak atlet dan
tamu-tamu asing ke Jakarta,” kata Bambang Pri
disela-sela launching JAC di Epicentrum Jakarta,
Selasa (24/7/2018)
Ada tiga kebijakan yang harus dilakukan
secara bersamaan di Jakarta.
Pertama, lanjut Bambang Pri, adalah dengan
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL).
Kebijakan ini dijalankan dengan menerapkan
sistem ganjil genap di sejumlah jalan protokol
selama Asian Games berlangsung.

1

Ganjil genap
di sejumlah
jalan protokol

2

Penerapan ganjil genap tersebut dilakukan
setiap hari dari Senin sampai Minggu mulai pukul
06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.
Di dalam MRLL tersebut ada juga penerapan
buka dan tutup pintu tol dan pemberian jalur
khusus atlet yang akan bertanding di dalam
jalan tol.
“Kebijakan kedua yaitu penyediaan angkutan
umum, utamanya untuk orang yang berpindah
dari kendaraan pribadi ke angkutan umum itu

juga disiapkan bus tambahan. Kami tidak hanya
menyediakan untuk atlet dan official saja tapi
juga penonton suporter dari negara asing yang
jadi tamu-tamu kita,” ujar Bambang.
Kebijakan yang ketiga yakni melarang
seluruh kendaraan besar golongan III, IV, dan V
melintas di jalan Tol Dalam Kota menjelang dan
selama Asian Games mendatang. Truk-truk hanya
boleh melintas jalan alternatif yakni Tol JORR.
Ujicoba Sukses
Bambang Pri menambahkan, BPTJ bersama
pihak terkait sudah sukses melakukan ujicoba
rute Asian Games. Dari Wisma Atlet di Kemayoran
ke GBK dan venew pertandingan bisa ditempuh
selama 30 menit. “Uji coba dilakukaan saat jam
sibuk dan anak sekolah sudah masuk. Momentum
itu yang harus dijaga dan ditingkatkan,” papar
Bambang Pri.

Kendaraan
pribadi ke
angkutan
umum

3

Truk dilarang
melintas di jalan
tol dalam kota

Kini fokus BPTJ ke depan, bagaimana
menelan CO2 sebesar 26% sesuai target. “Kalau
kecepatan sudah tercapai. CO2 yang masih perlu
digenjot lagi,” papar mantan Staf ahli Menhub itu.
“Saat ini, manajemen dan rekayasa lalu lintas
harus dilakukan.
Kendaraan pribadi dan truk angkutan
barang dikelola dengan baik. Angkutan umum
ditambah, dan mobilitas orang dan barang tetap
lancar,” tegas Bambang Pri.
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Audit
Keselamatan
Transportasi

P

engamat dari Masyarakat
Tr a n s p o r t a s i I n d o n e s i a
(MTI) Djoko Setijowarno
menyampaikan audit
keselamatan moda dan perkeretaapian
jauh lebih baik. Diikuti moda laut
dan darat serta penyeberangan.
Sedangkan untuk sungai dan masih
banyak yang harus diperbaiki dan
diperhatikan.
“Ini bisa ditiru karena rutin tiap
tahun dilakukan cek SPM pada moda
udara dan kereta api,” ujar Djoko.
Menurutnya audit keselamatan
transportasi sangat perlu dilakukan
secara regular dan sewaktu atau
mendadak. Hal itu untuk membuat
s e l u r u h p e ny e l e n g g a r a m o d a
transportasi selalu siap dan aware
pentingnya mengutamakan
keselamatan dan keamanan
transportasi.
Dalam menegakkan keselamatan
transportasi, seluruh pihak harus
berperan serta, tidak hanya satu
kementerian saja.
“Namun juga Kementerian dan
Kelembagaan lain juga berkontribusi
mendukung keselamatan dan
auditnya,” tutur dia.
Djoko menegaskan bahwa audit
keselamatan transportasi jangan
sampai hanya dilaksanakan saat
terjadi musibah saja. Namun harus
dapat dilaksanakan dengan terus
diperbarui bila ada.
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Itjen Kemenhub Terus Ajak
Wujudkan Clean and Good
Governance

Itjen Kementerian
Perhubungan
mengajak
bersama-sama wujudkan
clean and good governance.

“Mari mulai perubahan dari diri kita sendiri lalu
kita terapkan di Unit Kerja kita masing-masing untuk
mewujudkan Clean and Good Governance,” jelas
Sekretaris Itjen Kemenhub Aca Mulyana dalam Sosialisasi
dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Kementerian
Perhubungan Tahun 2018 dengan tema “Pentingnya
Agen Perubahan dalam pencapaian tujuan Reformasi
Birokrasi”yang diresmikan Sekretaris Jenderal Kemenhub
Djoko Sasono di Bandung, Kamis (26/7/2018).
Dalam kesempatan itu, Aca menyampaikan paparan
dengan tema “Peran Inspektorat Jenderal sebagai Agen
Perubahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
dalam mencapai tujuan Reformasi Birokrasi.”
Itjen Kemenhub kata dia memiliki peran sebagai
Koordinator PMPRB Online, Unit Pengendalian Gratifikasi,
Benturan Kepentingan, Whistleblowing System; Evaluator
Pelaksanaan SPIP Kemenhub; serta Wilayah Bebas
Korupsi/Internal Zona Integritas (WBK/ZI).
“Sebagai APIP Kemenhub, Itjen diharapkan mencapai
target RPJM 2015-9 kapabilitas APIP level 3 sebesar 85%
dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi,”
tuturnya.
Persyaratan itu diantaranya menerapkan praktik
profesional audit, melakukan performance audit, dan
melakukan compliance auditing.
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HADIR 24 JAM SELAMA 7 HARI
Kami Mendengar dan Melayani Layanan Informasi Keluhan dan
Pengaduan Jasa Transportasi Hubungi:

151
Contact Center

Kementerian Perhubungan

INF
K E M EN H U B

info151@dephub.go.id
kemenhub151

Kementerian Perhubungan RI
telepon151

SMS Center 151

@kemenhub151

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
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Menhub Minta Auditor Itjen Tingkatkan
Koordinasi Internal dan Eksternal

M

enteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi meminta agar para Auditor
internal Inspektorat Jenderal (Itjen)
untuk meningkatkan koordinasi
baik internal maupun eksternal.
Hal itu disampaikannya dalam Apel Besar
Itjen didampingi Inspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan Wahju Satrio Utomo beserta
Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur I,
II, III serta IV.
Menhub menyampaikan tiga hal yaitu
tentang Integritas, Soliditas, dan Kerja Tuntas.
“Auditor Itjen agar lebih meningkatkan
koordinasi baik antar Internal maupun dengan
Eksternal seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dll,”
jelas Menhub di Jakarta, Senin (25/6/2018).
Dia juga mengimbau dengan kencangnya
berita saat ini terkait berbagai hal, agar lebih
waspada dan selalu mengawasi komentar dan
kritik-kritik dari masyarakat untuk melakukan
pencegahan dini dalam kecurangan maupun
mencegah terjadinya kecelakaan dalam sektor
transportasi. “Seperti yang belum lama terjadi di
Danau Toba dimana kurang lebih ada 184 korban.
Itjen sebagai APIP Kemenhub sebagai filter untuk
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mencegah sedini mungkin agar hal-hal semacam
itu tidak terjadi lagi kedepannya,” tuturnya.
Irjen menambahkan bahwa pihaknya harus
lebih solid lagi dalam melakukan tugas dan
fungsi dalam pengawasan.
“Saya juga memberikan ucapan selamat dan
kenang-kenangan kepada lima Auditor yang
masuk masa Purnabhakti,” ungkap Irjen.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan Acara
Halal Bihalal Keluarga Besar Itjen dihadiri
Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono
serta mantan Pejabat maupun pensiunan
Itjen Kemenhub beserta Dharma Wanita Itjen
Kemenhub.

Radar

Pemantauan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK
Dilaksanakan
Itjen Kemenhub

S

ekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan Aca Mulyana
membuka Entry Meeting Pemantauan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
sampai dengan Semester II tahun 2017.
Entry Meeting juga dihadiri oleh Ketua Tim
Pembahasan Tindak Lanjut Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Deden Masruri
beserta empat tim sebanyak 27 orang.
“Pelaksanaan pembahasan dilaksanakan
mulai Tanggal 2 hingga 20 Juli 2018. Sampai
dengan semester II tahun 2017 jumlah
rekomendasi BPK RI terhadap Kemenhub
sebanyak 834,” ujar Aca di Jakarta, Senin
(2/7/2018).
Jumlah tersebut terdiri atas 677 sesuai
rekomendasi, 142 belum sesuai dengan
rek om endasi, dan 12 rekomendasi belum
ditindaklanjuti.
Dia menyampaikan bahwa semua rekomen
dasi BPK harus diselesaikan segera mungkin
sesuai perintah Inspektur Jenderal agar semua
pekerjaan harus diselesaikan secara tuntas.
“Kami berharap kerja sama yang baik dari
seluruh Unit Kerja di lingkungan Kemenhub,

agar mempersiapkan data yang diminta BPK
untuk mempercepat proses penyelesaian seluruh
rekomendasi yang ada. Seluruh temuan BPK
harus tuntas diselesaikan,” pungkasnya.
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Tinjau Pembangunan
Jalur KA MakassarPare-Pare, Irjen Minta
Kendala Pembebasan
Lahan Diselesaikan
Inspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan Wahju Satrio Utomo
didampingi Inspektur IV Imam Hambali
dan rombongan melakukan kunjungan
kerja ke jalur perlintasan kereta api
Makassar – Pare Pare.
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Irjen didampingi Kepala Balai Perkereta
apian Wilayah Jawa Timur Nur Setiawan,
Kepala KUPP Biringkassi H. M. Adam Sabal. T,
dan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah
Kabupaten Barru Ali Abdillah. “Kami meninjau
pembangunan jalur kereta api Makassar – Pare
Pare dengan panjang 142 km ini merupakan
tahap pertama dari pembangunan jalur kereta
api Trans Sulawesi dari kota Makassar menuju
kota Pare-Pare,” jelas Irjen di Makassar, Kamis

(12/7/2018). Proses peletakan batu pertama
pembangunan kereta api lintas Makassar menuju
kota Pare Pare ini telah dilaksanakan 18 agustus
2014. Untuknya, dia meminta agar kendala
pembebasan lahan yang masih ada, segera
diselesaikan d
 engan masyarakat sebaik mungkin.
“Masyarakat
agar
diundang
untuk
meninjau lokasi pembangunan jalur kereta api
sehingga mereka merasakan dampak tujuan
pembangunan tersebut,” ujarnya.
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Evaluasi Pelaksanaan
3 Tahun Tol Laut,
Kemenhub Upayakan
Layanan Terbaik

Evaluasi pelaksanaan
tiga tahun tol laut,
Pemerintah melalui
Kementerian
Perhubungan terus
mengupayakan layanan
terbaik dan memperluas
jangkauan sebaran
wilayahnya.
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Dihadirkannya tol laut menurut Dirjen
Perhubungan Laut R Agus H Purnomo tak lain
adalah untuk menjangkau dan mendistribusikan
logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar,
dan perbatasan serta menjamin ketersediaan
barang serta mengurangi disparitas harga
antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengevaluasi penyelenggaraan
angkutan barang Tol Laut untuk menilai
seberapa besar pencapaian penyelenggaraan
dan tolak ukur keberhasilan serta mencari
rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan
dan meningkatkan kapasitas dan kualitas
pelayanan,” ujarnya, Selasa (24/7/2018).

Kami mengevaluasi penyelenggaraan angkutan
barang Tol Laut untuk menilai seberapa besar
pencapaian penyelenggaraan dan tolak ukur
keberhasilan serta mencari rekomendasi untuk
memperbaiki kelemahan dan meningkatkan
kapasitas dan kualitas pelayanan
Hal penting lain yang juga harus dievaluasi
yakni efektifitas dan efisiensi penggunaan ruang
muat (load factor) untuk muatan berangkat dan
muatan balik. Dampak pelaksanaan program tol
laut terhadap disparitas harga barang kebutuhan
pokok dan barang penting, ketepatan jadwal
kapal.
Selain itu, keandalan sarana prasarana
pendukung di pelabuhan, serta biaya-biaya,
konektivitas dan akses keterlanjutan muatan tol
laut dengan moda lain sehingga biaya logistik
dari end to end tidak tinggi.

Kemarin (23/7/2018) Agus membuka Focus
Group Discussion (FGD) Evaluasi Kegiatan
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan
Publik Untuk Angkutan Barang di Laut dan
Pengembangan Trayek Tol Laut di Surabaya,
Jawa Timur.
“Kami terus berupaya memenuhi harapan
masyarakat agar ke depan jangkauan tol laut
makin luas dengan pelayanan yang makin baik
sehingga dapat memberikan dampak yang
besar bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh
penjuru tanah air,” imbuhnya.
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Dua Hari Berturut-turut
Irjen Kemenhub Bagikan
Jaket Pelampung di Danau Toba
Selama dua hari berturut-turut (23/24/6/2018) Inspektur Jenderal
Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo didampingi
Inspektur III M. Haekal membagikan jaket pelampung
di Danau Toba, Sumatera Utara.
Pembagian jaket pelampung di dua
pelabuhan yaitu Pelabuhan Muara dan Pelabuhan
Balige. Hari ini dilaksanakan di Pelabuhan Ajibata,
Toba.
“Selain pembagian jaket pelampung, kami
juga meninjau kelaikan kapal serta sertifikasi
operator,” ujar Irjen Kemenhub.
Tak hanya itu saja, Irjen didampingi KSOP
setempat juga melakukan arahan, apa saja yang
operator kapal harus laksanakan dalam menjaga
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keselamatan.
Pembagian jaket pelampung dilakukan
dalam rangka menerapkan arahan Menteri
Perhubungan Budi Kar ya Sumadi untuk
keselamatan pelayaran.
Pasca musibah kapal tenggelam yang
menewaskan beberapa penumpang dan puluhan
hilang di Danau Toba pekan lalu, Kemenhub terus
gencar meningkatkan preventif dan pengawasan
keselamatan dan keamanan pelayaran.

Bulan Tertib Lalu Lintas,
Ini Pesan Irjen Kemenhub

K

ementerian Perhubungan memulai program Bulan
Tertib Keselamatan Pelayaran, untuk meminimalisir
terjadinya kejadian kecelakaan kapal yang terjadi di
Danau Toba.
Demikian disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan Wahju Satrio Utomo, dalam kegiatan pembagian
life jacket kepada operator kapal motor di Dermaga Ajibata,
Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
“Kita berlakukan suatu program namanya Bulan Tertib
Keselamatan Pelayaran yang hari beberapa waktu lalu. Kita
melakukan beberapa kegiatan disana,” ujar Irjen .
Dalam program Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran ini, ada
beberapa kegiatan yang dilakukan. Diantaranya adalah dilakukan
ramp check kepada seluruh kapal yang beroperasi di Danau Toba.
Selain itu, ada beberapa perubahan kapal yang harus dilakukan
oleh para operator, seperti larangan adanya top deck di kapal, kursi
kapal harus terpasang secara paten dan pembongkaran tralis-tralis
yang berada di belakang jendela.
“Utamanya adalah tentunya melakukan rampcheck kepada
seluruh kapal yang dioperasikan di Danau Toba ini. Tapi sekali
lagi belum ada tindakan hukum, sifatnya kalau memang ada
penyimpangan akan diberikan himbauan peringatan agar itu
diperbaiki,” jelas Irjen.
“Ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki dari kapalkapal ini, contohnya saja penggunaan top deck atau lantai 3 itu tidak
boleh. Itu harus dibuang. Kemudian teralis yang ada di belakang
jendela itu harus dibongkar, karena itu menyulitkan penumpang
kalau nanti terjadi apa-apa. Lalu semua kursi kursi yang terpasang
itu harus terpasang paten, tidak boleh goyang goyang,” tambahnya.
Kemudian Kementerian Perhubungan juga akan membagikan
total 5000 life jacket gratis kepada operator kapal motor yang akan
dilakukan secara bertahap.
“Menteri Perhubungan sudah memprogramkan untuk
memberikan bantuan life jacket. Sebanyak hampir 5000 dan ini akan
diberikan secara bertahap,” jelas Irjen.
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Itjen Kemenhub Gelar Entry Meeting
Penilaian Maturitas SPIP
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
gelar Entry Meeting Penilaian Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Pada acara tersebut Inspektur Jenderal
Kementerian Perhubungan Wahju S.
Utomo memberikan sambutan dan
hadir Sekretaris Jenderal Kementerian
Perhubungan Djoko Sasono sebagai
Koordinator Satuan Tugas SPIP Kemenhub.
Dalam kesempatan itu, S ekjen
memaparkan Rencana Kerja dan progres
pelaksanaan PM 25 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di
lingkungan Kemenhub.
Hadir pula pada kesempatan tersebut
perwakilan dari BPKP Kasubdit Pengawasan
Industri dan Distribusi BPKP Saryanto dan
Satgas Pembina SPIP BPKP Tingkat Pusat
Wahyu Sanjaya sebagai Narasumber.
Dia memaparkan progres pembinaan
maturitas SPIP dalam rangka pencapaian
level 3 dan program kerja penilaian
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maturitas SPIP Kemenhub.
“ Tugas dari Itjen sesuai dengan
Peraturan Inspektur Jenderal Kemenhub
No.SK.20/KP.801/ITJEN-2018 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)
Evaluasi SPIP di lingkungan Kemenhub,”
tutur Irjen di Jakarta, Senin (2/7/2018).
Tugas Pokja diantaranya melaksanakan
penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
Kemenhub, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja
Mandiri (UPT).
Melaksanakan evaluasi hasil penilaian
maturitas penyelenggaraan SPIP di
lingkungan Kemenhub. Melaksanakan
tugas-tugas pengawasan lainnya yang
terkait dengan Evaluasi SPIP di lingkungan
Kemenhub. “Pada tahun ini, SPIP Kemenhub
berada pada level 2 dan ditargetkan pada
tahun 2019 naik pada level 3,” ujarnya.

Radar

Ridwan Ernaldy
Sosok Pegawai
Rajin dan Tekun

S

edikitnya ada 3
korban tewas atas
persitiwa kebak aran
K antor Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) Minggu (08/07) pagi.
Salah satu korban tewas merupakan pegawai
di lingkungan Itjen Kemenhub, atas nama
M. Ridwan Ernaldy (29).
Karyawan bagian Bagian Analisa Tindak
Lanjut (ATL) itu ditemukan meninggal dunia di
lantai 5, Gedung Karya yang terbakar tersebut.
Irjen Kemenhub Wahju Satrio Utomo yang
ditemui di rumah duka, daerah Jatibening,
Bekasi membenarkan ada salah satu stafnya
yang meninggal, diduga karena terjebak asap
dan kehabisan oksigen.
“Alm Ridwan Ernaldy adalah sosok karyawan
yang rajin dan tekun. Ia biasa kerja lembur
bahkan harus menginap di kantor untuk
menyelesaikan tugas,” kata Irjen.
Dikatakan, di Itjen Kemenhub ada pekerjaan
perawatan yang dilakukan kontraktor di luar
jam kerja. Semalam, ada dua pegawai yang

kerja piket mengawasi dan bekerja di lantai 18.
Termasuk Alm. Ridwan yang mengawasinya.
“Saat terjadi kebakaran, almarhum lari ingin
menyelamatkan diri dan turun melalui tangga
darurat. Tapi karena asap tebal, mengakibatkan
sesak nafas, bahkan kekurangan oksigen sampai
meninggal dunia,” papar Irjen.
Sebelumnya diberitakan, ketiga jenazah
korban kebakaran Kemenhub sudah dievakuasi
ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM).
Mereka diduga tewas karena kehabisan
oksigen. “Karyawan Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan,” kata rekan korban.
Biaya Ditanggung Kemenhub
Irjen Kemenhub menambahkan, Menhub
Budi Karya Sumadi sudah memerintahkan untuk
mengurus dan merawat jenazah dengan baik
bahkan sampai penguburan dan selamatan.
“Semua akan ditanggung Kemenhub, semua
urusan ini jangan sampai membebani keluarga
korban,” tukas Irjen Kemenhub
Pantauan di rumah duka, seluruh pejabat
Itjen Kemenhub mulai Irjen, pejabat eselon II dan
teman almarhum tampak melayat di rumah duka.
Karangan bunga duka cita dikirim dari berbagai
kalangan. Termasuk almamater alm Ridwan,
STTD Bekasi. Ridwan adalah salah satu almuni
STTD angkatan 28.
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Irjen Kemenhub Tinjau Kelayakan Sarpras
di Beberapa Pelabuhan Maluku
Inspektur Jenderal
Kementerian
Perhubungan
(Irjen Kemenhub)
Wahju Satrio Utomo
bersama Inspektur
IV Imam Hambali
dan rombongan
melakukan kunjungan
kerja ke beberapa.
pelabuhan di Maluku,
30-31 Mei 2018.

P

ertama, didampingi Kabag TU KSOP
Ambon Hot Marojahan dan Kepala UPP
Tulehu Jhon Siahaya, Irjen ke Pelabuhan
Tulehu Kabupaten Maluku Tengah.
“Di pelabuhan itu, kami mendapati satu
dermaga ada yang goyang karena dampak dari
arus laut,” jelas Irjen, Sabtu (2/6/2018).
Selanjutnya Irjen beserta rombongan
berkunjung ke pelabuhan penyebrangan Waai,
Kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah.
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Terakhir, Irjen juga melakukan kunjungan
ke Pelabuhan Penyeberangan Hunimua. Selama
di sana dijumpai kapal yang tercium bau
menyengat hewan ternak. “Ini akan mengganggu
penumpang di dalam kapal. Kurang layak bila
hewan dan penumpang di masukan di area yang
sama dalam satu kapal,” koreksi Irjen.
Dia berharap dilakukan pembenahan untuk
meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan
keamanan selama di pelabuhan dan pelayaran.

Radar

Irjen: Akses
Jalan Masih Jadi
Kendala Menuju
Pelabuhan Air Buaya

A

kses jalan masih menjadi kendala untuk
menuju Pelabuhan baru Air Buaya.
Maluku yang rampung dibangun.
Hal itu terlihat saat Inspektur
Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio
Utomo bersama Inspektur IV Imam Hambali
dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke
pelabuhan penyeberangan Teluk Bara yang tak
jauh dari Pelabuhan Air Buaya.
Kunja didampingi Kepala UPP Namlea Ihsan,
Kadishub Jamaludin, dan Kepala BPTD II wil 3
provinsi Maluku Herman Armanda pada Kamis
(31/5/2018).
“Pelabuhan Teluk Bara dibangun pada tahun
2008 sampai tahun 2011 di kabupaten Buru,

provinsi Maluku. Pelabuhan ini melayani kapal
perintis antar provinsi KMP Bada Leon dengan
lintasan Namlea – Teluk Bara – Sanana,” ujar Irjen.
Teluk Bara masih operasional meski kondisi
pelabuhan tersebut sudah tidak layak dengan
banyaknya kekurangan di sana-sini.
Sedangkan 400 M dari pelabuhan Teluk
Bara telah dibangun pelabuhan laut baru yaitu
Pelabuhan Air Buaya.
“Akses jalan harus segera diusahakan dan
pembebasan lahan secepatnya menuju Pelabuhan
Air Buaya. Nantinya akan dikoordinasikan dengan
kementerian PUPR untuk membangun jalan
akses masuk, agar dapat beroperasi dengan
lancar pelabuhannya,” pungkas Irjen.
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Pemerintah
Berangkatkan
Jamaah Haji 2018
dari 12 Bandara
Tahun ini seperti
tahun-tahun
sebelumnya
pemerintah
memberangkatkan
jamaah haji ke
Makkah dan
Madinah dari 12
Bandaranya dengan
511 kelompok
terbang (kloter).
Sesuai Keputusan Menteri Agama, maskapai
yang ditunjuk melayani penerbangan haji tahun
ini adalah PT. Garuda Indonesia dan Saudi
Arabian Airlines.
Garuda telah menyiapkan armada berjumlah
13 unit pesawat. Terdiri dari lima unit pesawat
Boeing B777-300 dengan kapasitas 393 seat; tiga
unit pesawat B747-400 dengan kapasitas 455;
empat unit pesawat Airbus A330-300 dengan
kapasitas 360 seat, dan satu unit pesawat A330200 dengan kapasitas 325 seat.
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Sedangkan Saudi Arabian Airlines menyiap
kan armada 18 unit yang terdiri dari 11 unit
pesawat Boeing B777-300 dengan kapasitas
410 seat dan 7 unit pesawat B747-400 dengan
kapasitas 450 seat.
Menteri Agama juga telah menetapkan
embarkasi dan debarkasi haji. Ada 12 bandara
yang digunakan sebagai embarkasi dan
debarkasi haji, serta 5 bandara untuk embarkasi
antara.
Bandara embarkasi dan debarkasi haji
tersebut adalah Bandara Sultan Iskandar muda,
Aceh; Bandara Kualanamu, Medan; Bandara
Minangkabau, Padang; Bandara Sultan Mahmud
Badaruddin II, Palembang; Bandara Hang
Nadim, Batam; Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta;
Bandara Adi Soemarmo, Solo; Bandara Juanda,
Surabaya; Bandara Sultan Aji Muhammad
Sulaiman, B
 alikpapan; Bandara Syamsuddin
Noor, Banjarmasin; Bandara Sultan Hasanuddin,
Makassar; dan Bandara Lombok Praya, Lombok.
Sedangkan embarkasi haji antara adalah
Bandara Djalaluddin, Gorontalo; Bandara
Radin Inten II, Lampung; Bandara Tjilik Riwut,
Palangkaraya; Bandara Fatmawati Soekarno,
Bengkulu; dan Bandara Sultan Thaha, Jambi.
Jumlah jamaah haji pada tahun ini sebanyak
204.000 dengan jumlah petugas haji 2.535
sehingga total 206.535 penumpang.

Untuk memastikan keselamatan pener
bangan,Inspektur dari Direktorat Kelaikudaraan
dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU)
Ditjen Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas
Bandar Udara di masing-masing embarkasi
sebelumnya juga sudah melakukan rampcheck
pesawat haji pada 16-20 Juli 2018.
Rampcheck dilakukan guna suksesnya
penyelenggaraan Penerbangan Haji tahun
2018 sehingga dapat terlaksana dengan lancar,
selamat,aman dan nyaman.

Dalam kurun waktu rampcheck khusus tersebut
jumlah pemeriksaan dari 12 lokasi Bandar Udara
adalah sebanyak 57 pemeriksaan dan pemeriksaan
per individual sebanyak 21 pesawat.
Secara umum pesawat udara yang diperiksa
dalam kondisi laik udara. Ada beberapa temuan
yang didapat selama rampcheck, namun
sebagian besar temuan tidak berpengaruh
pada kelaikudaraan. Temuan yang memengaruhi
kelaikudaraan sudah direktifikasi dan pesawat
sudah laik terbang dan beroperasi kembali. *
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Tingkatkan Pelayanan,
Dirjen Hubdat Mulai
Pembangunan Terminal
Tipe A Demak
Peningkatan pelayanan
transportasi jalan yang
diwujudkan dengan
pembangunan dan perbaikan
infrastruktur terus dilakukan
Kementerian Perhubungan/
Ditjen Perhubungan Darat
(Hubdat).
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Pemerintah akan membangun Terminal Bus Tipe A Demak, Jawa
Tengah dan ground breaking resmi dilakukan hari ini, Jumat (20/7/2018)
Peluang Kerja Sama
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan
peletakan batu pertama (ground breaking) pembangunan Terminal
“Selanjutnya, akan
Bus Tipe A Demak, Jawa Tengah.
diupayakan terus untuk
Dirjen Budi mengatakan, “Terminal Penumpang Tipe A
menjaga keberlanjutan
Demak sebagai salah satu terminal angkutan jalan di Indonesia
pembangunan
Terminal
yang merupakan simpul transportasi di Jawa Tengah,
Penumpang Tipe A Demak
keberadaannya sangat didambakan oleh masyarakat di
ini baik dengan skema APBN
Provinsi Jawa Tengah khususnya kota Demak dalam
Murni
atau peluang Kerjasama
mobilitas sehari-hari.”
Pemanfaatan
(KSP) dengan pihak
Lokasi pembangunan Terminal Bus Demak berada
ketiga baik pihak Swasta, BUMN,
di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten
dan BUMD,” kata Dirjen Budi.
Demak. Terminal dibangun dengan luas lahan
Peluang kerjasama yang dimaksud
50.392 m2. Pada tahun anggaran 2018 ini akan
dapat
berupa optimalisasi fasilitas yang
dilaksanakan tahap persiapan dan pekerjaan
ada didalam terminal untuk kegiatankonstruksi lahan senilai Rp3,5 miliar.
kegiatan yang menunjang peningkatan
Pembangunan Terminal Tipe A Demak
pemasukan
Negara. Menurutnya hal tersebut
dilaksanakan secara multiyears selama
juga
dapat
mendorong
pergerakan roda
3 t a h u n , d e n g a n to t a l a n g g a ra n
perekonomian masyarakat di sekitar terminal.
sebesar sekitar Rp47 miliar. Dirjen
Dirjen Budi berharap dengan pembangunan
Budi mengatakan bahwa pihaknya
terminal
ini nantinya dapat meningkatkan kembali
akan mengupayakan percepatan
eksistensi
moda jalan (Bus AKAP dan AKDP, Angkot)
pembangunan Terminal Tipe
menjadi moda pilihan masyarakat yang sejajar dengan
A D e m a k . “ K a m i u p ay a k a n
moda transportasi lainnya.
supaya bisa lebih cepat, tidak
Pada kesempatan tersebut hadir pula Bupati Demak
perlu menunggu sampai 3
M
Nasir
beserta jajaran Muspida, Direktur Prasarana
tahun, kalau di tahun ke 2
Perhubungan Darat J.E. Wahjuningrum, Kepala BPTD Wilayah
pembangunan sudah bisa
X Provinsi Jawa Tengah dan DIY, beserta pejabat terkait lainnya.
selesai, tentu hal ini sangat
baik,” kata Dirjen Budi.
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Radar

Inspektur I Itjen Kemenhub Dampingi
Kunja Komisi V DPR ke Palembang

I

nspektur I Itjen Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) M. Anto Julianto mendampingi
kunjungan kerja (kunja) Komisi V DPR di
Palembang, Sumatera Selatan.
Kunja dilaksanakan mulai 30 Juli 2018 hingga
3 Agustus 2018 dengan mengunjungi berbagai
sarana transportasi di Kota Mpe-Mpe itu.
24 anggota Dewan itu didampingi juga
oleh Kepala BPSDMP Umiyatun Hayati Triastuti,
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Staf Khusus Menhub bidang Hukum Umar
Haris, Kapuslitbanghub, Kaspus Aparatur, KSOP
Palembang, lainnya.
Selain Bandara Sultan Mahmud Badarudin II,
kunker dilaksanakan ke Diklat Penerbangan, Poltek
Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
Mereka juga meninjau kesiapan Asian
Games di Stadion Jakabaring dan diterima oleh
Gubernur Palembang dan jajarannya.

Artis

P

enyanyi dan fesyen ikon Andien
menceritakan pengalamannya
berpergian naik kereta api.
Beberapa waktu lalu, Andien
bersama suami, Ippe dan putranya, Kawa
berlibur bersama ke Bandung menggunakan
jasa kereta api.
Sang ibunda dan anaknya tampil kasual saat
berfoto Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. “Kita pergi
naik kereta Jakarta-Bandung. Aku sendiri sangat
menikmati naik kereta api. Pertama, sepanjang
jalan jadi bisa lihat pemandangan bagus,” kata
Andien saat ditemui di The Hook, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, Selasa (3/7/2018).
Alasan lain dirinya senang berpergian naik
kereta api adalah pelayanan yang nyaman

Artis
Andien
Senang
Ngamprah
di Dalam
Kereta
dan kesempatan untuk berbincang dengan
penumpang lainnya.
“Ada interaksi, sadar atau enggak ada aja
kita ngobrol sama orang. Kalau naik transportasi
yang lain kan gak ngobrol. Terus makanannya
enak juga sih,” imbuhnya lantas tertawa.
Andien mengatakan naik kereta meninggalkan
kenangan spesial untuknya.
Dia menceritakan pengalamannya ketika
kecil saat sering berpergian bersama orang
tuanya. “Dulu waktu kecil kalau mudik udah pasti
naik kereta. 8-9 jam lama di kereta dan senang
ngamprah, tidur dan selimutan di kereta gitu
abis itu bangun yang dicari susu hangat. Ya itu
kenangan spesial lah,” pungkasnya.Artis Andien
Senang Ngamprah di Dalam Kereta
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Lensa

Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perhubungan dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Workshop
dengan tema : Aplikasi e planning dan bugetting dalam rangka reviu RKA tahun 2019 Kementerian
Perhubungan. Acara yang dibuka secara resmi oleh Inspektur I M. Anto Julianto @ma_julianto dengan
narasumber Kasubid Pengembangan Aplikasi dan Basis Data PUSTIKOM Panuju Dodot Sasongko
dan Kasubag Program Trans Udara dan Penunjang Biro Perencanaan Dwi Supriyanto dihadiri oleh
seluruh pegawai dan Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
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Lensa

(Senin, 11 Juni 2018) Inspektur
Jenderal Kementerian
Perhubungan Wahju Satrio Utomo
bersama Sesitjen, Inspektur I, II,
III dan IV hadir dalam Posko Vivo
NTMC Polri di Korlantas Polri
memantau situasi arus Angkutan
Mudik Lebaran 2018.

(Senin, 11 Juni 2018) Inspektur
Jenderal Kementerian
Perhubungan Wahju Satrio
Utomo bersama Sesitjen,
Inspektur I, II, III dan IV
hadir dalam Posko Terpadu
Kementerian Perhubungan
melakukan Video Conferrence
dengan UPT Daerah
memantau kondisi Angkutan
Mudik Lebaran 2018.
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Resensi
Lensa

Sastra Itu
Sederhana
Judul: Sastra Itu Sederhana -Kesaksian
Lintas Profesi dan GenerasiPenerbit: Kepel Press, Yogyakarta.
Tahun: 2018
Cetakan Pertama, Juni 2018.
Halm; 214+xxx

Dimas Tohari bilang, ‘Sastra Itu Sederhana.
Arswendo mengatak an, ‘Mengarang itu
Gampang’. Tapi karangan dan sastra yang
bagaimana? Kan ada Sastra populer dan Sastra
kontemplatif. Yakni sastra permenungan.
Dan jenis terakhir ini butuh proses yang tidak
sederhana,” papar sastrawan NH. Dini pada
acara peluncuran buku ‘Sastra Itu Sederhana’ 70
Tahun Ahmad Tohari -Kesaksian Lintas Profesi
dan Generasi-, di Banyumas.
Buku ini, menurut editornya, Hadi Supeno,
berisi testimoni dari banyak penulis dengan
latar belakang beragam. Banyaknya penulis yang
berkontribusi dengan aneka ragam tulisan, lantas
editor memilahnya ke dalam tiga kelompok.
Yakni kelompok akademisi dan aktivis, kelompok
seniman dan budayawan, serta kelompok
keluarga dan sahabat dekat.
Pemaparan NH Dini masuk dalam kategori
kelompok kedua. Menurutnya, dengan
kemampuan merekam lalu mengolah, kemudian
memaparkannya kembali dalam kalimat-kalimat
temuannya, Ahmad Tohari melalui karyakarya monumentalnya, mengajak pembaca
berkontemplasi tentang bermacam kejadian di
sekelilingnya. Ketelitiannya tidak hanya terpapar
dalam melukiskan kenestapaan rakyat jelata,
dia juga mengenal baik alam pedesaan serta
kampung (hl. 131).
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Testimoni kelompok pertama diawali tulisan
Dr. Bambang Sadono, SH, MH, aktivis mantan
wartawan, dan kini anggota Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang
mempunyai kebiasaan untuk mensuport
peringatan ulang tahun seniman budayawan
dengan menerbitkan buku. Ada juga, Maman S.
Mahayana, Mohamad Sobary, Teguh Supriyanto
dll. Kelompok kedua selain NH. Dini, antara lain
ada Agus R. Sarjono, Bre Redana, Didik Nini
Thowok, Dorothea Rosa Herliany, Emha Ainun
Nadjib, Habiburrahman El Shirazy dll.
Meski buku ini lahir sebagai kado ulang
tahun perdana bagi novelis peraih berbagai
penghargaan atas karya-karyanya. Ahmad Tohari
dalam epilognya mengakui, tulisnya, “Dengan
latar budaya petani desa itu sebenarnya saya
tidak biasa berulang tahun. Bahkan saya sering
lupa hari dan tanggal kelahiran. Aslinya, karena
berasal dari masyarakat tani pedesaan kami
hanya terbiasa ‘wetonan’ untuk khusuk, diam
berdoa, mohon keselamatan, dan ada bubur
abang-putih.”(Hl.205),
Benarkah sastra itu sederhana? Atau
kesederhanaan itu terpancar dari hakekat
kerumitan karya tingkat tinggi yang dibidani
oleh kepiawaian penulis yang berpenampilan
sederhana itu? Silakan baca saja untuk
menemukan faktanya. ***

jAnGan kORupSi
jAnGan kORupSi
jAnGan kORupSi
jAnGan kORupSi

Mesin kasir selalu menampilkan harga sesuai apa yang kita
beli, tidak ada pembulatan, apalagi penyelewengan, Negeri
ini akan sangat indah jika kita sejujur mesin kasir

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/ITJEN-2014

