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Editorial

Memacu Serapan Anggaran
PRESIDEN Joko Widodo meminta
kepada kementerian dan
lembaga (K/L) untuk fokus dan
segera menyelesaiakan program
yang telah direncanakan. Hal itu
dilakukan agar realisasi APBN di
semester II-2018 ini bisa terjaga
dan ditingkatkan.
Pasalnya, Presiden mengingatkan ekonomi
global yang semakin tidak pasti. Untuk itu K/L
perlu memastikan bahwa pelaksanaan program,
dan proyek strategis segera dieksekusi tepat
waktu, menjaga governance dan tepat sasaran.
Kementerian Keuangan menyebutkan
realisasi penyerapan anggaran Kementerian/
Lembaga baru mencapai 34,93% atau Rp 295,99
triliun pada Juni 2018.
Alasannya, agar proyek atau program
tersebut bisa langsung dirasakan dampaknya.
Kemudian, Presiden juga memerintahkan kepada
K/L untuk melakukan langkah efisiensi belanja
barang seperti penghematan belanja perjalanan
dinas, rapat dan paket meeting serta belanjabelanja ATK.
Menurutnya, hal tersebut merupakan belanja
yang tidak produktif. “Perbaiki pola penyerapan
anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir
tahun dengan tetap menjaga kualitas output
yang ada,” ujar Presiden saat membuka rapat
terbatas tentang realisasi dan prognosis
pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018, Senin,
9 Juli 2018.
Menurut Presiden realisasi APBN di semester
I-2018 ini sangat baik. “Saya ingin menyampaikan
apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah,
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para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/
walikota atas kinerja pelaksanaan APBN semester
I/2018 yang saya lihat hasilnya semakin baik,”
katanya.
Hal itu dilihat dari periode yang sama di
tahun lalu, dimana pencapaian semester I APBN
di semester I-2018 menunjukkan kinerja yang
semakin meningkat, defisit yang lebih rendah
turun 36,8%. Begitu juga dengan keseimbangan
primer yang sangat bagus, menjadi positif, yang
tiga tahun sebelumnya masih negatif.
Kemudian pembiayaan anggaran yang
semakin menurun dua tahun terakhir, serta SILPA
yang lebih besar. Sehingga pendapatan negara
terlihat tumbuh 16% yang didukung kinerja
penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh
14,3%, lebih tinggi dari pertumbuhan semester
I-2017 sebesar 9,6%.
“Belanja negara yang terus meningkat
5,7% dibanding tahun 2017 yang tumbuh
hanya 3,2% dan dalam rangka percepatan
program pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat serta belanja K/L yang tumbuh 12,1%
jauh lebih tinggi dari realisasi semester I-2017
sebesar 0,4%,” tutur Presiden.
TARGET 93 PERSEN
Kementerian Perhubungan mengungkapkan
kontrak dan progres proyek yang dijalankan jadi
alasan utama rendahnya penyerapan anggaran.
Diketahui, per Juni 2018, penyerapan
anggaran Kemenhub baru sekitar Rp10,98 triliun
atau 22,78 persen dari total pagu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,
mengatakan serapan anggaran di Kementerian
Perhubungan atau Kemenhub pada semester
I 2018, masih di bawah 40 persen. Alasannya,
masih banyak proyek dalam proses tender.

Budi Karya Sumadi menjelaskan kecilnya
persentase serapan anggaran tersebut
dikarenakan masih banyak proyek yang masih
dalam tahap tender. Setidaknya ada 500 proyek
yang belum dikerjakan.
Proyek tersebut antara lain, proyek kereta api,
pelabuhan laut, bandara, terminal, dan sekolah.
“Kami targetkan rampung tahun ini,” ucap Budi
Karya.
Anggaran Kementerian Perhubungan atau
Kemenhub tahun 2018, kata Budi Karya, Rp
43 triliun. Dia menargetkan setiap bulannya
anggaran terserap Rp 6 triliun.
“Kami targetkan tahun ini anggaran terserap
93 persen,” ujar Budi Karya, di Wisma Atlet
Kemayoran, Kamis, 9 Agustus 2018.
3 SKEMA PENCAIRAN
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenhub
Djoko Sasono menjelaskan setidaknya ada tiga
skema pencairan anggaran yang diberlakukan
kementerian berdasarkan progres proyek.
Pertama, anggaran dicairkan ketika kontrak
sudah selesai sebelum masa pengerjaan. Kedua,
anggaran cair saat masa akhir pengadaan
barang. Ketiga, pencairan berdasar termin yang
disepakati.
“Jadi, memang kami bergantung pada jenis
kontraknya, kontrak itu kan macam-macam.
Selain itu, ada beberapa hal yang sedang kami
konsolidasikan (sehingga penyerapan anggaran
masih minim),” ujar Djoko di kawasan JIExpo
Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 12 September
2018.
Kendati begitu, ia optimistis kementeriannya
bisa memaksimalkan penyerapan anggaran
hingga akhir tahun ini. Setidaknya bisa menyamai

Kami masih perlu terus
menggenjot kinerja proyek di
lapangan, baik oleh internal
Kemenhub atau yang dilakukan
para kontraktor

catatan tahun-tahun sebelumny, yakni di kisaran
84 persen.
“ Tahun anggaran kan selesai pada 31
Desember 2018 dan biasanya kami ajukan SPM
(Surat Perintah Membayar) itu pertengahan
Desember, jadi nanti pembayarannya masih bisa
sampai akhir Desember ini,” terang dia.
ITJEN MENGAWAL
Sejauh ini, pengerjaan proyek di Kemenhub
masih berjalan sesuai target dan ketentuan (on
the track). Meski diakui, masih ada beberapa
proyek tertentu yang perlu penajaman dan
pengerjaan yang lebih fokus lagi.
“Kami masih perlu terus menggenjot kinerja
proyek di lapangan, baik oleh internal Kemenhub
atau yang dilakukan para kontraktor,” ungkap
Inspektur Jenderal Kemenhub Wahju Satrio
Utomo.
Kementerian Perhubungan bersama para
kontraktor terus bekerja maksimal untuk
mencapai target penyerapan anggaran,
sekaliugus merealisasikan pembangunan di
bidang infrastruktur transportasi.
Secara paralel, Inspektorat Jenderal secara
aktif memberikan pengawalan, pengawasan
dan supervisi terhadap subsektor agar serapan
anggaran sesuai dengan perencanaan.
“Kalau ada tender yang bermasalah dalam
prosesnya, kami aktif untuk ikut meneliti,
memverifikasi dan mencari solusi terbaik
sehingga dapat clear. Bahwa bila ada sanggahan
atau keberatan dari pihak yang kalah tender, maka
dapat dikomunikasikan secara terselesaikan
dengan baik,” tuturnya.
Pada sejumlah proyek, dia menjelaskan
Inspektorat Jenderal ikut mengkomunikasikan
dan memediasi dengan pihak-pihak terkait,
termasuk kementerian lain dan pemerintah
daerah, agar realisasi proyek dapat terselenggara
dengan baik.
Wahju Satrio Utomo juga mengemukakan
penyerapan anggaran paling tinggi Itjen
Kemenhub sebesar 52%. Sampai akhir tahun
2018, pihak Itjen Kemenhub optimis target
penyerapan anggaran 95% bisa terwujud.
“Seluruh jajaran Itjen kemenhub siap dan komit
bekerja maksimal untuk mendukung Pemerintah
dan mencapai target yang telah dibebankan oleh
pimpinan,” papar Irjen.
Transparansi l Vol. 16 No. 4 Tahun 2018 l
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Kolom Irjen

Itjen Hadir Bukan Sebagai
Pemadam Kebakaran
Oleh: Dr. Wahju Satrio Utomo, SH, M.Si.
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

Untuk menjamin pekerjaan
proyek Kementerian
Perhubungam (Kemenhub)
berjalan dengan optimal,
pihak Itjen Kemenhub terus
mengoptimalkan peran dan
fungsinya. “Tim Itjen bukan
hanya turun memeriksaan
pekerjaan proyek, tapi juga
mengawal dan memberikan
supervisi. Setiap tim Itjen turun
ke lapangan, harus mampu
memberikan solusi yang terbaik
jika ditemukan ada kendala di
lapangan,” terang Irjen.
Kehadiran Itjen Kemenhub bukan hanya
sebagai “pemadam kebakaran” saat ada masalah
yang mnendesak diselesai. Tapi, Itjen selalu hadir
bersama tim di lapangan untuk mengawasi,
mengawal sekaligus memberikan solusi yang
terbaik terhadap masalah yang terjadi di lapangan.
“Bila tim belum mampu, akan koordinasi
dengan pimpinan. Jik a memang harus
berkoordinasi dengan instansi lain, maka
Irjen Kemenhub tak segan-segan turun ke
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lapangan berkoordinasi dengan para pihak, agar
proyek Kemenhun berjalan optimal,” urai Irjen.
Itulah sebabnya, Itjen Kemenhub membentuk
Satgas yang siap diturunkan ke lapangan dan
menyelesaikan apa yang terjadi.
Itjen Kemenhub membentuk Satuan
Tugas (Satgas) untuk melakukan pemantauan,
pengawasan dan supervisi terhadap ribuan
kegiatan di Kemenhub di seluruh Tanah Air.
Satgas ini yang akan mengawal seluruh proyek
infrastruktur transportasi dan dibiayai APBN
berjalan lancar.
Satgas akan turun ke lapangan untuk
memeriksa dan mengawasi proyek di lapangan.
Jika ada indikasi temuan dan bermasalah akan
langsung mengambil solusi agar proyek tetap
berjalan dipastikan tidak mengarah pada
terjadinya kerugian uang negara.
Satgas Itjen Kemenhub dibentuk sekaligus
untuk menjaga dan mempercepat pencapaian
target pembangunan fisik di kapangan. “Seluruh
proyek Kemenhub harus dipastikan berjalan di
koridor yang benar. Tidak melanggar hukum dan
dipastikan bermanfaat untuk rakyat,” kata Irjen
meyakinkan. Tim yang dibentuk Irjen Kemenhub
terdiri dari orang-orang pilihan, mempunyai
intgritas dan siap bekerja keras. Mereka sudah
berpengalaman di berbagai bidang khususnya
di lingkungan Kemenhub. “Satgas tersebut
dibentuk untuk memastikan semua kegiatan
atau proyek di Kemenhub berjalan sesuai koridor
yang benar,” jelas Irjen.

Selama tahun anggaran 2018, ada ribuan
kegiatan di lingkungan Kemenhub harus diawasi
dan diperiksa Itjen. Kegiatan itu harus diawasi
agar berjalan di koridor yang sudah ditentukan
dan dipastikan tidak ada penyimpangan.
“Tim Irjen Kemenhub yang turun harus
bekerja all out. Jika ada masalah, harus segera
dicarikan solusinya. Bila tak mampu konsultasi
ke pimpinan bahkan sampai koordinasi dengan
pemangku kepentingan lainnya,” tukas Irjen.
Kemenhub khususnya Itjen harus bekerja
dan memastikan semua berjalan di koridor yang

benar. Tidak ada penyimpangan, apalagi kerugian
para keuangan negara “Harus diakui, dari sekian
banyak proyek infrastruktur perhubungan belum
semua beres. Tidak sedikit yang bermasalah di
lapangan. Proyek itulah yang harus dibantu dan
dicarikan solusinya yang terbaik,” terang Tommy.
Sesuai target dan arahan Menhub Budi
Karya Sumadi, target penyerapan anggatan di
Kemenhub tahun 2018 harus mencapai 95%.
Tapi sejauh ini semua proyek masih berjalan baik
(on the track).***

Tim Irjen Kemenhub yang
turun harus bekerja all out.
Jika ada masalah, harus
segera dicarikan solusinya.
Bila tak mampu konsultasi
ke pimpinan bahkan sampai
koordinasi dengan pemangku
kepentingan lainnya
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Fokus

Itjen Dorong Subsektor Perhubungan
Tingkatkan Kinerja
dan Penyerapan Anggaran
Hari Perhubungan Nasional (Harhubas) 2018 baru diperingati.
Seluruh subsektor transportasi, secara nasional menggelar
perayaan, dengan aneka lomba seni dan olah raga. Secara nasional,
puncak acara Harhubnas dilakukan di Jakarta, Senin (17/9/2018).
Harhubnas merupakan momentum untuk terus bekerja dan
menyelesaikan kewajiban sesuai target dan rencana.
Selain menggelar beragam lomba, keluarga
besar Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
juga menggenjot kinerja dan pelayanan ke
masyarakat. Tentunya dengan fokus utama
peningkatan keselamatan, keamanan serta
kenyamanan pada para pengguna jasa
transportasi di Tanah Air.
Percepatan proyek pembangun infrastruktur
transportasi Kemenhub yang dibiayai dengan
APBN 2018 terus dioptimalkan. Sesuai visi misi
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pasangan Presiden Jokowi-JK, ada tiga fokus
utama pembangunan di Tanah Air. Pertama,
pembangunan infrastruktur harus bermanfaat
bagi rakyat banyak. Kedua, tinggalkan perilaku
boros, dan ketiga semua kegiatan harus
mengedepankan aspek prioritas.
“S emua anggaran yang dik ucur k an
pemerintah melalui APBN harus dipastikan
bermanfaat untuk rakyat banyak. Lebih baik
fokus satu program prioritas, tapi jadi dan bisa

Fokus
dimanfaatkan oleh rakyat banyak dan yang pasti
tidak dikorupsi,” kata Irjen Kemenhub Dr. Wahju
Satrio Utomo, SH, M.Si dalam perbincangan
dengan Tim Transparansi di Jakarta, Senin
(17/9`/2018).
Seperti diketahui, Pagu anggaran Kemenhub
2018 dipatok sebesar Rp48,20 triliun. Jumlah
itu kemudian dibagi ke seluruh subsektor
transportasi di Kemenhub. Penyerapannya
diharapkan mencapai 95% atau lebih tinggi dari
realisasi tahun 2017 sekitar 88%.
Sejauh ini, pengerjaan proyek di Kemenhub
masih berjalan sesuai target dan ketentuan (on
the track). Meski diakui, masih ada beberapa
proyek tertentu yang perlu penajaman dan
pengerjaan yang lebih fokus lagi. “Kita masih
perlu terus menggenjot kinerja proyek di
lapangan, baik oleh internal Kemenhub atau

yang dilakukan para kontraktor,” kata Irjen.
Tertinggi Itjen Kemenhub
Data terbaru, Senin (3/9/2018) tingkat
penyerapan anggaran di Kemenhub secara
rata-rata masih dibawah 40%. Tapi, bukan
berarti lambat. “Kita bersama para kontraktor
terus bekerja maksimal untuk mencapai target
penyerapan anggaran, sekaligus merealisasikan
pembangunan di bidang infrastruktur
transportasi,” jelas Irjen. Penyerapan anggaran
paling tinggi Itjen Kemenhub sebesar 52%.
Sampai akhir tahun 2018, pihaknya optimistis
target penyerapan anggaran 95% bisa terwujud.
“Seluruh jajaran Itjen kemenhub siap dan komit
bekerja maksimal untuk mendukung Pemerintah
dan mencapai target yang telah dibebankan oleh
pimpinan,” papar Irjen.

Ada tiga fokus utama
pembangunan di Tanah Air.
Pertama, pembangunan
infrastruktur harus bermanfaat
bagi rakyat banyak. Kedua, tinggal
perilaku boros dan ketiga semua
kegiatan harus mengedepankan
aspek prioritas
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Laporan Utama

Komit Selesaikan
Proyek Tepat Waktu

Menurut Irjen
Kemenhub Wahju
Satrio Utomo,
pimpinan Kemenhub
mulai Menhub Budi
Karya Sumadi, para
pejabat eselon I dan
II bahkan karyawan
serta para rekanan
proyek komit untuk
meningkatkan kinerja
dan produktivitas tepat
waktu sesuai RKA.
8

Sampai akhir tahun 2018, target penyerapan anggaran
sebesar 95% akan bisa diwujudkan. “Kita mendorong
percepatan pekerjaan proyek di lapangan. Sementara,
yang masih tahap lelang atau belum lelang diupayakan
segera dilakukan, sehingga target penyerapan anggaran
bisa tercapai. Seperti biasanya, triwulan terakhir pekerjaan
akan digenjot sehingga kita optimistis bisa selesai tepat
waktu dan segera dioperasikan,” aku Tommy.
Meski diakui, masih ada beberapa subsektor yang
lebih rendah. Hal itu dipengaruhi besarnya anggaran
serta cakupan wilayah yang memang luas dan memang
tidak mudah dikerjakan. “Prinsipnya, Kemenhub fokus
merealisasikan program dan target penyerapan anggaran
bisa tercapai,” sebutnya.
Dengan realisasi dan penyerapan anggaran yang
tinggi, pembangunan infrastuktur transportasi makin baik
dan merata. Fungsi APBN sebagai pendorong penciptaan
lapangan kerja baru di daerah bisa diwujudkan.
“Implikasinya, keterisolasian antarwilayah bisa ditekan,
biaya logistik turun dan pada akhirnya harga barang dan jasa
terjangkau, yang pasti, daya saing Indonesia di mata investor
terus naik dan kepercayaan internasional pada Indonesia
makin bagus,” papar dia.
Tahun 2018, ada 3.509 kegiatan (proyek) Kemenhub
yang akan dikerjakan, dengan pagu anggaran sebesar
Rp48,20 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 3.246 kegiatan
sudah dilelang, dan 239 belum dilelang. Selain itu, masih
ada 263 kegiatan lanjutan yang masih dalam pengerjaan
(multiyears).

l Transparansi l Vol. 16 No. 4 Tahun 2018

Triwulan terakhir
pekerjaan akan
digenjot sehingga kita
optimis bisa selesai
tepat waktu dan segera
dioperasikan

Hasil Pemeriksaan Itjen
Data Itjen Kemenhub menyebutkan, hasil
audit Itjen Kemenhub selama tahun 2018 dengan
jumlah temuan 46.481, tuntas 44.268 (95,23%).
Selama ini telah setor ke kas negara sebesar
Rp1,48 triliun ditambah US$119,037 juta.
Selain itu, proses audit yang masih dilakukan
ada 1.682 temuan, dengan nilai proyek Rp1.298
triliun.
Sementara, pelaksanaan tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) BPK tercatat
ada 971 rekomendasi. Dari jumlah itu tuntas
dilakukan sebanyak 727 dan telah setor ke kas
negara sebesar Rp1.843 triliun dan US$1.694
juta.

Selain itu, kegiatan yang masih dalam proses
pemeriksaan ada 216 rekomendasi, dengan nilai
Rp320.498 miliar ditambah US$1.818 juta.
Itjen Kemenhub juga menyebutkan hasil
pelaksanaan tindak lanjut LHP BPKP, tercatat
ada 150 rekomendasi. Pelaksanaan tuntas ada
81 rekomendasi, dan telah setor ke kas negara
sebesar Rp3.293 miliar. Selanjutnya ada proyek
masih dalam proses rekomendasi dengan nilai
Rp4.252 miliar.
Sementara, hasil review harga patokan sendiri
(HPS) terhadap 122 UPT yang mengajukan
permohonan review. Hasilnya, Itjen Kemenhub
berhasil melakukan penghematan sebesar
Rp4.252 miliar.***

Transparansi l Vol. 16 No. 4 Tahun 2018 l
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Laporan Utama

Capaian dan Serapan
Anggaran Sub Sektor
Kemenhub

B

adan Pengelola Transportasi Jabodetabek
(BPTJ) juga mencatarkan kinerja cukup
bagus. Sampai awal September 2018 tingkat
penterapan anggaran mencapai 47,90%.
“Sampai 30 September mendatang, ditargetkan
mencapai 56.01%,” kata Kabag Humas BPTJ Budi
Rahardjo, menjawab Tim Transparansi.
Penyerapan anggaran di badan yang dipimpin
Ir. Bambang Prihartono, M.Sc itu diproyeksikan terus
naik menjelang akhir tahun 2018 mendatang. “BPTJ
mempunyai tupoksi jelas, antara lain meningkatkan
share angkutan umum di Jabodetabek, menambah
rute angkutan umum dari dan menuju Kota
Jakarta, seperti JA Connexion, JR Connexion,
Transjabodetabek dan lainnya,” kata Bambang Pri.
BPTJ bersama pihak lain seperti Ditjen Hubdat,
Dishub DKI Jakarta, dan para operator terus
menggenjot kapasitas dan pelayanan angkutan
umum di Jakarta dan sekitarnya. Dengan begitu,
diharapkan share angkutan umum bertambah,
kemacetan berkurang dan kualitas udara di
Jabodetabek makin baik,” jelas Bambang Pri.

Terminal
Jatijajar tipe
A diresmikan
oleh Wali
Kota Depok,
Mohammad
Idris bersama
Kepala Badan
Pengelola
Transportasi
Jabodetabek
(BPTJ), Bambang
Prihartono.

Kepala
BPTJ Bambang
Prihartono saat
meluncurkan bus
JA Connexion
rute EpicentrumBandara
Soekarno Hatta

Kepala BPTJ Bambang
Prihartono terus
melakukan monitoring
arus mudik lebaran
2018 demi memberikan
pelayanan yang terbaik
bagi masyarakat

Laporan Utama

D

itjen Hubdat capaian penyerapan
anggaran tahun 2018 sudah mencapai
46%. “Penyeraparan anggaran Ditjen
Hubdat masih cukup bagus, sesuai
target. Awal September 2018 mencapai kisaran
46%. Jumlah itu akan terus bertambah sampai
akhir tahun mendatang,” kata Dirjen Hubdat Drs.
Budi Setiyadi, M.Si menambahkan.
Beberapa proyek pembangunan angkutan
umum di berbagai daerah seperti BRT ke
beberapa kota besar di Indonesia terus
ditingkatkan. Selain itu, pembangunan dan
pembukaan rute angkutan anglomerasi di
beberapa kota besar terus ditambah dan
diperkuat.
Sampai akhir tahun 2018 nanti, ada
93 jembatan timbang/ UPPKB yang akan
dioperasikan oleh Pemerintah Pusat melalui
Ditjen Hubdat. Selain itu, pelan tapi pasti,
Terminal Tipe A di Tanah Air yang sudah
diserahkan dan dikelola Ditjen Hubdat akan
terus ditingkatkan kualitas pelayanannya.
“S a at i ni , a d a s atu te r m i n a l s u d a h
teken kontrak dengan pihak ketiga untuk
dikembangkan lebih baik, termasuk membangun
kawasan bisnisnya. Menyusul akan ada delapan
Terminal Tipe A yang akan dilelang pada pihak
ketiga,” sebut Dirjen Budi.
Melalui peran serta pihak ketiga di Terminal
Tipe A, diharapkan pelayanan ke masyarakat
semakin baik. “Terminal bisa menjadi simpulsimpul transportasi yang baik, lengkap dan
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terpadu dengan moda transportasi yang lain
seperti stasiun, bandara, pelabuhan serta
kawasan bisnis di satu lokasi,” terang Dirjen Budi.
Dirjen Budi memastikan, seluruh proyek di
lingkungan Ditjen Hubdat berjalan sesuai koridor
yang ada. Pengerjaan proyek terus dipantau
terutama oleh Satker masing-masing. Hasilnya
dilaporkan ke pimpinan. “Jika ada indikasi
penyimpangan, langsung diambil tindakan,
direvisi atau tindakan yang lebih ekstrim
misalnya,” tuturnya.

Radar

Penyerapan Anggaran Ditjen Hubdat
Sudah Mencapai 46%
Kinerja dan realisasi proyek anggaran Ditjen Perhubungan Darat
(Hubdat), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2018 cukup
bagus dan target penyerapan anggaran relatif tinggi.
Yang pasti, realisasi penyerapan anggaran
di atas rata-rata seluruh subsektor transportasi
Kemenhub. Kinerja dan penyelesaian proyekproyek di lingkungan Ditjen Hubdat berjalan
lancar sesuai target.
Sampai awal September 2018, penyerapan
anggaran mencapai 46% dari total pag u
anggaran sebesar Rp4.66 triliun. Jumlah tersebut
di bagi untuk beberapa subsektor transportasi
dibawah Ditjen Hubdat di seluruh Tanah Air.
“Jumlah itu akan terus bertambah. Kami
optimis target penyerapan anggaran sebesar
95% akhir 2018 untuk seksektor hubdat akan
tercapai,” kata Dirjen Hubdat Budi Setiyadi. Dari
pagu anggaran Hubdat tahun 2018, lanjutnya,

yang paling besar untuk belanja barang sebesar
Rp2,34 triliun, disusul belanja modal Rp1.570
triliun dan paling kecil belanja pegawai sebesar
Rp749,67 miliar.
Realisasi ketiga komponen tersebut, yang
paling besar adalah belanja modal sebesar
55.27%, disusul belanja barang yang tercapai
42.36%. Sedang belanja pegawai sampai saat ini
sudah tercapai 40.89%.
Sementara, pagu alokasi anggaran Ditjen
Hubdat paling besar untuk adalah PLSJSKB
dan BPTD Hubdat sebanyak 25 unit sebesar
Rp2.685 triliun, kemudian Direktorat di kantor
pusat Ditjen Hubdat sebesar Rp1.40 trilun serta
Setditjen Hubdat sebesar Rp571.951 miliar.
Transparansi l Vol. 16 No. 4 Tahun 2018 l
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D

Capaian BPSDM

ari BPSDM Perhubungan juga tak
mau kalah. Penyerapan anggaran
sampai awal September 2018 tercatat
sudah mencapai 42%. “Kita terus
menggenjot kinerja dan penyelesaian program
tahun 2018. Sampai akhir tahun, kita optimistis
mencapai target sebesar 95% anggaran di
BPSDM Perhubungan,” kata Sekretaris BPSDM
Perhubungan M. Yugi Hartiman di Jakarta.
BPSDM Perhubungan komit bekerja keras
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dan siap menyelesaikan target penyerapan
anggaran di akhir tahun 2018.
“Tapi untuk menyerap habis anggaran tepat
akhir tahun nampaknya tak mungkin. Memang
ada porsi gaji pegawai yang harus dibayarkan
rutin tiap bulan sampai akhir tahun anggaran
mendatang,” katanya.
Seluruh proyek di BPSDM Perhubungan
selama 2018 berjalan normal (on the track).
Tahun 2018 ini, BPSDMP baru menggelar

wisuda perwira terpadu 2018 yang diikuti 2.
472 orang. Selain pendidikan formal, BPSDM
Perhubungan bersama seluruh UPT diklat
menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan
Masyarakat (DPM).
“DPM ini merupakan bagian wujud
kehadiran dan kepedulian negara pada rakyat
sampai di daerah terluar dan terdepan NKRI.
Targetnya DPM selama tahun 2018 adakah
100.000 dari seluruh matra diklat di Indonesia.
Kampus BPSDM Perhubungan tersebsar
mulai BP2IP Malahayati Aceh sampai BPPP
Jayapura. Semuanya menyelenggarakan
DPM dengan peserta putra daerah sekitar,”
imbuh Yugi.

Seluruh UPT diklat menyelenggarakan
Diklat Pemberdayaan Masyarakat
(DPM), ini merupakan bagian wujud
kehadiran dan kepedulian negara
pada rakyat sampai di daerah terluar
dan terdepan NKRI. Targetnya DPM
selama tahun 2018 adakah 100.000
dari seluruh matra diklat di Indonesia.

Transparansi l Vol. 16 No. 4 Tahun 2018 l
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Capaian Ditjen
Perhubungan Udara

D

itjen Perhubungan Udara
mencanangkan pembangunan 10
bandara udara baru sejak 2015 dengan
target rampung tahun 2018.
10 bandara baru selesai dibangun dan siap
dioperasikan diantaranya Bandara Anambas
(Kepulauan Riau) Namniwel (Maluku) pada
2015. Miangas dan Morowali (2016), Werur,
Maratua, Koroway Batu, Kertajati, Samarinda
Baru, Tebelian, dan Pantar (2017).
Serta pada tahun 2018 diantaranya Siau,
Tambelan, Muara Teweh, dan Buntukunik.
Pada tahun 2018 dari data yang dikeluarkan
Ditjen Perhubungan Udara, terdapat empat
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terminal bandara yang baru dan akan diresmikan
yakni terminal bandara SN Kaharuddin-Sumbawa,
Melalan-Melak, Aroepala-Selayar, dan terminal
bandara Bua Luwu.
Rehabilitasi dan Pembangunan Terminal
bandara antara lain pada Bandara KertajatiMajalengka, Tabelian-Sintang, Maratua-Berau,
Maleo-Morowali, APT Pranoto-Samarinda,
Wiriadi-Tasikmalaya, Domine Eduars OsokSorong, Wamena-Papua, Djalaluddin-Gorontalo,
Matahora-Wakatobi, Komodo-Labuan Bajo,
Juwata-Tarakan, Ahmad Yani-Semarang, dan
Bandara Soekarno Hatta-Tangerang.

Dari sisi capaian pelayanan navigasi
penerbangan diantaranya 285 air trafic control
(ATC), 90 persen cakupan pelayanan sistem radar,
100 persen cakupan ADS-B system, lebih dari
10.000 pergerakan lalu lintas udara perhari, dan
2.257.666 pergerakan lalu lintas udara per tahun.
Ditjen Perhubungan Udara juga telah
menyelesaikan tujuh tower baru yaitu di
Balikpapan, Denpasar, Pangkal Pinang, Pontianak,
Semarang, Kertajati, dan Tanjung Pinang.

Pada tahun ini telah terwujud enam bandara
hub dan penambahan 41 rute penerbangan
baru dengan kapasitas dan penambahan armasa
baru. Meliputi 1.656 pesawat terdaftar meliputi
sertifikasi Air Operation Certificate (AOC) 121, 135,
137, 91, sekolah penerbang, dan FASI.
Indonesia juga masuk 20 daftar bandara
tersibuk dunia yakni urutan ke-17 di wilayah Asia
Pasifik yakni Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Transparansi l Vol. 16 No. 4 Tahun 2018 l
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Direktorat Jenderal
Laut

Ditjen Hubla Bersama Itjen Kemenhub Fokus
Optimalisasi Penyerapan Sisa Anggaran

D

irektorat Jenderal
Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan
mendapatkan pagu
anggaran tahun 2018 sebesar
Rp14,4 triliun atau tepatnya
R p14.410.773.422.00,-. Pagu
anggaran sebesar itu dialokasikan
ke dalam tiga kelompok besar
pembiayaan, yaitu: Belanja pegawai
Rp1.684.138.833.000,-; Belanja barang
Rp5.245.962.100.000,-; dan belanja
mod Rp7.480.672.489.000,-.
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Kepala Bagian Keuangan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Retno Wijayanti
menyampaikan bahwa terdapat 330 Satuan
Kerja pada 33 provinsi di Indonesia yang
mendapat pembiayaan dari pagu anggaran
di atas. Terbagi atas 6 kegiatan dengan rincian
sebagai berikut: a) Bidang kenavigasian
Rp932.013.460.000,-; b) Bidang penjagaan laut
dan pantai Rp140.467.777.000,-; c) Bidang lalu
lintas dan angkutan laut Rp2.862.829.721.000,; d) Bidang pelabuhan dan pengerukan
Rp5.774.754.871.000,-; e) Bidang perkapalan dan
kepelautan Rp59.500.105.000,-; dan dukungan
manajemen dan dukungan teknis lainnya
Rp4.641.207.488.000,-.
Posisi realisasi anggaran Ditjen Hubla per
1 Oktober 2018 baru mencapai 33,97%. Target
minimal daya serap anggaran sebesar Rp85,22%
atau Rp12.280.900.696.478,-.
“Setelah dilakukan proses evaluasi yang juga
melibatkan inspektorat jenderal, kami optimistis
target serapan anggaran sebesar 85% tersebut
dapat tercapai,” ujar Retno yang didampingi oleh
Kepala Sub Bagian Akuntansi Ahmad Somantri.
M e n u r u t R e t n o, p e ra n I t j e n d a l a m
kemampuan Ditjen Hubla merealisasikan
penyerapan anggaran sungguh sangat besar.
Pengawalan dan supervisi Itjen dilakukan sejam
dari perencanaan proyek atau program hingga
pelaksanaan di lapangan. Bahkan pengawalan
dan supervisi Itjen dilakukan hingga proyek atau
program selesai dikerjakan.
“Meskipun setiap anggaran pembiayaan
dilakukan secara down to top atau pembiayaan
tersebut dianggarkan melalui usulan setiap
Satuan Kerja, namun kendala atau permasalahan
di lapangan selalu ada yang memengaruhi pada
daya serap anggaran,” tutur Retno.

Mekanisme sistem pembiayaan di atas
(down to top) seharusnya tidak memengaruhi
kemampuan daya serap anggaran dimana
yang memengaruhi kemampuan daya serap
anggaran lebih besar kepada force majeure.
Sehingga Direktur Jenderal Perhubungan Laut
menginstruksikan Satuan Kerja melakukan
mitigasi.
Terdapat peasalahan khusus yang dihadapi
oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
dalam upaya menyerap anggaran sesuai rencana.
Permasalahan khusus tersebut adalah pada
sumber dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
terkait dengan terbitnya SP3 melewati tahun
anggaran dan baru akan tercatat pada laporan
keuangan audited BPK.
Direktorat Perhubungan Laut terus
berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal
dalam upaya terlaksananya pembiayaan
program-program kerja. Termasuk perlakuan
terhadap sisa anggaran yang memengaruhi
prosentase realisasi penyerapan anggaran.
“Bersama Inspektorat Jenderal, kami bukan
lagi membahas rendahnya realisasi anggaran
namun sudah maju kepada langkah-langkah
optimalisasi sisa anggaran,” katanya.
Bersama Inspektorat Jenderal juga Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut melakukan reviu
usulan relokasi anggaran.
“Jadi pada intinya, pengawalan Inspektorat
Jenderal dalam bentuk pengawasan dan
supervisi pembiayaan pembangunan terus
dilakukan, sejak dari perencanaan hingga
implementasi di lapangan,” tutur Retno. (*)
Transparansi l Vol. 16 No. 4 Tahun 2018 l
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Direktorat Jenderal
Perkertaapian

P

Optimistis Serapan Anggaran Ditjen
Perkeretaapian Mencapai Target

agu anggaran Direktorat Jenderal
Perkeretaapian tahun 2018 adalah sebesar
Rp19.173.6 25.497.000,- atau Rp19,1
triliun. Jumlah anggaran sebesar itu
berasal dari APBN 2018 sekitar Rp17 triliun dan
sisanya berasal dari lungsuran APBN 2017.

-

Terdapat 14 sub sektor di lingkungan
Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dibiayai
oleh anggaran sebesar tersebut di atas yaitu
sebagai berikut:
-

20

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
sebesar Rp. 73.036.585.000,Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta
dan Banten sebesar Rp. 2.133.992.876.000,Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa
Bagian Tengah sebesar 			
Rp. 3.443.985.562.000,Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa
Bagian Timur sebesar Rp. 2.950.214.624.000,Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera
Bagian Utara sebesar Rp. 1.928.571.300.000,Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera
Bagian Barat sebesar Rp. 72.538.562.000,Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah
Sumatera Bagian Selatan sebesar 		
Rp. 99.535.916.000,Balai Perawatan Perkeretaapian sebesar
Rp. 51.464.514.000,-
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-

Balai Pengujian Perkeretaapian sebesar
Rp. 37.865.645.000,Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta
Api sebesar Rp. 344.630.676.000,Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar
Rp. 58.980.019.000,Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar
Rp. 7.339.381.699.000,Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian sebesar Rp. 130.584.550.000,Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa
Bagian Barat sebesar Rp. 508.842.969.000,-

Daya serap anggaran dari masing-masing sub
sektor Direktorat Jenderal Perkeretaapian posisi
25 September 2018 adalah sebagai berikut:
-

-

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
sebesar Rp. 33.168.070.457,- atau sebesar
45,41% dari total pagu
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta
dan Banten sebesar Rp. 447.783.350.162,atau sebesar 20,98% dari total pagu
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa
Bagian Tengah sebesar 			
Rp. 1.415.328.165.073,- atau sebesar 41,10%
dari total pagu
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa
Bagian Timur sebesar Rp. 1.054.349.646.353,atau sebesar 35,74% dari total pagu

-

-

-

-

Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah
Sumatera Bagian Utara sebesar 		
Rp. 822.312.862.024,- atau sebesar 42,64%
dari total pagu
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah
Sumatera Bagian Barat sebesar 		
Rp. 39.036.079.829,- atau sebesar 53,81%
dari total pagu
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah
Sumatera Bagian Selatan sebesar 		
Rp. 65.728.788.765,- atau sebesar 66,04%
dari total pagu
Balai Perawatan Perkeretaapian sebesar
Rp. 9.137.272.985,- atau sebesar 17,75% dari
total pagu
Balai Pengujian Perkeretaapian sebesar
Rp. 20.156.590.549,- atau sebesar 53,23%

-

-

dari total pagu
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta
Api sebesar Rp. 344.630.676.000,- atau
sebesar Rp. 113.418.071.955,- atau sebesar
32,91% dari total pagu
Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar
Rp. 14.432.643.920,- atau sebesar 24,47%
dari total pagu
Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar
Rp. 1.470.496.605.789,- atau sebesar 20,04%
dari total pagu
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perkeretaapian sebesar Rp. 63.970.966.795,atau sebesar 48,99% dari total pagu
Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa
Bagian Barat sebesar Rp. 93.178.121.568,atau sebesar 18,31% dari total pagu
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“Daya serap Direktorat Jenderal Perkeretaapian
hingga September 2018 telah mencapai 53%.
Sedangkan target serapan anggaran hingga akhir
tahun 2018 sebesar 93,71%,” kata Direktur Jenderal
Perkeretaapian Zulfikri.
Zulfikri optimistis target serapan anggaran
93,71% bisa tercapai. Apalagi saat ini Direktorat
Jenderal Perkeretaapian sedang mengupayakan
percepatan terkait pekerjaan fisik yang terus
dikawal oleh Inspektorat Jenderal.
“Inspektorat Jenderal selalu mengawasi dan
mendampingi, bahkan mensupervisi berbagai
pekerjaan kita,” katanya.
Menurut Zulfikri, mekanisme pembiayaan
proyek-proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian
berasal dari 3 alternatif pembiayaan, yaitu Rupiah
Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan
Pinjaman dan Hibah Luar Negri (PHLN).
“Untuk kegiatan yang membutuhkan
penyelesaian lebih dari 1 tahun anggaran,
diusulkan untuk kontrak tahun jamak (Multiyears
Contract) untuk kegiatan tersebut,” katanya.
Proses pembayaran dari ketiga mekanisme
pembiayaan tersebut memiliki alur yang berbeda.

22

l Transparansi l Vol. 16 No. 4 Tahun 2018

Untuk pembiayaan yang berasal dari PHLN proses
pencairannya membutuhkan waktu yang lebih
lama sehingga memengaruhi penyerapan
anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
“ Te r d a p a t b e b e r a p a k e n d a l a a t a u
permasalahan khusus terkait daya serap anggaran
di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian,
seperti pembebasan dan penertiban lahan serta
serah terima lahan pekerjaan pada pekerjaan
yang berada pada lintas aktif,” turur Zulfikri.
Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan ikut serta memantau progres
penyerapan anggaran di lingkungan Direktorat
Jenderal Perkeretaapian melalui aplikasi
e-monitoring milik Kementerian Perhubungan.
Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan juga tidak segan-segan berkunjung
ke lapangan untuk melihat kondisi ril proyekproyek di lingkungan Direktorat Jenderal
Perkeretaapian.
“Kami merasa sangat terbantu dengan adanya
pengawasan dan supervisi dari Inspektorat
Jenderal. Dengan demikian, kontrol terhadap
daya serap anggaran semakin efektif,” katanya. (*)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

itjen kemenhub

Laporan Utama

Menhub Amanahkan
19 Tugas Tambahan
kepada Itjen

Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi
mengamanahkan
19 tugas tambahan
bagi Inspektorat
Jenderal Kementerian
Perhubungan (Itjen
Kemenhub) untuk
dilaksanakan hingga
akhir tahun 2018.
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Dengan adanya tugas tambahan ini menurut
Irjen Wahju Satrio Utomo maka menjadi
tantangan tersendiri bagi pihaknya untuk
menjalankan tugas seoptimal dan semaksimal
mungkin.
Prioritas Pengawasan Intern
Selain 19 tugas tambahan, Itjen Kemenhub
juga memiliki tugas prioritas pengawasan
internal. Irjen menyampaikan, hal itu dilakukan
diantaranya untuk meningkatkan serapan dan
mengurangi pengaduan.
Ada tujuh prioritas, diantaranya
memprioritaskan pengawasan pada proyek
s trategis nasio nal ( PSN) dan p ro gram
pembangunan prioritas nasional (P3N).

Laporan Utama

Berikut ini 19 tugas tambahannya:
1. Pengawalan dan supervisi terhadap 12. Sosialisasi dan internalisasi pengendalian
gratifikasi.
proyek strategis nasional (PSN) dan
Proyek Pembangunan Prioritas Nasional
13. Peningkatan dan pemenuhan elemen(PPPN).
elemen dalam peningkatan tata kelola
pengawasan melalui internal audit
2. Pemantauan dan penyelesaian terhadap
capability model (IACM) bekerjasama
proyek-proyek prasarana dan sarana
dengan BPKP.
di lingkungan kemenhub pada obyekobyek terpilih.
14. Pengelolaan aplikasi whistleblowing
system atau sistem manajemen
3. Audit penelitian dan penelusuran asetpengaduan (Simadu).
aset Kemenhub yang belum diketahui
keberadaannya.
15. P e m a n t a u a n d a n p e n g a w a s a n
penyelenggaraan angkutan lebaran,
4. Audit inveatigasi terhadap pengaduan
haji, natal, dan tahun baru.
masyarakat atau kasus-kasus yang
memerlukan pendalaman.
16. Koodinasi kelembagaan pengawasan
melalui asosiasi auditor intern pemerintah.
5. Reviu rencana kerja anggaran (RKA) posisi
pagu dan alokasi anggaran.
17. K e r j a s a m a a n t a r k e l e m b a g a a n
(intra kementerian dan APH) dalam
6. Reviu pengendalian intern pelaporan
meningk atk an hasil pengawasan
keuangan (PIPK).
melalui penggunaan tenaga ahli
laboratorium, pertukaran informasi dan
7. Reviu rencana kebutuhan barang milik
pengembangan kompetensi.
negara (RKBMN) .
18. P e n d a m p i n g a n d a n a s i s t e n a i
pembangunan zona integritas elemen
reformasi birokrasi menuju wilayah bebas
9. R e v i u l a p o r a n k i n e r j a t i n g k a t
dari korupsi.
Kementerian.
8. Reviu harga perkiraan sendiri.

10. Reviu revisi dipa.
11. Evaluasi implementasi sistem
pengendalian intern pemerintah.

Selanjutnya menyelesaikan proyek-proyek
KDP atau belum BO. Ketiga, mengaudit
pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana
pada obyek terpilih. Empat, melaksanakan PKPT
pada obyek yang memiliki risiko tinggi.
Bekerjasama dengan pengawas eksternal

19. Peningkatan tata kelola kelembagaan
penerapan standar manajemen mutu
melalui badan sertifikasi inyernational
organization for standardization (ISO)
9001: 2015.

seperti BPK/BPKP, PPATK, dan AP. Keenam
melaksanakan ADTT pada obyek kasus yang
strategis dan memerlukan pendalaman.
Terakhir yakni mengefektifkan unit investigasi
untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
***
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Radar

Kunjungi Pelabuhan Pomako, Irjen Kemenhub
Pertanyakan RTG Tak Bisa Beroperasi

S

aat meninjau Pelabuhan Pomako,Timika,
Pemkab Mimika, Papua Irjen Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) Dr. Wahju
Satrio Utomo mendapati salah satu alat
berat Reachteker Gantry Crane (RTG) tidak dapat
beroperasi.
Alat berat itu datang tahun 2017 silam. Tapi
pihak UPP Pomako sendiri tidak jelas, status
kepemilikan barang itu. Konon berasal dari
bantuan PT Freeport Indonesia. Tapi dokumen
serah terima RTG tidak ada.
Dalam kunjungan kerja ke UPP Pomako,
Selasa (9/10/2018) Irjen Kemenhub itu sempat
mempertanyakan RTG itu, yang ternyata tak bisa
dioperasikan lagi.
Menurut cerita pihak UPP Pomako kepada
Irjen Kemenhub didampingi Inspektur I M Anti
Julianto dan Inspektur IV Imam Hambali, RTG
datang sejak tahun 2017 silam.
Tapi RTG itu dioperasikan oleh orang yang
bukan ahlinya. Akhirnya tak bisa optimal, bahkan
rusak dan sampai kini tak bisa memperbaiki. Kini
RTG justru teronggok di lapangan penumpukan
tapi tak bisa berfungsi.
Kondisi saat ini, RTG itu masih dibiarkan
tak beroperasi di sisi lapangan penumpukan
petikemas tak jauh dari kantor UPP Pomako,
Timika, Papua. Secara fisik, RTG “naas” itu masih
kelihatan bagus. Bahkan cat dan penampakan
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RTG dari luar sekilas tak ada yang tahu kalau alat
berat itu rusak.
Petikemas Masuk Pomako
Sementara, Pelabuhan Pomako, Timika
tergolong cukup besar. UPP Pomako mempunyai
dermaga yang bisa disinggahi kapal-kapal
petikemas dan didukung lapangan penumpukan
petikemas yang cukup representatif.
Truk besar yang mampu mengangkut
muatan sampai 10 ton bisa masuk dan
merapat ke dermaga Pelabuhan Pomako. Dan
aktivitas bongkar muat kapal bisa jalan dengan
memanfaatkan crane kapal masing-masing.
Selain itu, akses jalan keluar masuk Pelabuhan
Pomako cukup bagus dan sudah ada angkutan
umum (angkot) yang beroperasi secara reguler.
Pantauan di lapangan, angkot tersebut
beroperasi sampai petang. Meski potensi
penumpang masih kecil, tapi ada puluhan angkot
yang beroperasi sampai ke kawasan Pelabuhan
Pomako ini.
Sementara, beberapa perusahaan pelayanan
besar sudah masuk ke Pomako, termasuk kapalkapal petikemas. Mereka adalah PT SPIL, PT Tanto
Lines, PT Meratus Lines.
Selain itu, ada pula kapal tongkang yang
keluar masuk membawa muatan ke Pelabuban
Pomako, Timika, Papua.

Radar

Kunjungi Pelabuhan Agats, Irjen Kemenhub
Disambut Bupati Asmat dan Wakil Bupati Nduga
Berkunjung
ke Pelabuban
Agats, Kabupaten
Asmat Papua,
Irjen Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub) Dr. Wahju
Satrio Utomo disambut
Bupati Asmat dan Wakil
Bupati Nduga, Papua.
Kedua pejabat Papua itu menyambut dan
menemui Irjen Kemenhub dalam kunjungan
kerja ke beberapa proyek pembangunan
infrastruktur transportasi di Papua, termasuk
Pelabuhan Agats Pemkab Asmat.
Irjen Kemenhub dan staf, datang Selasa
(9/10/2018) didampingi KUPP Agats Husni AT dan
seluruh staf. Di tengah kesibukannya memimpin
warga Papua, kedua pejabat di Papua itu sempat
mengantar kembali rombongan Irjen Kemenhub
ke Bandara Ewer, Asmat.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmat
dan Wakil Bupati Nduga berharap pembangunan
Pelabuhan Agats bisa dilanjutkan sampai
tuntas. Pelabuban Agats ini menjadi urat radi
perekonomian warga Kabupaten Asmat dan
sekitarnya
“Kita bersyukur, kapal Tol Laut masuk
Agats sebulan sekali dengan membawa bahan
kebutuhan pokok dan bahan bangunan terutama
semen. Hadirnya kapal Tol Laut ini cukup
meredam gejolak harga barang di tingakat
konsumen,” sebut Bupati Asmat.
Pada Kesempatan tersebut, Wakil Bupati
Nduga menawarkan kepada Irjen Kemenhub
untuk hadir dan melihat langsung Festival
Budaya Asmat yang tengah digelar di salah satu
sudut kota Agats.

Namun karena keterbatasan waktu serta
pesawat yang sudah menunggu, dengan sangat
terpaksa tak bisa dipenuhi. Irjen dan rombongan
melanjutkan perjalanan ke objek transportasi
lain di Papua.
Lapangan Selesai 2019
Selama di Agats, Irjen langsung meninjau
seluruh bagian Pelabuhan Agats yang tengah
dibangun, termasuk proyek pelabuhan dan
dermaga baru serta lapangan penumpukan.
Irjen juga menyapa para pegawai di Pelabuhan
Agats agar tetap semangat dan mampu melayani
masyarakat dan kapal-kapal Tol Laut.
Hampir semua ruangan KUPP Agats Papua
tak luput dari peninjauan pejabat eselon I
Kemenhub ini. Berapa jumlah staf, bagaimana
kondisi ruangan kerja sampai frekeuensi kapal
yang datang semua ditanyakan satu persatu.
KUPP Agats Husni AT melaporkan, sesuai
target, pembangunan pelabuhaan dan perluasan
lapangan penumpukan di Pelabuhan Agats akan
selesai tahun 2019 mendatang.
“Target selesai tahun 2019, sehingga kapalkapal Tol Laut bisa dilayani dengan baik. Selama
ini, petikemas yang masuk ke Agats tak bisa
dilayani dengan baik karena belum ada lapangan
penumpukan,” papar Husni.
Transparansi l Vol. 16 No. 4 Tahun 2018 l
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Mampu Tampung 7 Juta Penumpang,
Pembangunan Terminal Bandara Mozes
Kilangin Timika Ditargetkan Selesai 2020
Bandara Mozes Kilangin
Papua tengah dikembangkan
menjadi bandara yang
representatif dan siap untuk
mendukung pelaksanaan PON
ke Papua mendatang.
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Bandara Mozes Kilangin tengah membangun
terminal dengan kapasitas sekitar 7 juta
penumpang per tahun. Luas bangunan terminal
mencapai 21.000 m2.
Bangunan terminal disiapkan untuk dua
lantai, dilengkapi ruang tunggu, ruang VIP, counter
check in dan kantor maskapai penerbangan.
Targetnya tahun 2020 pembangunan
Terminal Bandara Mozes Kilangin Timika Papua
akan selesai dan bisa digunakan untuk umum.
Demikian terungkap dalam kunjungan kerja
Irjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Wahju Satrio Utomo didampingi Inspektur I M.
Anto Julianto dan Inspektur IV Imam Hambali
beserta staf ke Bandara Mozes Kilangin, Timika
Selasa (9/10/2018).
Irjen Kemenhub itu bersama tim melihat
langsung perkembangan pembangunan
Terminal Bandara Mozes Kilangin. Didampingi
Kepala UPBU Mozes Kilangin Mahendra dan staf
langsung, Irjen dan tim meninjau progres fisik
pembangunan terminal bandara tersebut.
“Pembangunan terminal diproyeksikan
selesai tuntas tahun 2020 dengan luas 21.000
m2. Jika semua selesai dan dilengkapi dengan
fasilitas pendukung termasuk akses jalan, area

parkir mobil,” sebut Mahendra.
Penerbangan Reguler dan Charter
Selama ini, Bandara Mozes Kilangin Timika
digunakan untuk penerbangan komersial
dengan pesawat besar seperti Boeing 747-800
Garuda Indonesia dilayani di Terminal Freeport
International.
Sementara, di Terminal UPBU Mozes Kilangin
baru melayani penerbangan reguler dengan
pesawat kecil atau charter. Penerbangan reguler
dan charter di Timika tercatat beberapa maskapai
nasional dan lokal sudah melayani penerbangan
dari dan menuju Timika, Papua.
Mereka itu adalah Garuda Indonesia
dengan dua flight per hari, selain penerbangan
interpapua. Selain itu, maskapai Sriwijaya
Air, NamAir dan TriganaAir juga melayani
penerbangan ke Timika Papua.
Selebihnya adalah maskapai kecil dengan
pesawat ATR, Cessna jenis Caravan dengan
kapasitas 12 orang bahkan helikopter. Pesawat
itu dioperasikan berbagai maskapai, seperti Susi
Air, Dimonimair Airfast, bahkan Pelita Airservice,
anak perusahaan Pertamina juga beroperasi di
Bandara Mozes Kilangin, Timika.
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Kemenhub Siapkan Dua Langkah
untuk Penuhi Target Rencana

Strategis Nasional

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah
menyiapkan dua langkah untuk memenuhi target
rencana strategis, pemenuhan prioritas nasional
serta aspirasi rakyat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. Demikian
disampaikan Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi usai menyampaikan
Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Perhubungan
“Kemenhub telah menyiapkan langkahdalam Nota Keuangan RAPBN
langkah untuk memenuhi target rencana
strategis diantaranya mendorong sumber
TA 2019 dalam Rapat
pembiayaan lain di luar APBN Kementerian
Kerja dengan Komisi V
Perhubungan atau creative financing dan
DPR RI pada Senin
Melakukan efisiensi kegiatan operasional atau
flat policy,” jelas Menhub Budi.
(3/9/2018).
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Menhub menyebutkan sumber pembiayaan
lain di luar APBN Kemenhub (creative financing)
yaitu melalui, kerjasama pemerintah dan badan
usaha (KPBU), pembiayaan dengan skema Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN), peningkatan
peran BUMN, investasi swasta murni untuk
proyek yang bersifat strategis dan bernilai
ekonomis tinggi, dan kerjasama pemanfaatan
(KSP).
“Untuk efisiensi kegiatan operasional atau
flat policy dengan melakukan efisiensi perjalanan
dinas dan paket meeting baik dalam maupun
luar kota, pembatasan pembangunan gedung
kantor dan pengadaan kendaraan bermotor,
dan penyusunan skala prioritas kegiatan studi
dan penyusunan dokumen perencanaan,” rinci
Menhub Budi.
Proyek KPBU
Lebih lanjut, Menhub juga menuturkan
beberapa proyek KPBU yang dilakuk an
Kemenhub antara lain, Proving Ground (pengujian
kelaikan jalan kendaraan bermotor) di Balai
Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan
Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, pengembangan
Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad,
pembangunan jalur Kereta Api Makassar –

Pare-Pare, pengembangan Bandara Labuan
Bajo-Komodo dan pengembangan Pelabuhan
Anggrek serta Pelabuhan Baubau.
“Selain KPBU terdapat beberapa pelabuhan
yang siap dikerjasamakan dengan skema KSP
terdiri atas 21 pelabuhan dimana dua pelabuhan
sudah disetujui KSP dengan mitra per tanggal 21
Agustus 2018 yaitu Pelabuhan Probolinggo dan
Pelabuhan Sintete, sedangkan 19 Pelabuhan
masih dalam proses pengajuan KSP,” terang
Menhub Budi.
Kemudian pada subsektor Perhubungan
Udara juga telah dilaksanakan skema KSP di
empat bandar udara yaitu, Bandar Udara Tjilik
Riwut Palangkaraya, Bandar Udara Radin Inten
Lampung, Bandar Udara Sentani Jayapura dan
Bandar Udara Fatmawati Bengkulu.
Untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada
empat bandar udara diantaranya, Bandar Udara
Binaka, Bandar Udara FL. Tobing, Bandar Udara
Luwuk, Bandar Udara Banyuwangi dan KPBU di
Bandar Udara Labuan Bajo.
“Skema Kerja sama di sembilan bandar udara
ini dapat mengalihkan anggaran sebesar Rp.
632 Milyar yang selanjutnya digunakan untuk
penambahan anggaran pada 7 bandar udara
prioritas,” tutur Menhub.
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Menhub Minta Perhatikan 3 Hal Dalam
Pembangunan Proyek Infrastruktur
Transportasi di Indonesia
Menteri Perhubungan
(Menhub) Budi Karya
Sumadi menjelaskan
bahwa terdapat tiga
hal penting yang harus
direalisasikan untuk
membangun infrastruktur
transportasi yang
mumpuni di Indonesia
dan harus diterapkan pada
semua proyek.
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“Saya sampaikan bahwa akan menerapkan
tiga hal dalam pembangunan proyek infrastruktur
transportasi di Indonesia sesuai arahan Presiden
Republik Indonesia. Pertama, lokal konten,
lalu harganya efisien, dan pemain lokal harus
dilibatkan,” jelas Menhub usai menjadi pembicara
tamu dalam acara The Jakarta Property Club di
Menara DEA, Kamis (6/9/2018).
Untuk mendukung hal tersebut Menhub
menjelaskan bahwa telah disiapkan berbagai
skema untuk mengatasi gap financing
pembangunan infrastruktur transportasi yang
kerapkali terjadi yaitu dengan cara membentuk
skema-skema pembiayaan dan adanya campaign.
“Saya selalu menyebutkan bahwa ada
gap financing untuk infrastruktur yang ada di

Indonesia. Gap-nya itu Rp800 triliun dalam
5 tahun. Kita pun secara konsepsional sudah
mempersiapkan skema-skema untuk itu,
misalnya skema pembiayaan kerja sama antara
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” jelas
Menhub.
“Saya juga memberikan campaign dan
berkolaborasi dengan pemikiran-pemikiran
berbagai korporasi. Saya terus berupaya suatu
proses financing suatu proyek bisa dijalankan
dengan baik. Pemerintah dengan segala
kemampuannya juga ada keterbatasan, dengan
adanya proyek-proyek kreatif itu maka bisa
diselesaikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Menhub menuturkan arahan
Presiden RI untuk mewujudkan Nawacita dengan
adanya konektivitas yang tidak hanya di perkotaan
saja tapi sampai wilayah timur Indonesia bahkan
sampai ujung dan pelosok daerah.
“Makanya secara selintas saya ceritakan,
ada suatu disparitas konektivitas dan logistik.
Pemerintah mengeluarkan Rp1 triliun lebih
untuk membangun tol laut dan tol udara, karena

agar memberikan upaya daerah, saudara kita
di bagian timur sehingga disparitas itu hilang,”
ungkapnya.
Nilai Tukar Rupiah
Menhub juga menanggapi terkait kondisi
rupiah saat ini. Menhub menyebut bahwa
proyek-proyek nasional strategis tetap berjalan
karena akan ada beberapa proyek yang nantinya
banyak memberikan pengaruh positif bagi
masyarakat.
“Pemerintah menyatakan proyek-proyek
nasional strategis harus tetap berjalan. Karena,
seperti Pelabuhan Patimban akan memberikan
dampak positif bagi dunia konektivitas laut yang
luar biasa.”
“Kita secara ketat melakukan optimasi atas
investasi yang pasti tidak perlu mahal, utamakan
lokal konten sehingga menyerap tenaga kerja,
menghemat devisa, dan melibatkan kontraktor
nasional. Jadi yang kita lakukan adalah menekan
proyek supaya lebih efisien,” tutup Menhub.
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20I8, ltjen Kemenhub
Berhasil Amankan
98% Aset BMN Senilai
Rp11,383 Triliun

P

emerintah diberi target untuk
menyelesaikan Revaluasi Aset Barang
Milik Negara (BMN) khususnya di
lingkungan Kementerian Perhubunhan
di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk
meningkatkan tata kelola kita khususnya di
sektor BMN.
“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah
memutuskan dan menyepakati bahwa proses
audit baru akan dilakukan setelah semua
proses revaluasi aset selesai sesuai dengan
target selama 2 tahun yakni 2017 dan 2018,”
kata Irjen Kemenhub Dr. Wahju Satrio Utomo
disela-sela Public Hearing AAIPI di Jakarta, Selasa
(25/9/2018).
Pada tahun 2018 ini, lanjut dia, revaluasi
aset akan dilakukan untuk 539 ribu item. Untuk
aset di Kemenhub, yang semula “hilang” berhasil
ditemukan dan kini masuk dalam pembukuan
Barang Milik Negara (BMN). Inspektorat Jenderal
(Irjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
berhasil melakukan revaluasi aset sebanyak 98%
dari total nilai Rp11,383 triliun.
“Sisanya sebesar Rp199,72 miliar masih
dalam penelusuran yang intens oleh Tim Itjen
Kemenhub,” papar Tommy sapaan akrab Irjen
Kemenhub itu. Tahun lalu, kata dia, Pemerintah
menargetkan revaluasi aset dilakukan terhadap
sekitar 350 ribu item BMN. “Realisasinya mencapai
105%, dan dalam kegiatan tersebut menemukan
beberapa barang yang tadinya tidak tercatat
dan nilainya aset pada tahun 2017 bertambah
menjadi 250%,” kilah Tommy.

Banyak Salah Catat
Hasil penelusuran Tim Itjen, selama ini
banyak terjadi kesalahan pencatatan terhadap
beberapa point BMN. “Barang atau aset negara

34

l Transparansi l Vol. 16 No. 4 Tahun 2018

yang diduga hilang itu terjadi karena proses
pembukuan dan pengelolaan aset yang tidak
tertib,” sebut Tommy
Misalnya, ada aset gedung lama, kemudian
direnovasi dengan cara robohkan dahulu.
Kemudian dibangun gedung baru di tempat yang
sama. Di tambah lagi, aset tersebut dibukukan
dengan nomor dan data yang berbeda.
Tapi sayang, papar Tommy, aset lama itu
tidak dihapusbukukan dulu. Kasus seperti ini
yang akhirnya menjadi masalah. “Saat dilakukan
revaluasi aset dicari dan tidak ditemukan. Kasuskasus seperti ini banyak terjadi ,” terang Tommy.
Atau aset negara yang sudah beralih fungsi
tanpa dasar dan alasan yang jelas. “Misalnya,
aset KAI seperti tanah, rel, bangunan dan lainnya
yang sudah dibangun property oleh warga
setempat. Kasus inilah yang kemudian dilakukan
penertiban dan dicatat kembali sebagai aset
BMN,” urai Tommy.
Itjen Kemenhub akan terus mengefektifkan
proses revaluasi aset BMN yang masih tersisa.
“Seluruh aset BMN harus bisa dikembalikan
ke negara dan dipergunakan sebagaimana
mestinya. Kerugian negara harus dicegah
semaksimal mungkin dan hukum ditegakkan,”
tegas Tommy.20I8, ltjen Kemenhub Berhasil
Amankan 98% Aset BMN Senilai Rp11,383 Triliun
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2.623 Taruna Transportasi

Ikuti Upacara Penutupan

Madatukar di BP3K Ciwidey

P

enutupan Masa Dasar Pembentukan
K a r a k t e r ( M a d a t u k a r ) Ta r u n a
Pe r h u b u n g a n t a r u n a 2 0 1 8 s i a p
dilaksanakan di Kampus BP3K Ciwidey,
Bandung, Sabtu (29/9/2018).
Sebanyak 2.623 taruna dari berbagai matra
siap mengikuti upacara penutupan Madatukar,
oleh Menhub Budi Karya Sumadi, didampingi
Kepala BPSDMP Umiyatun Hayati Triastuti dan
Irjen Kemenhub Wahju Satrio Utomo.
Mereka adakah taruna Pola Pembibitan
tahun 2018 yang disetujui dan ditentukan oleh

Kementerian PAN dan RB. Mereka dipersiapkan
menjadi calon ASN di lingkungan Kementerian
Perhubungan RI. Sesuai rencana, sebelum
penutupan Madatukar akan ada pembekalan dari
Ibu Asuh Taruna Ny. Endang Budi Karya Sumadi.
Selama 10 hari kerja ribuan taruna-taruni
mengikuti Madatukar dibawah instruktur dari
Kodiklat TNI AD serta didampingi para pengasuh
ati masing-masing kampus transportasi BPSDMP.
Usai penutupan para taruna akan kembali ke
kampus di seluruh Indonesia untuk segera memulai
diklat sebagai taruna transportasi BPSDMP.
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Hindari Korupsi,
Irjen Bilang Alokasi
Anggaran
Harus Produktif

U

ntuk menghindari praktik Korupsi,
Inspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan Wahju Satrio Utomo
bilang bahwa alokasi anggaran harus
produktif dan manfaat.
Hal itu disampaikannya saat menjadi
pembicara dalam Sosialisasi “Melalui Sosialisasi
APKKN, Kita tingkatkan Pengendalian Gratifikasi
di lingkungan Ditjen Hubla di Kuta, Bali, Jumat
(21/9/2018).
Menurut Irjen, setiap kegiatan harus bisa
dijelaskan untuk apa saja manfaatnya dan yang
dirasakan oleh masyarakat.
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Hal itu lantaran pelayanan harus efektif dan
efisien agar masyarakat puas dan dapat terhindar
dari kemungkinan kesempatan munculnya
praktik korupsi.
“Jangan segan juga untuk memberikan tugas
perbantuan kepada daerah atau dinas untuk
melakukan perizinan,” paparnya.
Dalam mengambil keputusan, setiap pejabat
terkait menurutnya juga harus melakukannya
dengan kehati-hatian hingga tidak ada celah
terjadinya hal yang tidak diinginkan dan
berdampak negatif.

Radar

Hari Menara Suar
Sabtu (22/9/2018),
merupakan Hari
Menara Suar.
Direktorat Jenderal
Perhubungan
Laut Kementerian
Perhubungan
mengajak
semua pihak
meningkatkan
keselamatan
pelayaran.

Ditjen Hubla
Ajak Tingkatkan
Keselamatan Pelayaran
“Berik an yang terbaik untuk penegak an
keselamatan pelayaran,” kata Direktur Kenavigasian
Ditjen Hubla Sugeng Wibowo.
Salah satu cara meningkatkan keselamatan
pelayaran adalah dengan meningkatkan keandalan
menara suar.
“Menara suar merupakan pintu gerbang
keselamatan pelayaran,” kata Sugeng.
Sugeng mengatakan, Kementerian Perhubungan
setiap tahun selalu memperingati hari Menara Suar
yang jatuh setiap 22 September, bertepatan dengan
peringatan Hari Menara Suar Internasional.
Tema peringatan Hari Menara Suar tahun ini
adalah “Keandalan Menara Suar Sebagai Pintu
Gerbang Keselamatan Pelayaran.”
“Peringatan Hari Menara Suar ini adalah
sebagai bentuk ungkapan terima kasih pemerintah
terhadap peran dan tugas menara suar dan
awak menara suar dalam menjaga keselamatan
pelayaran,” tutupnya.
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Dibalik Hobi Modifikasi
Mobil-Mobil Tua Pak Irjen
Irjen Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub) Wahju
Satrio Utomo meminta
seluruh staf dan
karyawan Kemenhub
untuk mempunyai
hobi. Dengan hobi
tersebut, orang bisa
hidup dan bekerja
dengan baik dan
seimbang.

“Di sela-sela kesibukan dan beban kerja di
kantor, paling tidak di rumah atau setiap akhir
pekan bisa kembali beraktivitas sesuai hobi
dan minat masing-masing. Disitulah kita akan
bisa hidup dan bekerja seimbang dan penuh
semangat,” kata tommy, sapaan akrab dia.
Dalam perbincangan dengan BeritaTrans.
com, pejabat eselon I Kemenhub itu tetap
menggeluti hobi-nya dengan mobil-mobil tua
koleksinya. “Saya mencari mobil tua, kemudian
direparasi dan dibenahi sana-sini. Setelah jadi,
ada teman yang minat dan cocok harga dijual,”
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kata Irjen dalam perbincangan dengan di Jakarta.
Aksi modifikasi dan jual beli mobil-mobil
tua itu bukan semata-mata bisnis. Tapi, sekadar
mengganti ide saya saja. “Asal biaya ganti suku
cadang kembali tak masalah,” kilah dia.
“Kebanyakan yang membeli mobil tua hasil
modifikasinya adalah sesama pecinta mobil tua
dan olah raga menantang off road. Jadi, tak jarang
pembeli justru datang ke rumah saat mobil masih
dalam pengerjaan,” papar pria alumni FH Trisakti,
kelahiran Magelang Jawa Tengah itu.
Baginya, reparasi dan modifikasi mobil-mobil

tua, terutama jenis jeep sudah dijalani sejak
dulu. Dia mengaku setiap kali ke luar negeri
selalu menyempatkan diri membeli suku cadang
kendaraan tua seperti Land Rover misalnya.
Tak heran, jika di bagian belakang rumahnya
sering difungsikan sebagai bengkel. Dia sendiri
aktif ke Land Rover Club, dengan anggota tersebar
di berbagai kota di Indonesia.
“Hampir setiap akhir pekan, disela-sela
kesibukan kerjanya saya habiskan bersama para
montir-montir di bengkel melakukan modifikasi
mobil tua,” jelas mantan Kepala BPSDMP.
B a gi nya , m e l a k u k a n a k t i v i t a s y a n g
merupakan hobi akan menjadi “pengobat”
kepenatan kerja. Setelah sepekan sibuk kerja di
kantor atau tugas ke luar kota, masih ada satu
harapan lagi, yaitu beraktivitas sesuai hobi.

Menurutnya, kepada staf di Itjen Kemenhub
ditekankan harus mempunyai hobi. Tapi yang
positif dan produktif sekaligus mendukung
pekerjaan di kantor. “Dengan hobi itu pula, orang
akan bisa melepaskan kepenatan dan beban
kerja, sehingga tak mudah stres atau potensi sakit
lainnya,” aku lulusan S-3 UNJ itu.
Tommy menambahkan, sejak muda dulu
memang suka dengan kegiatan luar ruang, seperti
off road, kemah di alam terbuka. Bahkan, dulu suka
mendaki gunung. “Saat itulah kita bisa lepas dari
beban dan tekanan hidup dan kerja di kantor,” kilah
dia. “Apapun hobinya asal positif dan produktif itu
bagus. Hobi bisa menjadi wahana aktualisasi diri,
sekaligus melepas kepenatan dari beban kerja
rutin. Selanjutnya, bisa tetap bekerja dengan baik
dan optimal,” tegas Irjen.

Kegiatan Luar Ruang
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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
KEMENHUB

info151@dephub.go.id
kemenhub151

Kementerian Perhubungan RI
telepon151

SMS Center 151

@kemenhub151

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ANDA LIHAT /
MENGETAHUI
TERJADI
GRATIFIKASI
LAPORKAN
SALURAN PELAPORAN GRATIFIKASI
Telp/Fax
Email		
UPG		
		
Drop Box
		
Call Center

: (021) 3506689, 0812 9999 8474 / (021) 3857085
: upg@dephub.go.id
: Kantor Pusat Kementerian Perhubungan
Gedung Karya Lantai 19
: Kantor Pusat Kementerian Perhubungan
Gedung Karsa, Gedung Cipta dan Gedung Karya Lantai 1
: WBS / SIMADU 151

Humas itjen kemenhub

Radar
Radar

Kemenhub Segera Pecat Pegawai
Begitu Final Proses Hukumnya
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan segera
memecat pegawai setelah proses hukum inkrah
atau berkekuatan tetap.
“Informasi yang kami terima, 16 PNS
masih proses hukum. Kami tentu tidak dapat
memberikan sanksi pemecatan bila belum
inkrah. Itu pun bila keputusan pengadilan
menyatakan yang bersangkutan bersalah,”
ungkap nspektur Jenderal (Irjen) Kemenhub,
Wahju Satrio Utomo, di Jakarta, Senin (17/9/2018)
malam.
Meski demikian, dia mengemukakan begitu
proses hukum dimulai, Kemenhub sudah
memberikan sanksi berupa pemotongan gaji
sebesar 50 persen. “Sanksi yang diberikan tentu
saja comply terhadap peraturan dan perundang-
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undangan,” tegasnya.
Dia menuturkan Menteri Budi Karya Sumadi
selalu tegas memberikan sanksi terhadap
aparatus sipil negara, yang melakuk an
pelanggaran, termasuk di dalamnya pelanggaran
hukum. Itu dibuktikan dengan memecat pegawai
yang dihukum oleh pengadilan dan proses
hukumnya sudah inkrah.
“Sekali lagi, sanksi yang dijatuhkan harus
tetap taat terhadap aspek legalitas. Kami harus
taat hukum. Tidak boleh pelanggaran hukum
ditindak dengan cara-cara yang melanggar
hukum,” ujarnya.

Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara
(BKN) menyatakan sebanyak 2.674 pegawai
negeri sipil (PNS) terbukti melakukan tindak
pidana korupsi dan perkaranya telah berkekuatan
hukum tetap alias inkracht. Namun, baru sekitar
317 PNS yang dipecat, sementara 2.357 PNS
lainnya masih aktif bekerja.
“Dengan rincian yang telah diberhentikan
tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS dan yang
masih aktif sejumlah 2.357 PNS. Data ini masih
akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi
dan validasi lanjutan,” kata Kepala BKN, Bima
Haria Wibisana dalam jumpa pers di Gedung KPK,
Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Bima mengatakan, pihaknya bakal terus
berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM
untuk memperbarui data PNS yang terlibat
korupsi dan perkaranya telah inkrah.
Menurut Bima, untuk saat ini merujuk
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang ASN, pihaknya bakal melakukan
pemblokiran terhadap data PNS yang terbukti
korupsi itu, namun masih belum dipecat.

“Untuk meminimalisasi potensi kerugian
keuangan negara maka dilakukan pemblokiran
data PNS pada data kepegawaian nasional,”
tuturnya.
Bima mengatakan kewajiban Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) untuk memberhentikan
dengan tidak hormat PNS yang terlibat korupsi
telah inkrah tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Sekali lagi, sanksi yang
dijatuhkan harus tetap taat
terhadap aspek legalitas.
Kami harus taat hukum. Tidak
boleh pelanggaran hukum
ditindak dengan cara-cara yang
melanggar hukum
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Satgas ItjeN
Siap Turun Mengawal, Membantu
dan Mencarikan Solusi Masalah
Itjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membentuk Satgas
untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan supervisi terhadap
ribuan kegiatan di Kemenhub di seluruh Tanah Air. Satgas ini yang
akan mengawal seluruh proyek infrastruktur transportasi dan
dibiayai APBN berjalan lancar.
“Tim akan turun ke lapangan untuk memerik
sa dan mengawasi proyek di lapangan. Jika ada
indikasi temuan dan bermasalah akan langsung
mengambil solusi agar proyek tetap berjalan
dipastikan tidak mengarah pada terjadinya
kerugian uang negara,” kata Irjen Kemenhub
Wahju Satrio Utomo (Irjen) dalam perbincangan
di Jakarta, belum lama ini.
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Tim yang dibentuk Irjen Kemenhub terdiri
dari orang-orang pilihan, punya intgritas dan
tentunya siap bekerja keras. Mereka sudah
berpengalaman di berbagai bidang khususnya
di lingkungan Kemenhub.
“Satgas tersebut dibentuk untuk memastikan
semua kegiatan atau proyek di Kemenhub
berjalan sesuai koridor yang benar,” jelas Irjen.

Selama tahun anggaran 2018, ada 1.300
kegiatan di lingkungan Kemenhub RI. Kegiatan
itu harus diawasi agar berjalan di koridor yang
sudah ditentukan dan dipastikan tidak ada
penyimpangan.
“Tim Irjen Kemenhub yang turun harus
bekerja all out. Jika ada masalah, harus segera
dicarikan solusinya. Bila tak mampu konsultasi
ke pimpinan bahkan sampai koordinasi dengan
pemangku kepentingan lainnya,” kata Irjen.
Menurut dia, kita di Kemenhub khususnya
Itjen harus bekerja dan memastikan semua
berjalan di koridor yang benar. Tidak ada
penyimpangan, apalagi kerugian para keuangan
negara.
“Harus diakui, dari sekian banyak proyek
infrastruktur perhubungan belum semua beres.
Tidak sedikit yang bermasalah di lapangan.
Proyek itulah yang harus dibantu dan dicarikan
solusinya yang terbaik,” terang Irjen.
Sesuai target dan arahan Menhub Budi
Karya Sumadi, target penyerapan anggatan di
Kemenhub tahun 2018 harus mencapai 95%.
Tapi sejauh ini semua proyek masih berjalan
baik (on the track)
Transparansi l Vol. 16 No. 4 Tahun 2018 l
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Irjen : Membiasakan yang Benar, Jangan
Membenarkan yang Biasa
Revolusi mental yang
digelorakan pemerintahan
Jokowi sejatinya memperbesar
ruang terhadap perubahan
mental, terutama aparatur sipil
negara (ASN).
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M enur ut I nsp ekt ur J enderal ( I r jen)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub),
Wahju Satrio Utomo, salah satu perubahan
mental adalah menanamkan pemahaman
untuk membiasakan yang benar dan jangan
membenarkan yang biasa.

“Benar di sini dalam pengertian benar secara
hukum, benar secara aturan, dan benar secara
tata kelola pemerintahan. Hal ini yang selalu
ditekankan oleh Bapak Menteri Perhubungan,”
tutur pejabat, yang akrab dipanggil dengan
sebutan ‘Pak Irjen’ itu.
Dia mengemukakan social engineering untuk
merekayasa perilaku kehidupan masyarakat,
terutama ASN, sehingga menjadi sebagaimana
mestinya bertujuan memberikan keadilan,
kebermanfaatan dan kepastian bagi masyarakat
itu sendiri.
Pak Irjen menuturkan sikap dan prilaku
membiasakan yang benar akan menyebabkan
kualitas pelayanan kepada publik akan lebih
baik lagi. Pada sisi lain, justru akan memberikan
manfaat besar untuk ASN, yang melakukannya.
Salah satu manfaat tersebut, dia me
ngut arak an pekerjaan dapat diselesaikan
secara profesional dengan akurat, tepat serta
cepat. “Selain itu, terhindar dari risiko hukum,”
ungkapnya.
Pak Irjen mengemukakan sikap dan prilaku
membiasakan yang benar bertolak belakang
dengan sikap dan prilaku membenarkan yang
biasa. “Biasanya begini, juga nggak apa-apa.

Biasanya begitu, juga lancar-lancar saja. Ini
berbahaya,” ujarnya.
Hal yang biasa, dia menegaskan belum tentu
benar dalam perspektif hukum, peraturan dan
tata kelola pemerintahan. “Malah mungkin hal
yang biasa itu berpotensi melanggar hukum,”
ujarnya.
Mantan Kepala BPSDM Perhubungan
Kemenhub ini menuturkan zaman terus berubah,
aspirasi terus berkembang, dan ekspektasi publik
terus meningkat. Pada sisi lain, paradigma dan
perspektif kita masih belum berubah.
“Yang biasa pada masa lalu tentu tentu
menjadi benar pada masa kini. Begitu pula,
yang biasa pada masa kini belum tentu juga
benar pada masa yang akan datang. Karena
itu, sikap dan prilaku kita harus terus berubah
yakni membiasakan yang benar. Kita harus terus
berusaha dan berjuang untuk membiasakan
yang benar,” tegasnya.
“Persaingan dunia semakin ketat, pasar
bebas ASEAN sudah nyata sekarang. Bagaimana
bisa bersaing dengan dunia luar jika mental kita
tidak di ubah? Harus dibiasakan yang benar,”
ujarnya.
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Irjen Ingatkan ASN Pentingnya
Kreatif dan Inovatif

I

nspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
(Irjen Kemenhub) Wahju Satrio Utomo
(Tommy) memberikan ceramah dalam Diklat
Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXXVII
di Lingkungan Kemenhub di Bogor, Jumat
(14/9/2018).
Dalam ceramahnya, Irjen Tommy me
nyampaikan bahwa tantangan pembangunan
yang dihadapi saat ini sangat banyak.
Diantaranya adalah wilayah yang luas,
penduduk heterogen, tingkat pendidikan yang
rendah, Indonesiasentris, alokasi anggaran
lebih produktif, dan pengambilan keputusan
yang efektif.
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“Inovatif dan kreatifitas dalam pengelolaan
anggaran agar dapat dirasakan manfaatnya
langsung oleh rakyat adalah kunci suksesnya
pembangunan yang sudah kita rencanakan,” jelas
Tommy di hadapan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Transportasi merupakan salah
satu penyumbang dalam keberhasilan
pembangunan. Untuknya, insan perhubungan
harus bisa mendukung penuh dan turut
menyukseskannya.
“Kita harus mendukung sektor
pembangunan lain, karena semua sektor
membutuhkan dukungan transportasi,”
tuturnya.

Radar

Meriahkan Harhubnas
Itjen Gelar Festival Band Kampus

M

eriahkan Hari Perhubungan Nasional
(Harhubnas), Inspektorat Jenderal
Perhubungan (Itjen Kemenhub)
menggelar Festival Band Kampus.
Acara digelar bersamaan dengan kegiatan
Indotrans Expo. Lomba Band antarkampus
ini ditujukan untuk menumbuh kembangkan
bakat minat para mahasiswa serta memberikan
alternatif kegiatan positif.
Acara dibuka Sekretaris Jenderal Djoko

Sasono dan dihadiri para pejabat Eselon II di
lingkungan Kementerian Perhubungan.
“Ada sekitar 30 peserta band dari seluruh
Universitas se-Jabodetabek,” tutur Djoko di
Jakarta, Senin (17/9/2018).
Bertindak sebagai juri adalah Imanine
J-ROCKS dan Che ( Vokalis Konspirasi dan
Cupumanik Band).
Kreatifitas band mahasiswa ditantang untuk
tampil maksimal dan optimal demi meraih juara.
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Itjen Gelar Workshop
Pengendalian Gratifikasi
Dalam rangka implementasi program AP KKN UPG
Utama, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
menyelenggarakan workshop pelaksanaan pengendalian
gratifikasi dengan mengundang UPG eselon I di lingkungan
Kemenhub yang diselenggarakan pada 5-7 September 2018
di Hotel Grand Cokro Bandung.

Acara dibuka Inspektur II Firdaus Komarno mewakili Inspektur Jenderal Wahju Satrio
Utomo (Tommy)Dihadiri perwakilan UPG
eselon I yang terdiri dari Ditjen Hubud, Ditjen
Laut, Ditjen Darat, Ditjen Perkeretaapian,
BPSDM, Badan Litbang, dan BPTJ sebanyak 45 orang.
“Tujuan dilaksanakannya kegiatan workshop oleh UPG Utama adalah meningkatkan koordinasi antar UPG di lingkungan
Kemenhub serta memberikan pemahaman
terhadap pengenalan gratifikasi serta pengendalian gratifikasi,” jelas Firdaus.
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Materi yang disampaikan dalam acara
tersebut terkait integritas, pengendalian gratifikasi, dan pengenalan gratifikasi, dengan
menghadirkan dua narasumber dari Direktorat Pencegahan KPK.
Dalam kesempatan itu dilakukan enyerahan masing-masing dua buah banner kepada delapan Unit Pengendalian Gratifikasi
Eselon I di L
 ingkungan Kemenhub.
“Dalam rangka pelaksanaan program
Reformasi Birokrasi khususpada Subkegiatan Pengendalian Gratifikasitelah dilaksanakan beberapa hal penting,” ungkap dia.

Diantaranya adalah telah di
sah
kan peraturan/keputusan tentang pelaksanaan
pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenhub. Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM. 87 Tahun
2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenhub;
Surat Edaran Menteri PerhubunganNomor
30 Tahun 2017 tentang Program Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhu
bungan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Per
hubungan.
“Selain itu juga terkait dengan Keputusan
Menteri Perhubungan No.KP 998 Tahun 2018
Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Utama
Di LingkunganKemenhub, diantaranya delapan Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon I di Lingkungan Kementerian
Perhubungan, 24 Surat Keputusan UPG UPT
dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat, dan 27 Surat Keputusan UPG UPT dilingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Transparansi l Vol. 16 No. 4 Tahun 2018 l

51

Radar

I

Dalam Kasus Laka di Toba,
Irjen Turun Langsung
Berkoordinasi di Lapangan

nspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) turun langsung
ke lapangan, mengatasi dan mengurai
benang kusut kasus transportasi di lapangan.
Misalnya, dalam kasus laka kapal KM Sinar
Bangun 5 di Danau Toba, Sumatera Utara.
Irjen Kemenhub atas nama Kementerian
Perhubungan hadir di Danau Toba, bertemu
dan mengumpulkan regulator dan operator
kapal-kapal trandisional di beberapa kabupaten
di Toba, Sumatera Utara.
“Kita diskusi, mencari masalah dan solusi
yang bisa diambil secepatnya. Salah satunya
kekurangan SDM ahli di bidangnya, baik regulator
atau operator. Mereka bisa secepatnya dididik
dan diberdayakan,” kata Irjen Kemenhub Wahju
Satrio Utomo (Irjen) dalam perbincangan di
Jakarta, belum lama ini.
Dari per temuan tersebut, lanjut dia,
diputuskan untuk mendidik SDM pelayaran
di sekitar Danau Toba. “Akhirnya 100 orang
dari regulator dan 100 orang dari operator
diberikan diklat BST (basic saftety training) dan
pengetahuan dasar sebagai regulator,” kata Irjen
lagi.
Sebelumnya, atas nama Kemenhub, Irjen
membagikan alat-alat keselamatan kepada para
awak kapal tradisional dan para petugas bidang
keselamatan transportas di kawasan Danau Toba.
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Sejak saat itu, seluruh penumpang kapal dengan
suka rela mencatarkan diri pada petugas di darat.
Selain itu, mereka mau mengenakan alat-alat
keselamatan selama pelayaran meski hanya jarak
pendek di kawasan Danau Toba, Sumut.
Diklat tersebut diselenggarakan bersama
oleh BPPTL Jakarta dan BP2IP Malahayati Aceh
Besar. “Dalam kaitan ini, Kemenhub melalui
BPSDMP sudah turun langsung meningkatkan
kapasitas SDM transportasi di kawasan Danau
Toba,” sebut Irjen.
Diklat itu masuk bagian Diklat Pemberdayaan
Masyarakat (DPM) yang ditargetkan sampai
100.000 orang selama tahun 2018. “Masyarakat
sekitar Danau Toba dan para regulator disana
diberikan diklat yang cukup. Dengan harapan,
mereka bisa bekerja dan melayai masyarakat
dengan tingkat keselamatan yan tinggi,” ujar dia.
Dalam kasus ini, papar Irjen, Irjen Kemenhub
bukan hanya mengawasi dan memeriksa. Tapi,
dalam kondisi tertentu harus turun lansung
mengambil peran guna menyelesaikan masalah
di lapangan.
“Memang aksi di lapangan dilakukan oleh
BPPTL Jakarta dan BP2IP Malahayti. Tugas
Itjen Kemenhub, bagaimana berkoordinasi
dan memastikan semua program di lapangan
berjalan di lapangan dan tetapon the track,”
tegas Irjen.

Radar

Irjen Ajak ASN
Pahami Tugas Itjen

Irjen Kemenhub Wahju Satrio
Utomo mengajak Aparatur
Sipil Negara (ASN) untuk lebih
memahami peran dan tugas Itjen.
Hal itu disampaikannya disela
memberikan ceramah umum Reform
Leadership Training Angkatan I di
Jakarta, Rabu (19/9/2018).
Dalam ceramahnya pada peserta
training, Irjen menjelaskan kinerja
Itjen Kemenhub dalam pengawasan
kegiatan pembangunan infastruktur
transportasi.
“Permasalahan yang
umumnya terjadi dalam kegiatan
pembangunan terdiri dari beberapa
hal,” kata Irjen.
Diantaranya dimulai dar i
perencanaan yang tidak disusun
d e n g a n b e n a r. S e l a n j u t n y a
pengawasan yang tidak dilakukan
dengan baik.

Lalu kata dia, serah terima
pekerjaan yang tidak diperiksa
secara penuh hasilnya, sehingga
ketika dilakukan pemeriksaan
tidak sesuai spesifikasi yang telah
ditentukan.
“Hal-hal seperti itulah yang
membuat kinerja kita, Kemenhub,
tidak maksimal,” ungkapnya.
Dia berharap, semua lini,
sampai unit terkecil dapat
bertanggungjawab penuh
terhadap tugas masing-masing
dan yang terutama adalah dapat
berinovasi dalam pekerjaan serta
menjadikan nilai lima Citra Manusia
Perhubungan benar-benar menjadi
dasar tindakan dalam bekerja.
“Agar pembangunan dapat
benar-benar dirasakan manfaatnya
oleh rakyat Indonesia,” tutup Irjen.
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Kabadan Litbang Perhubungan
Terjun Langsung Survei ATTN
Penumpang
Guna memastikan
cara survei yang
benar, Kepala
Badan Litbang
Perhubungan Ir.
Sugihardjo, M Si.,
terjun langsung ke
lapangan melakukan
survei Antar Tujuan
Transportasi
Nasional (ATTN)
Penumpang 2018.
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Kegiatan tersebut dilakukan Sugihardjo saat
memimpin monitoring survei ATTN Penumpang
2018 di Kota Palembang, Sumatera Selatan,
Minggu (9/9/2018).
Survei di kota pem pek ini dilakukan di dua
titik dari 11 titik yang dijadikan lokasi survei.
Turut serta dalam kegiatan ini DR. Siti Maimunah,
Kabid Pengembangan Teknologi dan Penunjang
Penelitian (PTPP) Badan Litbang Perhubungan

dan Yessi Gusleni dan Feronika Sekarpuriningsih
sebagai Tim Pengawas Monitoring Pusat ATTN
Penumpang 2018.
Titik pertama yang dikunjungi Sugihardjo
berserta tim monitoring adalah area Jl. Jenderal
Sudirman. Area ini merupakan jalan raya kota
Palembang, sehingga mayoritas alat transportasi
yang lewat adalah jenis kendaraan roda dua dan
kendaraan pribadi.
Sedangkan di titik kedua yang dikunjungi
oleh mantan Sekretaris Jenderal Perhubungan ini
adalah Jl. Raya Letjend. Alamsyah Ratuprawira
negara. Jalan raya ini merupakan jalan utama lintas
timur Sumatera Seletan yang menghubungkan
Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat,
hingga Sumatera Utara, dan Aceh. Sebagai
jalan utama yang juga jalan nasional, maka alat
transportasi yang melintaspun lebih bervariasi,
termasuk kendaraan-kendaraan bus, truk, dan
kendaraan berat lainnya.
Di kedua area tersebut Sugihardjo sempat
melakukan survei dengan menanyai langsung
responden yang sedang berkendara dan mampir

ke SPBU. “Pemilihan SPBU sebagai tempat survei
agar kita bisa bertanya langsung ke pengendara
terutama untuk mengetahui jumlah orang dalam
satu kendaraan dan provider telepon seluler
yang digunakan,” kata Sugihardjo.
Cara ini dilakukan karena kendaraan yang
melintas di jalan raya banyak yang menggunakan
kaca hitam, sehingga jumlah penumpang di
dalamnya tidak terlihat. Pada kesempatan
itu, Sugihardjo juga sekaligus memberikan
pengarahan kepada tim survei tentang tata cara
pengumpulan data yang benar dan sekaligus
menuliskannya di formulir survei. “Meskipun
mereka sudah diberikan pelatihan, tetapi tetap
saja perlu diingatkan dan diawasi agar data yang
diperoleh lebih akurat,” katanya.
Menurutnya, survei ATTN penumpang
merupakan kegiatan yang sangat penting karena
hasilnya digunakan sebagai dasar perencanaan
dan pembangunan sektor transportasi nasional.
“Perumusan kebijakan transportasi yang baik
baru dapat dilakukan jika didukung data yang
akurat,” ujarnya.
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Radar

Saatnya Kembali
Tegakkan Komitmen
Keselamatan Transportasi

Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) Budi Setiyadi mengajak semua pihak termasuk
masyarakat untuk sadar dan peduli pada keselamatan transportasi.
Saatnya kembali menegakkan komitmen
dan kepedulian pada keselamatan transportasi
di Tanah Air. Masyarakat harus sadar dan
peduli keselamatan. Pemerintah saja tak akan
mampu menjaga dan mewujudkan keselamatan
transportasi. Masyarakat sebagai konsumen
transportasi, jangan hanya mencari harga murah,
tapi aspek keselamatan diabaikan. “Sebagai
penumpang atau penyewa angkutan umum atau
wisata, jangan hanya mencari yang harganya
murah. Tapi bagaimana aspek keselamatan
harus diperhatikan,” jelas Dirjen Budi menjawab
BeritaTrans.com di Jakarta, Senin (10/9/2018).
Khusus untuk angkutan pariwisata, lanjut
dia, masyarakat atau penyewa harus berani
tanya. Bagaimana kondisi kendaraan, usia
berapa dan bagaimana pula kelengkapan alatalat keselamatan ?“Jika tidak memenuhi aspek
keselamatan dan SDM tak profesional, harus
berani menolak. Katakan tidak pada bus tak laik
jalan. Masalah itu penting jika ingin selamat,”
jelas Dirjen Budi.
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Tak Ada Faktor Tunggal
Dirjen Hubdat itu menambahkan, dalam
satu kasus kecelakaan biasanya tak ada faktor
tunggal. “Kasus kecelakaan maut bus pariwisata
di Sukabumi misalnya, merupakan akumulasi dari
berbagai kasus atau pelanggaran sebelumnya.
Banyak pihak perlu turun tangan disini,” kilah
Dirjen Budi.
Dari hasil identifikasi di lapangan, lanjut dia,
bus tersebut tak melakukan uji KIR selama dua
tahun. Arťinya, empat kali uji KIR dilewati dan tak
dilakukan pemeriksaan.
Oleh karena itu, pejabat eselon l Kemenhub
itu mengajak semua bersama-sama membenahi
dan mengoptimalkan peran dan fungsi masingmasing. “Dengan begitu tak memicu terjadinya
kecelakaan maut berikutnya baik bus pariwisata
atau bus AKAP,” harap Dirjen Budi.
Dari lima pihak keselamatan transportasi
jalan, ajak Dirjen Hubdat, mari sama-sama
memperbaiki diri dan meningkatkan keselamatan
transportasi sesuai tupoksi masing-masing.
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Artis

4

S

Artis Ini Masih Mau
Naik Angkutan Umum

iapa sih yang gak
mau seperti artis
Indonesia? Gak hanya
dikenal banyak orang,
jadi selebriti, apalagi yang lagi
naik daun, pasti juga punya
banyak duit. Meski demikian,
mungkin tanpa kamu ketahui,
gak sedikit dari mereka yang
tetap menggunakan angkutan
umum lho.
Ya, di saat para selebriti lain memilih
menggunakan kendaraan pribadi dengan alasan
agar lebih mudah bepergian ke mana-mana atau
sekedar untuk menjaga kecantikannya agar tak
luntur terkena keringat, deretan seleb berikut ini
punya pemikiran berbeda.
Sudah terkenal dan kaya, empat selebriti
ini gak alergi untuk menggunakan angkutan
umum dalam beberapa kesempatan. Gak
gengsi untuk naik angkutan umum, mereka pun
menuai pujian sekaligus dapat nilai plus di mata
penggemarnya.
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Penasaran siapa aja mereka? Yuk, simak
ulasannya di bawah ini.

1. Aura Kasih
artis-indonesia

Artis
Penyanyi cantik nan seksi, Aura Kasih
sempat membuat heboh publik saat dirinya
menggunakan angkutan umum commuter line,
jurusan Manggarai-Juanda.
Sebelum menjadi selebritis ternama,
penyanyi yang dikenal lewat lagu “Mari Bercinta”
ini memang sering menggunakan kereta untuk
melakukan aktivitasnya.
Mungkin ingin mengenang masa lalu, di
sebuah kesempatan, Aura Kasih pun kembali
menggunakan kereta untuk bepergian.
Hal itu tentu saja membuat heboh para
pengguna kereta lainnya. Wah, beruntung
banget ya yang bisa satu kereta dengan si dara
cantik kelahiran 26 Februari 1987 ini.

3. Dian Sastro
artis-indonesia
Hal serupa juga dilakukan oleh pemeran
Cinta dalam film “Ada Apa Dengan Cinta”, Dian
Sastrowardoyo.
Ya, di saat artis lain memamerkan mobil
mewahnya, Dian justru dengan bangga posting
fotonya sedang menaiki ojek online. Wanita
kelahiran 16 Maret 1982 ini memilih ojek online
sebagai alternatif untuk menghindari macetnya
Kota Jakarta.
Hal tersebut tentu saja membuat para
penggemarnya salut. Meski sudah terkenal dan
kaya raya, Dian gak malu untuk menggunakan
angkutan umum. Wah, patut diapresiasi nih.

2. Pevita Pearce
artis indonesia
Si cantik Pevita Pearce bisa dibilang akrab
banget sama gaya hidup glamor. Gimana gak,
artis berusia 25 tahun sering banget memposting
foto jalan-jalannya ke luar negeri.
Namun, bukan berarti Pevita enggan
menggunakan angkutan umum lho. Pasalnya,
beberapa waktu lalu, adik dari Keenan Pearce
ini menghebohkan publik saat ia memposting
di Instagram pribadinya @pevpearce sedang
berada di stasiun busway.
Pada caption-nya, ia menuliskan “waktunya
berhemat”. Gimana perasaan kamu kalau bisa
satu bus dengan Pevita?

4. Sophie Navita
artis-indonesia
Artis yang suka naik angkutan umum lainnya
yaitu si cantik Sophie Navita. Istri dari musisi
Pongki Barata ini membuang jauh gengsinya
sebagai seleb kenamaan dan tak ragu untuk
naik angkot. Dalam sebuah kesempatan, wanita
berusia 42 tahun ini mengabadikan momen naik
angkot tersebut dengan berselfie ria bersama
teman-temannya.
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Lensa

(Jakarta, 4 Oktober 2018) Kantor Lembaga Pertahanan Nasional, Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan melalui Inspektur Jenderal Wahju Satrio Utomo mengucapkan
belasungkawa dan bangga atas pergorbanan Almarhum langsung kepada Orang Tua Almarhum
Anthonius Gunawan Agung, petugas ATC Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, yg meninggal akibat
musibah gempa pekan lalu setelah Alm menyelesaikan tugasnya memandu take of maskapai Batik
Air. Irjen hadir pada acara penganugerahan Penghargaan Adikarya Dirgantara Pralabda.

Inspektur
Jenderal Kementerian
Perhubungan
(Irjen Kemenhub)
Wahju Satrio
Utomo menutup
Diklat Madatukar
pembangunan
karakter calon
taruna-taruni pola
pembibitan tahun
2018.
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Irjen Kemenhub,
Wahju Satrio Utomo
menjadi narasumber
dalam Sosialisasi
Aksi Pencegahan
Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
di Lingkungan
Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut
Tahun 2018 di
Bali, didampingi
oleh Inspektur IV
Imam Hambali
dan Inspektur
III Mohamad
Murdiyanto, 21
September 2018
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Resensi
Lensa

UNBOSS:
Bagaimana Seharusnya
Kita Memimpin
di Era Digital

A

pakah gaya kepemimpinan lama masih
tepat digunakan di zaman digital ini?
Buku Unboss menjawabnya dengan
amat tegas: Tidak! Generasi sekarang,
entah disebut generasi digital atau milenial,
membutuhkan jenis kepemimpinan baru yang
sesuai dengan mereka dan dunianya.
Unboss adalah jawaban bagi
generasi digital ini.
Sebuah perusahaan tak lagi bisa dijalankan
dalam hierarki yang kaku. Mindset bos-karyawan
diganti menjadi relasi setara. Lokasi kerja tak lagi
terpatok oleh kungkungan geografis. Tujuan
perusahaan pun tak semata-mata mencapai
laba sebesar-besarnya, tapi mewujudkan visi
sosial yang manfaatnya luas bagi publik. Rantai
birokrasi dan manajemen organisasi yang
berbelit dipupus demi efektivitas kerja.
Unboss adalah konsep kepemimpinan baru
dalam cara bekerja dan berorganisasi kia, agar
relevan dengan kebutuhan zaman. Di mana pun
dan kapan pun Anda memulai, buku ini adalah
pintu masuk yang pas untuk mendapatkan
ide-ide inovatif yang mengejutkan, radikal
sekaligus bisa mengadaptasikan organisasi atau
perusahaan Anda dalam perspektif generasi
milenial.
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Ditulis secara kolaboratif, buku Unboss ini
sangat cocok dan penting bagi para visioner,
pemimpin dan calon pemimpin, para penggerak
perubahan, para direktur, dan manajer
perusahaan. Selamat meng-unboss!
Buku ini ditulis secara kolaboratif, dengan
melibatkan lebih dari 100 orang kontributor.
Semua royalti dari buku ini disumbangkan
kepada Gerakan Pramuka Sedunia (WOSM)

“Salah satu buku
manajemen terbaik
tahun ini”
- BERLINGSKE BUSINESS
Buku ini terinspirasi oleh
praktik Kepramukaan Dunia dan
royalti penjualan buku ini akan
disumbangkan kepada Organisasi
Gerakan Pramuka Dunia
(The World Organization of
Scout Movement)
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Humas itjen kEMENHUB

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

