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Editorial

Strategisnya Komunikasi
Dalam Pengawalan Proyek

BANYAK proyek pembangunan transportasi di daerah membutuhkan
pengawalan langsung dari kantor pusat Kementerian Perhubungan.
Pada banyak kasus, pengawalan itu bahkan menjadi dukungan
untuk melancarkan proses pembangunan.
Proses proyek nyaris buntu karena persoalan
koordinasi dengan instansi lain, termasuk
pemerintah daerah (pemda). Satu hal menonjol
dalam konteks itu adalah belum fahamnya
instansi tersebut terhadap kemanfaatan secara
ekonomi untuk daerah, warga setempat dan
instansi bersangkutan.
Pemahaman dalam dimensi sektoral itu dapat
dimengerti karena tentu saja faktor kepentingan
daerah tetap harus diperhatikan. Namun
dengan terjun langsungnya tim Inspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan maka dapat
dibangun komunikasi dengan instansi terkait,
bahkan dengan kepala daerah.
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Dalam konteks itu unsur komunikasi berperan
penting. Penjelasan secara terbuka, berwawasan
nusantara dan keuntungan yang didapat
pihak daerah, membuka kebuntuan sehingga
proses proyek dapat berjalan sebagaimana
diharapkan. Bahkan komunikasi itu memicu
pemda memberikan dukungan besar terhadap
pelaksanaan proyek.
Salah satu penjelasan yang disampaikan
adalah aspek konektifitas dan efek positif
berganda terhadap daerah dan instansi lain.
Dalam satu proyek pembangunan sebenarnya
banyak sekali keuntungan yang diraih pemda.
Contohnya, pembangunan atau perluasan

bandara dan pelabuhan. Keuntungan secara
langsung dari proyek itu kepada Pemda memang
tidak bisa dirasakan.
Banyak infrastruktur, yang dibangun oleh
Kementerian Perhubungan, merugi dalam
operasionalnya. Namun seperti ditegaskan
Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan,
proyek infrastruktur tidak bicara untung rugi. Tetapi
mengedepankan meratanya pembangunan dan
perekonomian. Keadilan sosial dan ekonomi amat
menonjol dalam visi Nawacita.
Namun dengan adanya infrastruktur
transportasi maka isolasi daerah menjadi
terbuka, mobilitas warga menjadi lebih mudah,
dan perekonomian daerah menjadi terbangun.
Secara pararel, peluang warga untuk beraktifitas
ekonomi dan pendidikan menjadi terbuka.
Bahkan warga dapat bekerja saat proyek itu
dibangun dan dioperasikan.
Terpacunya pertumbuhan perekonomian
maka memberikan peluang besar bagi daerah
meningkatkan pendapatan asli daerah, baik
melalui pajak dan retribusi. Pada sisi lain, pemda
dapat menikmati naiknya indeks pembangunan
manusia.
Pada kasus lain, ada kebutuhan besar
dukungan dari instansi lain. Contohnya, akses
jalan untuk proyek pembangunan infrastruktur
transportasi. Bandara atau pelabuhan yang
dibangun akan tidak dapat dioperasikan kalau

akses jalan tidak tersedia.
Dengan mengunjungi proyek bersama
instansi lain, termasuk Kementerian PUPR, maka
persoalan itu menjadi terang benderang. Karena
pejabat dari kantor pusat Kementerian PUPR
yang ikut, persoalan dapat diputuskan solusinya.
Demikian halnya dengan kendala dalam
aspek hukum. Dengan beranjangsana dan
berdiskusi dengan petinggi di kejaksaan negeri
dan kepolisian di daerah, maka banyak sekali
kesanggupan untuk membantu pengawalan
dalam aspek hukum dan keamanan terhadap
proyek pembangunan.
Pada sisi lain, pengawalan langsung ke lokasi
proyek ternyata banyak temuan yang didapat
tim Inspektorat Jenderal. Temuan-temuan itu
menjadi masukan bagi subsektor di Kementerian
Perhubungan untuk segera diselesaikan.
Contoh dari temuan itu adalah adanya
kapal Tol Laut, yang ternyata tidak beroperasi
selama enam bulan. Selain itu, ada dermaga
kapal penyeberangan, yang tidak dilengkapi
dengan rambu navigasi sehingga berpotensi
menimbulkan ancaman dalam keselamatan
pelayaran.
Terhadap temuan-temuan yang sudah
disampaikan ke subsektor, Inspetorat Jenderal
tetap memberi pengawalan untuk mengatahui
sekaligus memastikan sejauh mana realisasi
solusinya.
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Kolom Irjen

Itjen Kemenhub Gelar Evaluasi
Pengawasan dan Jiwa Korsa

I

nspektorat Jenderal menggelar Jiwa Korsa
dan Evaluasi Pengawasan Intern di Ciwidey,
Jawa Barat, 29 November-1 Desember 2018.
Menurut Irjen Kemenhub Wahju Satrio
Utomo (Irjen) tujuan diadakan acara ini selain
untuk memperat silaturahmi antarpejabat dan
pegawai di lingkungan Itjen Kemenhub juga
untuk evaluasi seluruh kegiatan pada Tahun
2018.
“Selain itu juga bersama-sama membahas
rencana kegiatan Tahun 2019,” jelas Irjen di
Ciwidey.
Dia menyampaikan peran Itjen Kemenhub
yang sangat berperan dalam mengurangi tingkat
terjadinya KKN di lingkungan Kemenhub.
Untuk itu diperlukan sumber daya manusia
(SDM) yang memiliki Integritas, Kejujuran, dan
Kemampuan.
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“Bahkan KPK saat ini membutuhkan bantuan
APIP dalam menindaklanjuti setiap laporan
masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu Irjen juga menyampaikan tiga
hal penting dalam menjalani tugas yaitu
nilai-nilai lama yang masih bagus silahkan
dilanjutkan, nilai-nilai yang sudah tidak baik agar
dihapus, dan menciptakan nilai-nilai baru yang
bermanfaat untuk Kemenhub.
Pada kesempatan tersebut Irjen memberikan
alasan tentang perlu diadakannya Re-Organisasi
di lingkungan Itjen Kemenhub, agar beban kerja
imbang dan adil. “Masing-masing Inspektorat
memahami betul dan mengenal dengan baik
auditinya,” imbuh dia.
Pada acara tersebut diadakan pula acara jalan
sehat dan senam bersama Irjen, para Inspektur,
para pejabat struktural, dan fungsional serta
seluruh pegawai di lingkungan Itjen Kemenhub.
Transparansi l Vol. 17 No. 5 Tahun 2018 l
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Radar

Irjen Kemenhub Sampaikan Peran
Sektor Transportasi Terhadap Prioritas
National dalam Diklat Sesparlu

I

nspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
(ItjenHub) Dr. Wahju S. Utomo berkesempatan
mengisi program Pendidikan dan Pelatihan
Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar
Negeri (Sesparlu) angkatan ke-60 di Pusdiklat
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Sesparlu merupakan salah satu prasyarat
bagi diplomat untuk memperoleh pangkat/gelar
diplomatik yang lebih tinggi dan diproyeksikan
untuk menduduki berbagai jabatan pimpinan di
Kementerian Luar Negeri dalam tiga hingga lima
tahun mendatang. Peserta Diklat Fungsional
Sesparlu ini adalah diplomat senior yang telah
bekerja di Kementerian Luar Negeri lebih dari 15
tahun dan juga telah ditugaskan ke Perwakilan RI
di Luar Negeri setidaknya sebanyak 2 (dua) kali.
Irjen menyampaikan bahwa Diplomat
setidaknya harus memiliki wawasan kebangsaan
dan mengetahui perkembangan terkini
khususnya terkait kondisi tranpostasi di
Indonesia.
Maju atau tidaknya suatu negara bisa terlihat
dari interkoneksi antarmoda yang ada atau
dengan tata kelola transportasi yang dimiliki.
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Diplomat mempunyai peran strategis, mereka
penghubung pertama mewakili negaranya
untuk memberikan informasi tentang apa yang
dimiliki negara. Walaupun negara Indonesia
terletak dengan kondisi geografis yang tersusun
atas sekian ribu pulau tentunya harus saling
terjangkau dan terhubung dengan transportasi.
Beliau juga menyampaikan, melalui Perpres
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis
Nasional (PSN) yang mana telah disempurkan
melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017, setidaknya
Indonesia kini telah memiliki 248 PSN yang terdiri
dari 24 Tematik tersebar di Instansi Pemerintah,
dimana Kementerian Perhubungan sendiri
memiliki 4 Tematik PSN melalui 23 Program
Prasanana dan Sarana Kereta Api Antar dan
Dalam Kota, 8 Program Revitalisasi Bandara,
Pembangunan Bandara Baru dan Strategis serta
10 Program Pembangunan Pelabuhan Baru dan
Pengembangan Prioritas.
Ia menyampaikan dengan PSN harapan
Pemerintah akan terpenuhinya kebutuhan
mendasar, dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Secara spesifiik kontribusi sektor

transportasi dapat mengurangi diparitas harga
dan biaya operasional produksi disesi akhir
diklat Irjen menyebutkan, bahwa saat ini
telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2019, dengan tema Pemerataan
Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas.
Tema ini memiliki 5 Prioritas Nasional (PN),
dimana terdapat 2 tema yang beriisan dengan
Program dan Kegiatan di Kementerian
Perhubungan terkait peran sektor transportasi,
pertama pengurangan kesenjangan melalui
penguatan konektivitas & kemaritiman dan
kedua Peningkatan nilai tambah ekonomi dan
penciptaan lapangan kerja melalui pertanian,
industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya.
Beliau juga menyampaikan, sampai dengan
posisi bulan Oktober 2018 capaian Kinerja
Kementerian Perhubungan khususnya di sektor
teknis sesuai dengan Reviu Rencana Strategis
(Rensta) lima tahunan 2015-19, secara rata-rata
sangat baik yaitu diangka 95% dimana capaian
sektor perhubungan darat 71,01%, sektor
perkeretaapian 72,16%, sektor laut 128,41% dan
sektor perhubungan udara 109,21%.

Capaian Kinerja
Kementerian
Perhubungan khususnya
di sektor teknis sesuai
dengan Reviu Rencana
Strategis (Rensta) lima
tahunan 2015-19,
secara rata-rata sangat
baik yaitu diangka
95% dimana capaian
sektor perhubungan
darat 71,01%, sektor
perkeretaapian 72,16%,
sektor laut 128,41% dan
sektor perhubungan
udara 109,21%.
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Radar

Irjen Kemenhub Dorong Optimasi Teknologi
Informasi pada Transportasi Laut

I

nspektur Jenderal (Irjen) Kementerian
Perhubungan Wahju Satrio Utomo hadir
sekaligus memberikan arahan pada acara
Rapat Koordinasi (Rakor) Direktorat Lalu
Lintas dan Angkutan Laut Tahun 2018 di Jakarta,
Kamis (22/11/2018).
Irjen berharap, permasalahan terkait
pengawasan operasional kapal terhadap muatan
yang diangkut dan ketidaksesuaian rute trayek.
“Ini dapat disiasati dengan mengoptimalkan
sistem teknologi informasi,” jelas Irjen.
Hal itu diantaranya dengan melaksanakan
optimalisasi Inapornet, DO Online, Digitalisasi
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Tiket Online yang sudah dilaksanakan pada enam
pelabuhan sebagai pilot project, dan Sistem
Informasi Ruang Muat Kapal serta Tracking System.
“Keenam pelabuhan tersebut adalah
Kaliadem, Surabaya, Tanjung Pinang, Bau Bau,
Tarakan dan Tulehu,” ungkapnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang
telah memprakarsai penyelenggaraan Rakor ini
yang sangat penting artinya bagi terwujudnya
pelayanan transportasi yang optimal bagi
masyarakat khususnya dibidang transportasi laut.
“Besar harapan saya semoga melalui Rakor
ini dapat memantapkan Sistem Transportasi
Nasional yang berkelanjutan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di seluruh negeri,”
katanya.
Irjen juga menyampaikan pentingnya
infrastruktur transportasi laut dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Perhatian akan langsung tertuju pada
ketersediaan sarana dan prasarana transportasi
laut seperti akses jalan yang baik, pelabuhan
yang memadai, armada kapal yang andal dan
ketersediaan fasilitas pendukung lainnya.

Radar

Wakili Menhub, Irjen Serahkan
Penghargaan Branding
& Marketing Award 2018

M

ewakili Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi, Inspektur Jenderal
(Irjen) Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) Wahju Satrio Utomo
(Irjen) menyerahkan Penghargaan kepada Chief
Managing Officer (CMO/Direktur Pemasaran)
BUMN dalam Branding & Marketing Award 2018
di Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Irjen menyampaikan ucapan terima kasih
dan penghargaan kepada BUMN Track yang
menyelenggarakan Branding & Marketing Award
yang ke-6 kalinya pada tahun 2018 ini.
“Kegiatan ini untuk memberikan apresiasi
kepada BUMN dan anak perusahaan yang
menunjukkan kinerja baik dengan merebut
peluang di era industri 4.0,” tutur Irjen.
Lantaran tujuannya baik, maka Menhub yang
menyabet CEO BUMN Terbaik 2016 mendukung
apresiasi dari media independen seperti BUMN
Track terhadap kinerja BUMN dan direksi
pengelolanya.
Menurutnya, yang menarik dari BUMN Track
sebagai media adalah disamping menyampaikan
kritik konstruktif, ternyata juga bisa memberikan
apresiasi dalam bentuk Awarding seperti ini.
Menhub kata dia, bangga mendapat
penghargaan CEO BUMN Terbaik tahun 2016 saat
menjabat Dirut Angkasa Pura II. Dua rekan CEO
BUMN Terbaik sebelumnya juga menjadi menteri

pada Kabinet Kerja Jokowi-JK, yaitu Menteri
ESDM Ignatius Jonan (mantan Dirut PT KAI) dan
Menpar Arief Yahya (mantan Dirut Telkom).

Kegiatan ini untuk
memberikan
apresiasi kepada
BUMN dan anak
perusahaan yang
menunjukkan
kinerja baik
dengan merebut
peluang di era
industri 4.0
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Infrastruktur di Papua, Irjen Kemenhub:

Masyarakat Bangga dan Mulai
Merasakan Kerja Pemerintah

Dialog dan presentasi
Menhub Budi Karya
Sumadi dengan para
pejabat Kementerian
Perhubungan (Kemenhub)
di depan taruna STPI Curug,
Tangerang, berlanjut dan
diikuti ratusan audiens baik
taruna atau peserta Diklat
Pemberdayaan Masyarakat
(DPM).

Banyak hal dibahas, termasuk pembangunan
infrastruktur di daerah terdepan dan terluar NKRI
seperti di Papua. “Semua tak lepas dari perhatian
Pemerinahan Jokowi-JK selama empat tahun
terakhir,” kata Menhub di kampus STPI Curug,
Minggu (18/11/2018)
Kini giliran Irjen Kemenhub Wahju Satrio
Utomo, kebetulan baru pulang tugas pemantauan
ke Papua. Banyak proyek transportasi digalakkan
di provinsi paling timur Indonesia itu.
“Pak Irjen, bagaimana hasil pemantauan
Anda selama bertugas ke Papua kemarin? Coba
ceritakan di depan anak-anak (taruna STPI) ini,”
kata Menhub mempersilahkan.
“Terima kasih Pak Menteri. Hasil kunjungan
ke Papua, masyarakat mengaku bangga dan
mulai merasakan kerja Pemerintah, terutama
dalam pembangunan infrastruktur transportasi.
Perjalanan dari Biak, Serui dan daerah di
pegunungan Papua bisa ditempuh dengan
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maskapai perintis,” kata Irjen Kemenhub.
Selain matra udara, pembangunan pelabuhan
serta kapal-kapal Tol Laut yang membawa bahan
kebutuhan pokok (sembako), semen dan lainnya
sangat dirasakan manfaatnya di masyarakat Papua.
“Dampak tol laut mampu menurunkan
disparitas harga barang di berbagai titik di
Papua,” sebut Irjen yang tampil bersama Kepala
BPSDMP Umiyatun Hayati Triastuti.
Di tambahkan Irjen, pembangunan sejumlah
dermaga dan pelabuhan di daerah Papua dan
Papua Barat kini terus dikebut pembangunannya.
Pelabuhan itu dibangun Ditjen Perhubungan
Laut dan beberapa pelabuhan sungai oleh Ditjen
Hubdat, Kemenhub RI.
“Jika infrastruktur itu sudah selesai dan siap
dioperasikan, maka arus logistik di Papua makin
lancar dan disparitas harga pun bisa terus ditekan
agar bisa mengurangi beban masyarakat di
daerah,” tegas Irjen.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Radar

Bupati Manokwari
Berharap Banyak PAD dari
Bandara dan Pelabuhan

B

upati Manokwari, Papua Barat, Demas
P Mandacan, mengharapkan banyak
pemasukan berupa pendapatan asli
daerah ( PAD) dari Bandara Rendani dan
Pelabuhan Manokwari.
Hal itu dikemukakannya saat menerima
kunjungan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian
Perhubungan, Wahju Satrio Utomo, Jumat
(9/11/2018). Wahju didampingi Inspektur IV Itjen
Imam Hambali, Inspektur V Itjen Heri Sudarmaji,
Kepala Tata Usaha Bandara Rendani Sugeng
Hadi, serta Kepala Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manokwari Capt.
Markus Kumendong
“Kami sangat mendukung pengembangan
bandara dan pelabuhan, namun sejauh ini
belum ada imbal balik dari eksistensi bandara
dan pelabuhan berkontribusi kepada APBD,”
ujar bupati. Sebelumnya Demas P Mandacan,
mengemukakan jalan akses ke Bandara Rendani
akan dipindah.
Bupati menuturk an pihak nya sudah
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menggelar sosialisasi perpindahan akses jalan
dari lokasi eksisting tepat di depan bandara ke
pinggir laut.
Perpindahan aksesibilitas itu menyebabkan
sekitar 160 warga harus direlokasi dari tanah
milik Kementerian Perhubungan tersebut. “Dana
pembangunan jalan akan disediakan dari APBD
Manokwari dan dibantu dari APBN melalui
Kementerian PUPR,” jelas Demas P Mandacan.
Sedangkan untuk kepentingan perpanjangan
runway, akan membebaskan sekitar 60 keliarga
dari lahan yang juga milik Kementerian
Perhubungan. Dana pembebasan ak an
ditanggung APBD Manokwari.
Menanggapi aspirasi soal PAD tersebut,
Irjen Wahju Sateio Utomo menuturkan akan
memyampaikan kepada Menteri Perhubungan.
Dia menuturkan banyak potensi PAD dari
keberadaan pelabuhan dan bandara yakni
berupa PBB dan pajak perbelanjaan (PB1).
Selain itu, dapat saja parkir dikerjasamakan
pengelolaannya dengan pemerintah daerah.

Radar

Jalan Akses Bandara Rendani
akan Dipindah ke Pinggir Laut
Meski demikian, Irjen mengutarakan
keberadaan infrastruktur, termasuk bandara
dan pelabuhan, sesungguhnya merupakan
urat nadi perekonomian. Banyak efek manfaat
(multiplier effect) secara ekonomi karena
eksistensi infrastruktur.
Saat menerima kunjungan Inspektur
Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan,
Wahju Satrio Utomo, Jumat (9/11/2018), Bupati
Manokwari, Papua Barat, Demas P Mandacan,
mengemukakan jalan akses ke Bandara Rendani
akan dipindah.
Bupati menuturkan pihaknya sudah menggelar
sosialisasi perpindahan akses jalan dari lokasi
eksisting tepat di depan bandara ke pinggir laut.

Perpindahan aksesibilitas itu menyebabkan
sekitar 160 warga harus direlokasi dari tanah
milik Kementerian Perhubungan tersebut. “Dana
pembangunan jalan akan disediakan dari APBD
Manokwari dan dibantu dari APBN melalui
Kementerian PUPR,” jelas Demas P Mandacan.
Sedangkan untuk kepentingan
perpanjangan runway, akan membebaskan
sekitar 60 keluarga dari lahan yang juga milik
Kementerian Perhubungan. Dana pembebasan
akan ditanggung APBD Manokwari.
Sebelumnya Irjen Kemenhub Wahju Satrio
Utomo mengemukakan rencana pengembangan
Bandara Rendani berupa pembangunan terminal
baru dan perpanjangan runway dari 2.000 meter
menjadi 2.500 meter.
“Pengembangan ini dibutuhkan mengingat
semakin tingginya jumlah penumpang dan arus
pesawat di Bandara Rendani. Hanya saja lahan
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u nt u k p e n g e m b a n g a n te r s e b u t m a s i h
belum clear. Sebagian lahan bandara yang
dimiliki Kementerian Perhubungan, masih
ditempati warga,” tutur mantan Kepala BPSDM
Perhubungan Kementerian Perhubungan itu.
Didampingi Inspektur IV Itjen Imam Hambali,
Inspektur V Itjen Heri Sudarmaji, Kepala Tata
Usaha Bandara Rendani Sugeng Hadi, serta
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) Manokwari Capt. Markus
Rumendong, Irjen mengutarakan dukungan dari
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari
dibutuhkan untuk pengembangan bandara
tersebut.
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Pengembangan Bandara
& Perpanjangan Runway
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian
Perhubungan, Wahju Satrio Utomo, berkunjung
ke Bupati Manokwari, Papua Barat, Demas P
Mandacan, Jumat (9/11/2018).
Dalam kesempatan itu, Irjen mengemukakan
rencana pengembangan Bandara Rendani
berupa pembangunan terminal baru dan
perpanjangan runway dari 2.000 meter menjadi
2.500 meter.

Menanggapi pernyataan Irjen Kemenhub,
Bupati Demas P Mandacan menegaskan dukungan
penuh Pemerintah Kabupaten Manokwari.
“Pengembangan bandara dan perpanjangan
landasan harus segera dilaksanakan. Jangan
ditunda. Jangan menunggu seluruh pembebasan
lahan selesai,” cetusnya. Politisi PDIP itu
mengungkapkan Pemkab Manokwari berusaha
terus membebaskan lahan bandara dari warrga.
Sebelummya pemkab membebaskan lahan
untuk pagar di depan bandara.
Saat ini, dia mengemukakan pemkab
sedang berusaha membebaskan sekitar 64
keluarga mendiami lahan untuk perpanjangan

runway dan sekitar 140 keluarga di lahan untuk
pembangunan jalan baru bandara.
“Proses pembebasan aset bandara itu dibiayai
APBD. Jadi tidak hanya sosialisasi dan tenaga,
pemkab juga mengeluarkan dana,” tegasnya.
Bupati Manokwari memgharapkan lahan
yang bebas dari permukiman warga agar segera
dibangun. “Seperti lahan sepanjang 150 meter
untuk perpanjangan landasan pesawat. Sudah
tidak ada warga. Bangun saja dulu. Ini akan
dilihat warga, sehingga warga yang belum
mau dibebaskan akan berpikir bahwa rumah
mereka berada di ujung landasan sehingga
membahayakan diri sendiri,” cetusnya.
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Terbang Menghentak dari Fakfak
ke Sorong di Hari Pahlawan

P

esawat ini bersama krunya memang
menginap di bandara tersebut. Sebelum
matahari muncul, berangsur-angsur
penumpang datang.
Sekitar pukul 06.15, penumpang sudah
menduduki sebagian besar kursi tersedia.
Termasuk di dalamnya rombongan dari
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian
Perhubungan dipimpin Irjen Wahju Satrio Utomo.
Anggota rombongan antara lain Inspektur IV
Itjen Imam Hambali dan Inspektur V Itjen Heri
Sudarmaji.
Pramugari dengan busana merah hati
menyapa ramah setiap penumpang yang
naik dari pintu belakang. Sekadar catatan,
penumpang untuk naik dan turun memang
hanya menggunakan pintu belakang pesawat.
Karena masih pagi, hembusan angin dari
pendingin udara cukup dingin di dalam kabin
pesawat.
Baling-baling berputar kencang. Suara
menderu terdengar. Pesawat per lahan
meninggalkan area parkir. Adrenalin mulai
terpompa di tengah merdunya suara deru
propeler.
Teringat kali pertama mendarat di landasan.
Terasa cukup kencang saat roda belakang
pesawat menyentuh tanah (touch down).
Pendaratan yang menyebabkan badan agak
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terguncang itu karena landasan sepanjang
1.200 meter dan efektif hanya bisa dipakai 900
meter untuk pendaratan. Sedangkan ATR-72
membutuhkan sedikitnya panjang runway 1.400
meter.
Menjadi pertanyaan besar apakah guncangan
yang sama akan juga terjadi dalam pengalaman
pertama kami naik pesawat yang sama lepas
landas dari bandara tersebut.
Putaran baling-baling terasa lebih cepat
lagi. Suara pun makin menderu. Pesawat
segera berlari. Dan akhirnya lepas landas lalu
membawahi pepohonan tinggi di seberang
landasan.
Ketika pesawat sudah di posisi in cruise dan
lalu lampu seat belt dimatikan, hati mulai tenang.
Pesawat terus melayang di atas lautan.
Sekitar satu jam terbang, pesawat bersiap
mendarat di Bandara Domine Eduard Osok,
Sorong, Papua Barat. Muncul tela-teki apakah
pesawat yang sama akan terguncang saat
mendarat seperti di Bandara Torea.
Teka-teki ini layak muncul karena pengalaman
pertama naik ATR-72 yang melakukan pendaratan
di Sorong.
Pesawat mulai menurunkan roda. Tak
lama kemudian menyentuh tanah. Mulusnya
pendaratan menjawab teka-teki bertepatan
dengan peringatan Hari Pahlawan tadi.

Radar

Irjen Kemenhub & Kepala Kejaksaan
Negeri Manokwari Sepakat
Pendampingan Proyek Transportasi

D

alam kesempatan inspeksi ke
Manokwari, Papua Barat, Inspektur
Jenderal (Irjen) Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) Wahju
Satrio Utomo mengunjungi Kantor Kejaksaan
Negeri, Rabu (8/11/2018).
Didampingi Inspektur IV Itjen Imam Hambali
dan Inspektur V Itjen Heri Sudarmaji, Irjen
disambut hangat Kepala Kejaksaan Negeri
Manokwari Tongging Banjarnahor, SH, M.AP.
Dalam kesempatan itu, Wahju Satrio Utomo
menjelaskan sejumlah proyek di lingkungan
Kementerian Perhubungan, terutama di wilayah
Kabupaten Manokwari.
Proyek itu antara lain berupa pengembangan

Bandara Rendani berupa pengerjaan terminal
baru. Karena proses proyek itu bersentuhan
dengan aspek hukum, maka dibutuhkan
pendampingan dari kejaksaan. Keinginan itu
disambut baik oleh pihak Kepala Kejaksaan
Negeri Manokwari. “Sehingga kami dapat sepakat
tentang pendampingan itu,” ungkap Irjen.
Atas kesepakatan tersebut, dia menyampakan
terima kasih sekaligus mengapresiasi Kepala
Kejaksaan Negeri Manokwari.
Mantan Kepala BPSDM Perhubungan
itu menuturkan kesepakatan itu merupakan
tindak lanjut dari MoU antara Kementerian
Perhubungan dan Kejaksaan Agung, serta Itjen
Kemenhub dengan Jamintel Kejaksaan Agung.
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Sidak ke Kapal Perintis
KM EL No. 3 di Manokwari,
Irjen: Tak Manusiawi Dalam Mengangkut Penumpang

Menjelang matahari
tenggelam, Inspektur
Jenderal (Irjen) Kementerian
Perhubungan (Kemenhub)
Wahju Satrio Utomo
menginspeksi satu kapal
perintis di Pelabuhan
Manokwari, Papua Barat,
Kamis (8/11/2018).
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Didampingi Inspektur IV Itjen Imam Hambali
dan Inspektur V Itjen Heri Sudarmaji, Wahju
Satrio Utomo di dermaga memperhatikan
postur kapal yang sebagian palkanya tertutup
tenda biru.
Dia lalu memutuskan naik ke atas kapal,
yang tengah sandar itu. Di palka kapal dilihatnya
bagian dalam tenda biru. Ternyata tersapat
sejumlah barang kebutuhan pokok dan sejumlah
penumpang.
Penumpang kapal yang dioperasikan Luas
Line itu tidur di hamparan beralaskan plastik biru
di atas palka berbentuk cembung. Di kanan dan
kiri terdapat pembatas dari tambang.
“Tidak manusia bila penumpang tidur
gelaran seperti ini,” tutur Wahju Satrio Utomo
kepada nakhoda Capt. Suwandi.
Mantan Kepala BPSDM Perhubungan

Kemenhub itu juga mempertanyakan tentang
peralatan keselamatan, termasuk life jacket dan
liferaft.
N a k h o d a m e ny a t a k a n s e l u r u h a l a t
keselamatan tersedia. Sedangkan mengenai
kenyamanan penumpang, akan dikaji lagi
sehingga penumpang dapat nyaman selama
pelayaran.
Kepala Kantor Kessyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manokwari Marcus
mengemukakan kapal tersebut merupakan
armada pengganti karena kapal utama milik
negara yakni KMP Kasuari Pasifik IV sedang dock.
Dia menjelaskan maskapai yang
memenangkan tender operator kapal perintia
KMP Kasuari Pasifik IV berkewajiban menyediakan
kapal pengganti dan milik sendiri bila kapal milik
negara memgalami kerusakan.

Radar

Irjen Minta
Pelabuhan
Kokas Bangun
Market Baru
Inspektur Jenderal (Irjen)
Kementerian Perhubungan,
Wahju Satrio Utomo, inspeksi
ke Unit Penyelenggara
Pelabuhan (UPP) Kokas di
Kabupaten Fakfak, Papua Barat,
Jumat (9/11/2018).
Dari kota Fakfak ke pelabuhan ini, Wahju
Satrio Utomo bersama Inspektur IV Itjen Imam
Hambali dan Inspektur V Itjen Heri Sudarmaji,
serta dikawal pihak kepolisian harus menyusuri
jalan kecil, menanjak, banyak tikungan dan
sebagian lahannya merupakan kawasan hutan.
Setelah menempuh perjalanan sekitar
tiga jam, rombongan tiba di kantor instansi di
lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tersebut.
Irjen segera mengecek dermaga, terminal
penumpang dan kantor UPP. “Optimalkan kantor
UPP ini agar lebih banyak meraih Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP),” tuturnya kepada
Kepala UPP Kokas, Suleman dan jajarannya.
Wahju S atr io U tomo mengutarak an
eksplorasi gas di dekat pelabuhan semestinya
dapat menggenjot kuantitas kapal singgah di
pelabuhan.
Bahkan dengan posisi sebagai pelabuhan di
wilayah begitu banyak situs peninggalan pasukan
Jepang saat Perang Dunia II maka pelabuhan ini
dapat mengundang datangnya begitu banyak
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turis mancanegara dengan menggunakan kapal
pesiar. Belum lagi pantai-pantai eksotis di sekitar
pelabuhan tersebut.
“Pengelolaan pelabuhan ini sudah cukup baik.
Hanya saja harus lebih optimal lagi membangun
market-market baru. Karenanya bangun komunikasi
dengan agen perjalanan yacht dan cruise. Gandeng
Dinas Pariwisata dan instasni-instansi lain berkaitan
dengan potensi market,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Irjen juga
mengingatkan jajaran UPP Kokas untuk
menegakkan aspek keselamatan pelayaran dan
perlindungan lingkungan maritim.
Selain itu, Wahju Satrio Utomo mengingatkan
pula agar menghindari pelalu koruptif dan
pungli. “Jangan membenarkan yang biasa. Tetapi
membiasakan yang benar,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala UPP Kokas Suleman
mengutarakan selama ini pelabuhan melayani
dua kapal perintis KM Sabuk Nusantara, kapalkapal pengangkut pegawai proyek eksplorasi
gas dan kapal lainnya.

Radar

Di Hadapan Pegawai KSOP Manokwari, Irjen:

Tak Korupsi Berarti Sayang
Orangtua & Keluarga

Konsep melayani
dengan hati disodorkan
Inspektur Jenderal
(Irjen) Kementerian
Perhubungan, Wahju
Satrio Utomo, saat
berkunjung ke Kantor
Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan
Manokwari, Papua
Barat, Jumat
(9/11/2018).

“Mari melayani sebaik mungkin, sesuai SOP,
kreatif, jujur dan membiasakan yang benar.
Bekerjalah dengan hati,” cetusnya didampingi
Inspektur IV Itjen Imam Hambali, Inspektur
V Itjen Heri Sudarmaji, serta Kepala Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)
Manokwari Capt. Markus Kumendong,
Wahju Satrio Utomo, menuturkan bekerja dengan
hati dan membiasakan yang benar maka seluruh
jajaran Kemenhub akan terhindar dari perbuatan
melanggar hukum, termasuk di dalamnya korupsi
dan pungli.
Dia mengutarakan bekerja dengan penuh
pengabdian dan mengindarkan diri dari praktik
korupsi serta pungli seperti itu selalu ditegaskan
oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
“Ketika terbersit keinginan untuk pungli dan
korupsi maka ingatlah kepada keluarga. Kalau
ditangkap dan dihukum maka keluarga menjadi
amat malu dan tersiksa secara batin,” ujar Irjen.
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Jadi Pejabat Pertama Eselon I
Kemenhub yang Datang ke Kepulauan
Yapen, Pak Irjen Disambut Tari Adat
Inspektur
Jenderal (Irjen)
Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub) Wahju
Satrio Utomo
disambut meriah di
Bandara Stevanus
Rumbewas,
Serui, Kabupaten
Kepulauan Yapen,
Papua.
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Tari adat Masarandak digelar menyambut pejabat
eselon I, yang datang menggunakan pesawat ATR-42
Trigana Air tersebut, Rabu (7/11/2018). Wakil Bupati Frans
Sanadi langsung memimpin penyambutan.
Menurut Frans Sanadi, penyambutan itu patut
digelar karena baru kali ini ada pejabat eselon I
Kemenhub datang berkunjung ke wilayah tersebut.
“Selamat datang, Bapak Irjen. Betapa kami berbahagia
atas kedatangan Bapak,” tutur Wakil Bupati kepada Wahju
Satrio Utomo, yang didampingi Inspektur IV Itjen Imam
Hambali dan Inspektur V Itjen Heri Sudarmaji.
Frans menyampaikan permohonan maaf kepada
Irjen atas ketidakhadiran Bupati Kepulauan Yapen karena
secara bersamaan sedang ada tugas ke Jakarta.
Sedangkan Wahju Satrio Utomo mengungkapkan
salam hangat dari Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi kepada Bupati, Wakil Bupati dan seluruh warga
Kepulauan Yapen.
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Antisipasi Pertumbuhan Penumpang & Gelaran PON

Bandara Stevanus Rumbewas Butuh
Penyempurnaan Runway dan Renovasi Terminal

B

andara Stevanus Rumbewas, Serui,
Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua,
patut segera dikembangkan mengingat
pertumbuhan jumlah penumpang dan
menyambut gelaran Pekan Olahraga Nasional
(PON).
Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Serui,
Frans Sanadi, kepada Inspektur Jenderal (Irjen)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Wahju
Satrio Utomo, Rabu (7/11/2018).
Kepada Irjen yang didampingi Inspektur IV
Itjen Imam Hambali dan Inspektur V Itjen Heri
Sudarmaji, Wakil Bupati mengutarakan selama
ini bandara tersebut hanya diterbangi pesawat
ATR-42 Trigana Air.
Pesawat lain seperti Garuda Indonesia
tidak bisa masuk karena persoalan ketebalan
atau Pavement Classification Number (PCN)
runway. Pesawat ATR-72 Garuda Indonesua
membutuhkan PCN 14 sentimeter. Sedangkan
runway Bandara Stevanus Rumbewas memiliki
PCN 12.
Selain itu, Frans Sanadi mengutarakan runway
perlu diperpanjang dari panjang eksisting 1.600
meter. “Perpanjangan agar pesawat lebih besar
dapat terbang ke bandara ini,” jelasnya sambil
menambahkan perpanjangan runway harus
memapas bukit rendah di ujung landasan.

Sedangkan renovasi terminal, dia
menjelaskan dibutuhkan karena sekarang saja
sudah sesak walau hanya satu pesawat yang
datang. Terminal patut diperluas dan ditingkat.
Penyempurnaan runway dan perluasan
terminal, dia mengutarakan mengingat potensi
market tinggi. Potensi itu dipicu oleh aktifitas
warga dan pebisnis, di samping tumbuhnya
industri pariwisata dan perikanan.
Wakil Bupati menyebut penyelenggaraan
perhelatan PON tahun 2020 juga menjadi pemicu
pengembangan bandara. “Ada tiga cabang
olahraga, termasuk babak penyisihan sepakbola,
digelar di Serui. Kalau kapasitas bandara masih
seperti saat ini, maka akan sangat kewalahan
melayani delegasi PON,” jelasnya.
PRINSIPNYA SETUJU
Menanggapi permintaan Wakil Bupati
Kepulauan Yapen, Irjen Wahju Satrio Utomo
menuturkan akan memyampaikan kepada
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
“Prinsipnya Bapak Menteri Perhubungan
amat peduli pembangunan infrastruktur
transportasi, terutama di kawasan-kawasan
perintis. Karenanya, tentang pengembangan
bandara ini tentu saja mendapatkan perhatian
tinggi,” ujar Irjen.
Transparansi l Vol. 17 No. 5 Tahun 2018 l
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Irjen Minta Segera Operasikan
Kapal Sabuk Nusantara 29 Setelah
6 Bulan Tak Layani Trayek Perintis
Dalam inspeksi
ke Pelabuhan
Serui, Kabupaten
Yapen, Papua,
Rabu (7/11/2018),
Inspektur Jenderal
(Irjen) Kementerian
Perhubungan, Wahju
Satrio Utomo, temukan
kapal Sabuk Nusantara
29 tidak beroperasi
layani trayek perintis
selama enam bulan.
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Pejabat eselon I, yang sedang mennginspeksi
proyek pembangunan jalan penghubung ke
dermaga di pelabuhan, tersebut menemukan
kapal milik Ditjen Perhubungan Laut dan
dioperasikan PT Pelni itu terhenti berlayar karena
mengalami kerusakan.
Irjen didampingi Wakil Bupati Kepulauan
Yapen, Frans Sanadi, Inspektur IV Itjen Imam
Hambali, Inspektur V Itjen Heri Sudarmaji, Kepala
Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui Ditjen
Perhubungan Laut Oktovianus C Karubaba, SE,
MM, serta pejabat daerah tersebut.
Kepada Irjen, Kepala Cabang Pelni Serui,
Marthin M Tambunan, mengungkapkan kapal
tersebut tidak dapat beroperasi selama enam
bulan terakhir melayani disebabkan adanya
kerusakan gear box.

“Sukucadangnya sulit didapat. Harus impor
dari Singapura. Sekarang sudah diperbaiki.
Sudah sea trial,” jelas Marthin M Tambunan.
Menanggapi penjelasan pihak Pelni, Wahju
Satrio Utomo meminta agar kapal dengan
basecamp di Jayapura itu cepat kembali
dioperasikan karena dibutuhkan oleh publik.
“Kapal ini merupakan bagian dari semangat
pemerintah menyediakan transportasi bagi

mobilitas rakyat dan barang,” tuturnya Irjen
sambil menambahkan Presiden Jokowi dan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sangat
mengharapkan kapal perintis dan kapal tol laut
optimal pemanfaatannya.
Sebelumnya kapal yang dibangun di galangan
PT Mariana Bahagia beroperasi di lintasan Jayapura–
Sarni–Kurudu–Pulwai–Waren–Serui–Ansus-Wooi–
Poom–Biak—Saribi–Manokwari.
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Terminal Penumpang, Reklamasi
& Perpanjangan Dermaga
Dibutuhkan di Pelabuhan Serui

P

elabuhan Serui membutuhkan
percepatan pembangunan
perpanjangan dermaga dan jalan dari
sisi darat ke dermaga.
Kebutuhan itu terungkap dalam kunjungan
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian
Perhubungan, Wahju Satrio Utomo, ke pelabuhan
di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, itu, Rabu
(7/11/2018).
Irjen didampingi oleh Wakil Bupati Kepulauan
Yapen, Frans Sanadi, Inspektur IV Itjen Imam
Hambali, Inspektur V Itjen Heri Sudarmaji, Kepala
Unit Penyelenggara Pelabuhan Serui Ditjen
Perhubungan Laut Oktovianus C Karubaba, SE,
MM, serta pejabat daerah tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati
Frans Sanadi menyampaikan kepada Irjen
Kemenhub bahwa pelabuhan itu membutuhkan
perpanjangan dermaga, rek lamasi dan
pembangunan terminal penumpang.
“Laju pertumbuhan kunjungan kapal dan
penumpang di sini terus menaik. Namun
dermaga masih terbatas. Selain itu, tidak ada
terminal penumpang,” ungkap Wakil Bupati.
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Dia mengutarakan terminal penumpang
dapat dibangun di lahan penumpuk an
kontainer. Sedangkan lahan penumpukan
terminal dibangun di lahan reklamasi. “Kondisi
eksisting lahan penumpang berada di lahan
depan pelabuhan. Bapak Bupati mengharapkan
dipindah. Eks-lahannya untuk pembangunan
terminal penumpang. Dengan demikian,
terminal ini menjadi semacam landmark dari
Kota Serui,” jelasnya.
Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan
Serui Ditjen Perhubungan Laut Oktovianus C
Karubaba, SE, MM, menyodorkan data dukung
pernyataan Wakil Bupati.
Menurut Karuraba, dermaga eksisting
merupakan replacement setelah gempa tahun
2010. Pada sisi lain, kinjungan kapal tiap hulan
mencapai 50 unit, paling besar di atas 5.000
DWT. “Pelabuhan ini disinggahi tiga kapal tol
laut, yang diageni Temas. Kapal tol laut ini dari
Jakarta dan Surabaya membawa kebutuhan
pokok, semen, dan kebutuhan warga lainnya,”
ungkapnya didampingi Rivai Karim,SE, sebagai
petugas kesyahbandaran UPP Serui.

Sedangkan penumpang rata-rata sebulan
2.000 penumpang. “Selama ini dilayani dua kapal
Pelni. Load factornya bagus, sehingga publik
meminta penambahan satu lagi kapal.
Di luar kapal Pelni, dia menjelaskan segera
beroperasi kapal penumpang baru dengan
kapasitas angkut besar. “Juga akan beroperasi
kapal cepat Express Bahari 88,” ungkap Karuraba.
Mengenai pembangunan, dia menuturkan

sedang dikerjakan dermaga 50 meter dan jalan
penghubung (trastele) 43 meter. Pembangunan
dengan tahun anggaran 2018 tersebut sudah
mencapai 85 persen.
Sedangkan pembangunan lanjutan yang
dibutuhkan adalah reklamasi, dan pembangunan
terminal penumpang ser ta causeway
(penghubung dari lapangan penumpukan
kontainer ke dermaga).
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Didampingi Wakil Bupati Kepulauan Yapen

Irjen Kemenhub Cek Kapal Pelni
KM Dobonsolo di Serui

Kapal Pelni,
KM Dobonsolo,
perlahan merapat
di dermaga
Pelabuhan Serui,
Kabupaten
Kepulauan Yapen,
Papua, Rabu
(7/11/2018) sore.
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Kedatangan kapal mengangkut ratusan
penumpang itu langsung disambut Inspektur
Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan,
Wahju Satrio Utomo, didampingi Wakil Bupati
Kepulauan Yapen, Frans Sanadi, Inspektur IV Itjen
Imam Hambali, Inspektur V Itjen Heri Sudarmaji,
serta pejabat daerah tersebut.
Begitu kapal berhenti dengan sempurna,
Irjen bersama rombongan langsung naik ke
kapal. Nakhoda Capt. Ridwan memyambut
hadirnya rombongan di atas kapal, yang
pengoperasiannya disubsidi APBN melalui skema
passenger service obligation (PSO), tersebut.
Wahju Satrio Utomo, menyempatkan
mengunjungi penumpang kapal asal Jayapura itu.
“Salam hangat dari Bapak Menteri Perhubungan,
Bapak Budi Karya Sumadi,” tutur Irjen dalam
dialog mengeksplorasi pelayanan kapal.
Kepada Irjen, sejumlah penumpang
mengaku berterima kasih kepada pemerintah

karena menyediakan kapal Pelni untuk melayani
mobilitas warga di lintas antarpulau.
Seusai berbincang ramah dengan
penumpang, Irjen berdiskusi ringan dengan
nakhoda. Dia banyak mempertanyakan mengenai
aspek pelayanan, sekaligus mengingatkan agar
nakhoda dan kru kapal KM Dobonsolo patuh
terhadap seluruh aspek keselamatan pelayaran.

Selain itu, Irjen juga mengingatkan kru
kapal untuk menjaga perlindungan lingkungan
maritim. Dalam konteks itu, maka kru kapal agar
tidak membuang sampah ke perairan.
Pada kesempatan sama, Irjen Kemenhub
mengecek surat persetujuan berlayar (SPB).
Ternyata lengkap seluruh dokumen sebagai
persyaratan penerbitan SPB.
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Kunjungan Irjen Kemenhub:

Pelabuhan Penyeberangan
Kabuena Serui Butuh Rambu Navigasi
Dalam rangkaian
kunjungan ke
Kepulauan Yapen,
Papua, Inspektur
Jenderal (Irjen)
Kementerian
Perhubungan,
Wahju Satrio Utomo,
juga mendatangi
Pelabuhan
Penyeberangan
Kabuena, Serui.
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Dalam kunjungan itu, Pak Irjen didampingi
Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Frans Sanadi,
Inspektur IV Itjen Imam Hambali, Inspektur V
Itjen Heri Sudarmaji, Kepala Unit Penyelenggara
Pelabuhan Serui Ditjen Perhubungan Laut
Oktovianus C Karubaba, SE, MM, serta pejabat
daerah tersebut.
Pe l a b u h a n , y a n g d i b a n g u n D i t j e n
Perhubungan Darat namun dioperasikan oleh
Pemerintak Kabupaten Yapen, itu dilengkapi
ramp door untuk loading dan unloading muatan,
terutama penumpang.
Plt kepala pelabuhan tersebut, Nolsius
Arampi, mengemukakan alur mengalami
pendangkalan karena sendimentasi dari sungai.
Meski demikian, kapal masih dapat masuk dan
ke luar. Selain itu, dia mengemukakan kapal
beberapa kali kandas disebabkan tidak adanya
rambu navigasi.
Sedangkan Wakil Bupati Frans Sanadi
mengemukakan pelabuhan penyeberangan
ini akan dikembangkan karena meningkatnya
jumlah warga yang menggunakan kapal feri

untuk kepentingan bekerja, kunjungan keluarga
atau berwisata.
“Kapal feri di sini amat dibutuhkan warga.
Karena memang secara demografi, tanah di
papua ini begitu banyak pulau-pulau,” jelasnya
Menanggapi penjelasan kepala pelabuhan
dan wakil bupati, Irjen Wahju Satrio Utomo
mengemukakan akan merekomendasikan
kepada Dirjen Perhubungan Laut agar
menyediakan rambu navigasi di alur pelabuhan.
“Fasilitas alat bantu navigasi ini dibutuhkan
untuk menjaga keselamatan pelayaran kapalkapal yang berlayar di sini,” tutur mantan
Kepala BPSDM Perhubungan Kementerian
Perhubungan itu.
PENYEBERANGAN PERINTIS
Di pelabuhan tersebut, sejauh ini melayani
KM Masirei. Kapal perintis milik PT Indonesia
Ferry itu melayani di pelayaran perintis dengan
jadwal Biak – Serui (Selasa), Serui – Waropen –
Nabire (Selasa) dan Nabire – Waropen – Serui
– Biak (Kamis).
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Tinjau Kapal Tol Laut di Biak, Irjen Kemenhub:

Harus Perlancar Arus Logistik
& Dorong Perekonomian

Dalam kunjungan sekaligus pengawasan sejumlah
proyek di sejumlah kabupaten di Papua, Inspektur
Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan Wahju
Satrio Utomo memyempatkan meninjau operasional
kapal tol laut di Biak Numfor, Rabu (7/11/2018).
Satu-satunya kapal tol laut di sana adalah KM
Kendhaga Nusantara 9, kapal milik Kementerian
Perhubungan dan dioperasikan Mentari Line.
Kapal baru itu dioperasikan sejak Mei 2018.
Didampingi Kepala Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Biak, Abdul Muis,
Wahju Satrio Utomo naik ke kapal dan berkeliling
melihat kontainer. Dia juga menyempatkan
berbincang dengan nakhoda Capt. Salim.
Kepada Irjen, Salim menjelaskan kapal itu
memiliki homebase di Biak. “Jadwalnya sebulan
sekali. Kami melayani distribusi barang ke Sarmi,
Orasbari, Waren, dan Teba,” jelas nakhoda.
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Barang-barang sebagian besar sembako
tersebut, Salim mengemukakan diangkut oleh
kapal Mentari Line dari Pelabuhan Tanjung Perak,
Surabaya. “Setelah kami antar barang-barang itu,
kembalinya tidak ada muatan untuk diangkut
ke Pulau Jawa atau pulau lainnya,” ungkapnya.
Kepada nakhoda, Irjen berpesan agar
menjunjung tinggi keselamatan pelayaran.
“Jangan pernah menawar-nawar keselamatan
pelayaran,” tuturnya.
Sedangkan kepada Kepala KSOP Biak, dia
mengemukakan eksistensi kapal tol seperti KM
Kendhaga Nusantara 9 ini harus memperlancar
arus logistik dan mendorong perekonomian
daerah.
“Bapak Presiden dan Bapak Menteri
Perhubungan amat menginginkan lancarnya
arus logistik dapat menekan harga. Secara
paralel, kapal tol laut juga berperan besar dalam
perekonomian daerah antara lain menjadi sarana
transportasi untuk mendistribusikan hasilhasil pertanian dan potensi ekonomi lainnya,”
cetusnya.
Karena itu, Wahju Satrio Utomo berharap
operasional kapal ini tidak hanya satu bulan
sekali. “Pemanfaataan kapal perlu koordinasi
dengan pemerintah daerah dan Kadin setempat,”
ujaranya.

Transparansi l Vol. 17 No. 5 Tahun 2018 l

33

Radar

Pelabuhan Dompak
akan Dievaluasi Kemanfaatannya

P

elabuhan Dompak bernasib tak
seberuntung pelabuhan-pelabuhan
lainnya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Keberadaannya sungguh miris sejak
mulai tahun 2017. Pembangunan yang hampir
rampung di wilayah tidak jauh dari kantor
Gubernur itu kini tak berujung.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian
Perhubungan Wahju Satrio Utomo meninjau
pelabuhan tersebut untuk melihat kondisi terkini
dan akan dicarikan rekomendasi yang akan
dilakukan Ditjen Perhubungan Laut selanjutnya.
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Pelabuhan Dompak berdiri di atas tanah
4,8 hektar yang merupakan reklamasi pantai.
Peruntukannya adalah untuk pelabuhan
penumpang.
Jarak antara Pelabuhan Dompak dan
kawasan perkantoran Gubernuran tidaklah jauh.
Pada mulanya ditargetkan untuk memudahkan
masyarakat yang akan bekerja atau berkunjung.
“Kami akan rekomendasikan kepada Ditjen
Hubla untuk dievaluasi dan dikaji oleh pihak ketiga
untuk dapat diputuskan kemanfaatannya, apakah
pelabuhan dilanjutkan atau tidak,” imbuh Irjen.

Radar

Meninjau Pelabuhan
Tanjung Berakit, Tanjung
Uban, Kepulauan Riau,
Inspektur Jenderal
(Irjen) Kementerian
Perhubungan Wahju Satrio
Utomo mengingatkan
agar kelolaan Pelabuhan
Tanjung Berakit diaktifkan.

Irjen Kemenhub
Ingatkan Agar
Pelabuhan Tanjung
Berakit Dioperasikan

“Saya meninjau dan mendapatkan informasi
bahwa pelabuhan telah selesai tahun 2015
sebagai pelabuhan internasional, namun hingga
saat ini belum satupun kapal yang sandar,” ujar
Irjen di Tanjung Uban, Rabu (24/10/2018).
Didampingi Inspektur IV Imam Hambali
dan Inspektur III Murdiyanto serta jajaran Ditjen
Perhubungan Laut, dia menyatakan bahwa bila
diperlukan, tawarkan pelabuhan agar dikelola
oleh pihak ketiga.

Misalnya saja kerja sama dengan skema
KPBU atau KSP dan lainnya yang terpenting
keselamatan pelayaran tidak diabaikan.
Saat ini di area Pelabuhan Tanjung Berakit
masih ada obstekel yang masih terjadi yakni
sedimen yang cukup banyak dan luas sehingga
tidak bisa dilewati dan disandari kapal. Untuk
itu diharapkan dengan keterlibatan pihak ketiga
maka akan lebih maju dan ada solusi bisnis yang
bisa dilakukan agar pelabuhan dapat beroperasi.
Transparansi l Vol. 17 No. 5 Tahun 2018 l
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Dorong Pembangunan Faspel Mocoh Tepat
Waktu, Irjen Kemenhub Imbau Tambah Personel
Dorong penyelesaian pembangunan
fasilitas Pelabuhan Bongkar Muat
Mocoh Tanjung Pinang selesai tepat
waktu, Inspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan (Irjen Kemenhub) Wahju
Satrio Utomo imbau kepada pelaksana
untuk menambah personel.
“Tambah personelnya dan waktu pengerjaan
dari dua menjadi tiga shift,” ujar Irjen di Tanjung
Pinang, Rabu (24/10/2018).
Saat ini terdapat 10 pekerjaan yang tengah
dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk Pelabuhan
kargo Mocoh, diantaranya penyelesaian dermaga.
I rjen yang didampingi I nspektur IV
Imam Hambali dan Inspektur III Murdiyanto
mengingatkan bahwa pekerjaan harus selesai
sesuai tenggat waktu yang ditetapkan yakni
31 Desember 2018. Pihaknya akan terus
mengawal pelaksanaan pembangunan untuk
dan memberikan supervisi bila diperlukan untuk
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kelancarannya. Pekerjaan di Pelabuhan Mocoh
saat ini melibatkan 30 personel dengan dua shift.
Untuk mendukung pekerjaan dioperasikan dua
tongkang.
Penanggungjawab pekerjaan menyebutkan
bahwa 14 kontainer telah tiba dan sebagin sudah
dibawa ke area Pelabuhan Mocoh.
“Masih empat kontainer yang belum tiba
kesini,” ungkapnya.
Pembangunan faspel pada tahun anggaran
2018 ini senilai Rp40 miliar. Namun sayangnya
pekerjaan baru dimulai awal Oktober 2018
lantaran beberapa alasan teknis.

Radar

Irjen Kemenhub: E Performance Percepat
Solusi Permasalahan di Lapangan

I

nspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan (Irjen Kemenhub) Wahju
Satrio Utomo mengemukakan bahwa
Aparat Sipil Negara (ASN) hendaknya
melaporkan pekerjaan yang dilaksanakan
sesuai dengan tupoksi.
Hal itu disampaikan saat menjadi
pembicara dalam Bimbingan Teknis (Bimtek)
Aplikasi E Performance pada UPT Eselon II
dan III di Lingkungan Ditjen Perhubungan
Laut.
Dengan adanya e performance maka
seluruh laporan akan dapat dengan mudah
diakses dan diketahui. Dengan begitu bila
terjadi permasalahan dapat dengan cepat
dicarikan solusinya.
“Diharapkan mekanisme jalan terus
sistemnya sehingga akan mempermudah
dan mempercepat aksi bila dibutuhkan,” jelas
Irjen di Batam, Rabu (24/10/2018) malam.
E Performance memberikan kemudahan
juga dalam mengawasi suatu pekerjaan yang
sedang berlangsung.

“Misalnya dilaporkan pekerjaan sudah
sejauhmana, kan bisa dilengkapi sebagai
buktinya, sehingga dapat diberik an
tanggapan dengan cepat,” ujarnya.
Dalam pekerjaan kata Irjen siklusnya
terus berputar mulai dari perencanaan,
lelang, pengerjaan, penyelesaian, dan
evaluasi.
Dengan adanya e performance ini dapat
mempermudah dan mempercepat akses
informasi dan data.
“Misalnya terkait dengan pekerjaan,
jangan sampai belum selesai sudah lunas
dibayar, peran e performance menjadi sangat
penting untuk kontrol,” pungkas Irjen.

Dengan adanya
e performance ini dapat
mempermudah dan
mempercepat akses
informasi dan data
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Irjen Kemenhub Tebar Semangat pada
Jajaran KSOP Tanjung Balai Karimun

I

nspektur Jenderal
Kementerian
Perhubungan (Irjen
Kemenhub) Wahju
Satria Utomo (Irjen)
didampingi Inspektur
IV Imam Hambali dan
Inspektur III Murdiyanto
menebar semangat
kepada jajaran KSOP
Kelas II Tanjung Balai
Karimun yang dipimpin
Ridwan, di Karimun,
Kamis (25/10/2018).

Diawali dengan menyampaikan rasa prihatin
terhadap kondisi pembangunan pelabuhan
Malarko yang dalam Konstruksi dalam pengerjaan
(KDP) mengalami hambatan.
“Kita akan sampaikan bahwa perlu dilakukan
evaluasi terhadap pembangunannya yang akan
memberikan manfaat bagi masyarakat banyak,”
tegas Irjen di hadapan jajaran KSOP Tanjung
Balai Karimun.
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Dalam pekerjaan kata dia, harus benar-benar
dilihat tingkat kemanfaatanya. Jangan diabaikan
fokusnya dan hindari pemborosan anggaran
negara.
“Semuanya harus jelas dan akuntabilitasnya
terjaga. Bila ada pekerjaan dinas misalnya,
lakukan sesuai rencana kerjanya,” tegasnya.
Selanjutnya Irjen meminta kepada para
pegawai agar terus meningkatkan kinerja dan

jangan berhenti berinovasi dan melakukan halhal terobosan yang mutakhir.
Apalagi dituturkannya, saat ini Menteri
Pe r h u b u n g a n te n g a h b e r u p ay a u n t u k
meningkatkan tinjangan kinerja (tunkin) bagi
seluruh pegawai Kemenhub.
“Bila mendapat persetujuan, jumlahnya akan
ditingkatkan dari sekarang,” imbuhnya.
Karenanya, diharapkan seluruh pegawai
untuk bekerja dengan sungguh-sunguh dan

terus ditingkatkan. Begitu juga integritasnya agar
terus ditambah.
Namun Irjen juga mengingatkan agar tidak
malu untuk bertanya pada atasan bila memang
ada pekerjaan yang diragukan pelaksanannya.
“Bila ketemu hal yang meragukan dan tidak
bisa jawab, lapor ke atasan, jangan coba-coba
memberikan jawaban yang tidak pasti. Karena
omongan kita akan dipegang,” paparnya.
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Irjen Kemenhub: Jadikan Renstra
Sebagai Panduan
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Irjen Kemenhub)
Wahju Satrio Utomo menyebutkan agar dalam pelaksanaan
pekerjaan pembangunan mengacu pada dasar-dasar yang ada.
“Jadikan Renstra (Rencana Strategis)
2015-2018 sebagai acuan, sebagai panduan,
dan sebagai dasar sebelum melaksanakan
perencanaan lanjutan,” tegas Irjen di Kantor
Pelabuhan Batam, ditulis Jumat (26/10/2018).
Kata dia, perhatikan dokumennya, lalu
jadikan sebagai dasar membuat program lalu
kegiatan, dan selanjutnya anggaran, sehingga
semuanya mengalir jelas, jangan sampai
anggaran melenceng kemana-mana.
Bila ada inovasi maka perjelas siapa yang
memprakarsai dari mana idenya, perencanaan
harus dibuat komprehensif dan pemikiran yang
matang dan jelas manfaatnya apa.
“Dalam penganggaran, susun RAB harus
wajar, tidak boleh tidak wajar. Cari referensi
dari apa yang kita buat sebagai pembanding,”
ungkapnya. Dalam penggunaan anggaran
menurut Irjen juga harus efisien dan tepat
guna, serap sebaik-baiknya.Terkait barang
tidak mengikat, perjalanan dinas, rapat-rapat
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dan honor yang dianggarkan digunakan
dengan baik. “Mari biasakan yang benar jangan
membenarkan yang biasa,” imbuh dia.
Irjen yang didampingi Inspektur IV Imam
Hambali dan Inspektur III Murdiyanto memberikan
contoh pada beberapa pembangunan pelabuhan.
Ratusan miliar rupiah sudah digelontorkan tapi
tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kendalakendala yang timbul harus bisa diselesaikan
dengan solutif.
Auditor Menemukan dan Menyelesaikan
Terhadap para auditor, dia menegaskan
bahwa saat melakukan audit tidak lagi sekadar
menemuk an masalah dan melapor k an
kepada pimpinan. “Saya minta kepada seluruh
auditor bukan lagi sekedar mengaudit dan
saat menemukan masalahnya langsung
menyelesaikannya dalam mencari jalan
keluarnya,” tutur Irjen.
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Dibutuhkan 620.000 Pilot Baru
Pesawat Komersial Selama 15-20
Tahun Mendatang
Saat kebakaran hutan melanda negara bagian California, Amerika
Serikat, Agustus lalu, badan yang paling bertanggung jawab untuk
mengatasi api menghadapi kendala tambahan. Paling tidak 20% dari
armada pesawat yang digunakan sebagai pemadam kebakaran tidak
terbang.
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Sebenarnya tidak ada masalah teknis, hanya
saja kekurangan pilot yang menerbangkannya.
Dan ini bukanlah masalah yang dihadapi
pasar tertentu saja.
Pada Mei, muncul berita bahwa Emirates, salah
satu maskapai komersial terbesar dunia, berencana
tidak menerbangkan pesawat untuk sementara
waktu karena berbagai alasan, salah satunya adalah
“masalah dalam penjadwalan pilot”.
Sepanjang bulan-bulan yang lalu, maskapai
murah Ryanair, salah satu yang terbesar di Eropa,
menghadapi pemogokan pilot yang memicu
pembatalan ribuan penerbangan.
Perusahaan memandang pemogokan
disebabkan “kesalahan penjadwalan”, tetapi
media Eropa mengutip sumber pegawai yang
mengatakan terjadi eksodus pilot ke maskapaimaskapai lain.
Berbeda dengan di sejumlah bagian dunia,
Indonesia justru mengalami kelebihan pilot,
terutama terkait dengan ratusan pilot muda yang
masih belum mendapatkan pekerjaan.
Mereka tak bisa langsung bekerja di maskapai
di luar Indonesia karena menghadapi beberapa
kendala, seperti soal persyaratan jam terbang,
kata Rama Noya, ketua umum Ikatan Pilot
Indonesia, kepada Nuraki Aziz yang melaporkan
untuk BBC News Indonesia.
Setelah tahun 2005, karena perkembangan
industri penerbangan cukup tinggi, jumlah pilot
memang agak berkurang. Tetapi saat ini jumlah
pilot sudah mencukupi. Data pilot pastinya
masih belum ada semua, tetapi data yang kami
kumpulkan, total jumlah pilot baru yang tercetak
hingga tahun 2017 kemarin, kurang lebih sekitar
600-an,” kata Rama.

Ia menjelaskan bahwa untuk pilot yang
memiliki jam terbang cukup tinggi, sudah banyak
yang ke luar negeri.
Tapi bagi yang belum memiliki jam terbang
yang cukup, tentu tidak mudah.
“Pilot harus memiliki type rating, misalkan
untuk dapat menerbangkan pesawat Boeing
737 mereka harus memiliki type rating itu. Atau
untuk bisa terbang Airbus A320, mereka harus
memiliki rating itu,” jelas Rama.
“Sementara pilot-pilot baru ini mereka baru
lulus untuk basic flying. Kita juga terkendala oleh
aturan di mana mereka membutuhkan minimum
1.500 jam untuk menerbangkan pesawat jet.
Pilot-pilot baru, mungkin mereka hanya memiliki
250,” katanya.
BANDARA PENUH SESAK
Sekitar 620.000 pilot baru diperlukan untuk
menerbangkan pesawat komersial dalam
15-20 tahun ke depan, menurut badan PBB,
International Civil Aviation Organisation (ICAO).
Sederhananya, kita memang jauh
lebih banyak melakukan perjalanan udara
dibandingkan masa lalu.
Menurut data Bank Dunia, sekitar 311 juta
orang menggunakan pesawat udara pada tahun
1970.
Sekitar 40 tahun kemudian, jumlah orang
yang melakukan perjalanan udara menjadi lebih
dari 2,6 miliar.
Jumlah penumpang naik menjadi 4,1 miliar
di tahun 2017, kata badan usaha maskapai dunia,
International Air Transport Association (IATA) dan
pada tahun 2036 diperkirakan akan mencapai
7,8 miliar.
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“Ini sebenarnya soal hukum persediaan dan
permintaan, pasokan rendah dan permintaan
tinggi,” jelas mantan pilot komersial, Peter Gall.
“Ketidaksetaraan ini menciptakan gangguan
serius dan kelangkaan akan semakin parah,”
tulis pengajar Mechanical and Aerospace
Engineering di West Virginia University di situs
The Conversation pada bulan Juli.
Pertumbuhan perjalanan udara terutama
didorong oleh peningkatan pesat yang terjadi
di kawasan Asia-Pasifik.
Di China saja, 549 juta orang terbang di tahun
2017, menurut ICAO – angka itu naik dua kali lipat
dalam lima tahun terakhir.
Edisi terbaru laporan tahunan yang
diterbitkan pembuat pesawat Amerika, Boeing,
memperkirakan kawasan itu akan memerlukan
260.000 pilot tambahan di tahun 2037.
Masalah lain adalah pilot yang ada sekarang
semakin tua.
Kajian pengembang simulator penerbangan,
CAE, memperlihatkan pada tahun 2016 proporsi
pilot profesional yang berusia di atas 50 tahun
hampir setengah dari jumlah keseluruhan pilot
yang tersedia.
Pilot biasanya pensiun pada usia 60 hingga
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65 tahun. Meskipun demikian di beberapa
negara telah dilakukan penambahan batasan
usia untuk memperlambat pensiunnya para pilot
berpengalaman.
Di Jepang misalnya, usia pensiun dinaikkan
menjadi 67 tahun pada tahun 2015.
Tetapi strategi yang biasanya diterapkan
maskapai adalah “mencaplok” pilot maskapai
penerbangan lain.
Ta h u n l a l u, C h i n e s e C i v i l Av i a t i o n
Administration menyatakan terdapat 1.332
pilot asing dari 56 kewarganegaraan, ini berarti
hampir 10% dari jumlah keseluruhan.
Mereka pindah ke perusahaan Cina karena
tertarik dengan paket gaji bebas pajak yang
dapat mencapai sampai US$500.000 atau Rp7,3
miliar per tahun.
Menggantikan orang sudah tidak bekerja
juga bukan persoalan sederhana.
Kelangkaan pilot dapat dilihat di kawasan
dengan sumber daya manusia yang lebih sedikit
seperti di Afrika.
South African Airways (SAA), yang mengalami
sejumlah masalah keuangan, meminjamkan pilot
dan awak mereka ke maskapai Timur Tengah
sebagai bagian dari upaya penghematan.

“Kami mengkhawatirkan kelangsungan
hidup maskapai dan tujuan utama kami adalah
melindungi pegawai SAA serta kinerja keuangan
yang kembali positif,” kata juru bicara perusahaan
itu pada bulan Juni lalu.
KARIER BERMASALAH?
Jadi mengapa sulit untuk menghasilkan
pilot? Salah satu masalahnya adalah terkait
dengan biaya. Para calon sering kali harus
membiayai sendiri pelatihan mereka. Angkanya
dapat mencapai US$200.000 atau Rp2,9
miliar agar calon mencatat jam terbang yang
diperlukan untuk menerbangkan pesawat yang
lebih besar. Di samping itu, gaji dalam jumlah
besar yang ditawarkan Cina bukanlah hal yang
umum dalam industri penerbangan.
Di AS, para pengamat mengatakan gaji
pertama pilot hanyalah US$15.000 atau Rp219
juta per tahun, di bawah upah minimum ratarata negara itu.
“Tiga alasan utama kekurangan pilot yang
terampil adalah biaya pelatihan, persyaratan
pemeringkatan, dan gaji,” kata Patrick Smith,
pilot dan ahli penerbangan yang menjalankan
askthepilot.com. Terkait dengan peningkatan
rekrutmen, ini sebenarnya sebuah kesempatan
untuk mengatasi ketidaksetaraan jender
dalam profesi ini. Air Line Pilots Association
International, serikat terbesar sektor
penerbangan memperkirakan hanya sekitar 5%
pilot di dunia yang berjenis kelamin perempuan,
India di peringkat atas dengan 13%, lebih dari
dua kalinya jumlah di Inggris (4,8%).
“Tidak terdapat cukup panutan di bidang
penerbangan. Apalagi profesi ini semakin tidak
menarik dan hanya sedikit maskapai yang
menerapkan jadwal kerja dan kebijakan yang
ramah bagi pegawai berkeluarga,” kata Tanja
Harter dari European Cockpit Association (ECA).
“Pilihan karier untuk menjadi pilot perlu lebih
diperjelas bagi kaum perempuan muda,” kata
pilot yang sudah menerbangkan pesawat jet
komersial selama 15 ini. Terdapat juga desakan
terhadap maskapai untuk meningkatkan subsidi
bagi pembentukan program pelatihan pilot baru,
di samping memperluas pelatihan.
Meskipun demikian, ini adalah sebuah jalan
keluar yang justru dapat menekan anggaran
maskapai. Bisnis penerbangan secara umum

berjalan dengan baik, yang menurut data IATA
memperlihatkan keuntungan tahun 2017 pada
perusahaan terbesar dunia mencapai angka
tertinggi US$38 miliar atau Rp554 triliun.
Tetapi biaya tenaga kerja menjadi yang
lebih tinggi menjadi salah satu alasan yang
diberikan, ketika organisasi tersebut baru-baru
ini mengumumkan pemotongan sebesar 12%
perkiraan keuntungan tahun 2018.

KELANGKAAN
Tetapi tidak semua pihak percaya akan terjadi
krisis kelangkaan.
Lewat sebuah laporan yang diterbitkan
pada bulan Maret, ECA mempertanyakan
data kekurangan dan menyatakan angka dari
asosiasi pilot nasional mengisyaratkan tingkat
pengangguran sebesar 15% pilot-pilot di Eropa.
Tanja Harter mengatakan ia mempertanyakan
apakah memang ada kelangkaan pilot. Ia
menduga “ada agenda sejumlah pihak” yang
sepertinya menginginkan peraturan keselamatan
diperlonggar untuk mendapatkan pilot bagi
maskapai-maskapai tertentu dengan ongkos
yang lebih murah atau untuk mendongkrak
keuntungan perusahaan pelatihan pilot.
Meskipun demikian ICAO menegaskan perlu
investasi yang lebih besar agar dihasilkan pilot,
pengawas, dan profesi lain dengan keahlian
tinggi agar industri penerbangan berjalan sesuai
dengan keinginan banyak pihak.
“Sekitar 80% pilot yang mestinya aktif di
industri penerbangan pada 2036 nanti, sekarang
ini tidak tersedia. Kami sangat menyadari
pentingnya keterkaitan industri perjalanan
udara sebagai katalisator pembangunan sosial
dan ekonomi.” “Di banyak kawasan dunia,
kemungkinan pertumbuan ini merupakan
kesempatan untuk bangkit dari kemiskinan,” kata
juru bicara ICAO, William Raillant-Clark.
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Dirjen Hubla Salut KSOP Semarang Mampu
Terapkan Layanan Seperti Bandara

P

elabuhan Tanjung Emas Semarang mulai Sabtu
(24/11/2018) resmi menerapkan sistem pelayanan
barang dan penumpang angkutan laut berbasis Boarding
Pass. Layanan ini sebagai bentuk komitmen Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut untuk meningkatkan keselamatan
dan keamanan pelayaran juga termasuk peningkatan level of
service (tingkat pelayanan) sebagaimana standar pelayanan yang
telah dilakukan di Bandara.
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Hal tersebut disampaikan oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo
saat memantau penerapan sistem pelayanan
barang dan penumpang angkutan laut berbasis
Boarding Pass di Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang.
Dirjen Agus mengungkapkan rasa salut dan
kegembiraannya kepada KSOP Kelas I Semarang
yang telah mampu mewujudkan pelayanan
penumpang dan barang seperti layaknya di
bandar udara.
Dengan pelayanan seperti saat ini, Pelabuhan
Tanjung Emas merupakan pelabuhan yang
steril dimana setiap orang yang masuk area
pelabuhan harus memiliki ID Card dan para calon
penumpang harus memiliki boarding pass agar
dapat naik ke kapal.
“Jadi, semua orang yang masuk ke Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang harus memiliki ID Card
dan bagi calon penumpang akan mendapatkan
boarding pass untuk bisa naik ke kapal. Hal ini
seperti standar pelayanan yang telah dilakukan
di Bandara,” ujar Dirjen Agus.
Lebih lanjut, Dirjen Agus menegaskan
bahwa sterilisasi pelabuhan di Indonesia sudah

seharusnya dilakukan mengingat perlunya
peningkatan keamanan untuk kenyamanan para
calon penumpang kapal di pelabuhan.
“Sterilisasi pelabuhan sudah seharusnya
dilakukan untuk meningkatkan keamanan
yang tentunya kenyamanan penumpang
kapal juga semakin baik. Ini menjadi perhatian
kami bagaimana pelayanan dan kenyamanan
di pelabuhan bisa sebaik pelayanan dan
kenyamanan di Bandara atau stasiun kereta,”
ujar Dirjen Agus.
Menurut Dirjen Agus, Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen
Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan sebagai
acuan kerja bagi semua pemangku kepentingan
(stake holders).
“Dengan begitu, semestinya pelabuhan
harus terbebas dari orang-orang yang tidak
berkepentingan, dan hanya mereka yang
memiliki ID card, tiket dan kegiatan saja
yang diberikan akses masuk di wilayah yang
ditentukan,” ujar Dirjen Agus.
Untuk Pelabuhan Tanjung Emas, saat ini untuk
pemesanan tiket menggunakan sistem E-Ticketing,
sehingga hanya orang-orang yang memiliki tiket
dan ID card resmi yang bisa keluar masuk.
“E-tiketing telah diberlakukan sehingga
memberikan kepastian kepada pengguna jasa
atau penumpang agar tidak menumpuk di
pelabuhan karena adanya kepastian waktu,” kata
Dirjen Agus.
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Jelang Nataru, Dirjen Hubud:

Tingkatkan Keselamatan
dan Keamanan Penerbangan!

Menjelang angkutan
Natal dan Tahun
Baru (Nataru),
Dirjen Perhubungan
Udara Kementerian
Perhubungan Polana
Banguningsih Pramesti
menegaskan agar
seluruh penyelenggara
penerbangan
meningkatkan
keselamatan dan
keamanan.
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Pihaknya telah mengeluarkan Instruksi Dirjen
Perhubungan Udara Nomor: INST 09 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Angkutan Udara Natal 2018 dan Tahun
Baru 2019 pada 26 November 2018 yang ditujukan
kepada jajaran Ditjen Hubud dan para Penyelenggara
penerbangan.
“Masa Angkutan Udara Natal dan Tahun Baru (Nataru)
dimulai 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019 atau
selama 18 hari,” ujar Polana di Jakarta, Rabu (28/11/2018).
Untuk pemantauan angkutan Nataru domestik, titik
pengendaliannya berada di 36 Bandara. Sedangkan
penerbangan internasional di tujuh bandara. “Kami telah
membagi pengawasan tersebut ke dalam beberapa sub
sistem agar masing-masing unit dapat lebih fokus,” ujar dia.
Diantaranya yakni kepada maskapai, diinstruksikan
untuk mengambil langk ah-langk ah antara lain
mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan.
Melakukan check and recheck kesiapan armada
dan kru, menyampaikan rencana operasi termasuk
penambahan kapasitas selama masa angkutan Nataru
serta menggunakan semaksimal mungkin semua
saluran informasi yang ada temasuk media sosial untuk
penyebarluasan informasi yang perlu diketahui masyarakat
pengguna jasa penerbangan.
“Saya ingatkan, core business dalam penerbangan
adalah safety dan kita punya 3S+1C (Safety, Security,
Services + Compliance) yang harus dipenuhi,” tutupnya.
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Kemenhub Akan Efektifkan Ramp Check
Seluruh Maskapai Penerbangan Nasional

K

ementerian Perhubungan (Kemenhub)
akan lakukan rampcheck seluruh
operator airlanes di Indonesia, seperti
yang kita lakukan tadi dengan B737 Max
8 milik maskapai Lion Air.
“Kita harapkan ada satu kepastian kelaikan
udara. Dan masyarakat tidak ragu atau takut naik
pesawat udara,” kata Menhub Budi Karya Sumadi
di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Minggu
(4/11/2018).
Kebijak an itu dilakuk an Kemenhub
menyusul jatuhnya pesawat JT610 milik Lion
Air, Senin (29/10/2018) silam. Dalam kasus itu,
189 penumpang dan awak kabin dipastikan
meninggal dunia.
Sementara, pesawat Boeing B737 Max 8
milik Lion Air itu masih baru. Sekitar dua bulan
silam berhabung di Lion Air dan dioperasikan ke
berbagai rute di Tanah Air.
Menurut Menhub, ramp check ke maskapai
penerbangan dan memerikaa pesawat terbang
rutin dilakukan pihak Kemenhub.
“Ke depan ramp check akan diefektifkan
lagi untuk memastikan semua pesawat yan
dioperasikan di Tanah Air laik terbang,” tukas
alumni FT UGM itu.

Menhub menambahkan, “Kami sudah minta
kepada Dirjen Perhubungan Udara untuk
melakukan evaluasi terhadap regulasi peraturan
yang berkaitan dengan safety.”
Langkah ini, menurut Menhub, mulai Senin
(pekan depan) akan dilakukan dan akan direview
secara detail.
Seperti diketahui, inspeksi ke pesawat
B737 Max 8 yang dimiliki Lion Air dan Garuda
Indonesia. Yang sudah dilakukan pemeriksaan ke
10 pesawat, tadi yang baru saja salah satunya
milik Lion .
Menhub menyebutkan, sejak beberapa hari
lalu, personel Dirjen Hubud Kemenhub sudah
melakukan spesial audit berkaitan dengan
pesawat B737 Max, terutama milik Lion Air.
“Audit tersebut meliputi berbagai unsur
berkaitan dengan SOP, kualifikasi awak pesawat,
dan koordinasi dengan pihak-pihak stakeholder
yang lain,” tegas Menhub.
Populasi pesawat B737 Max 8 di Indonesia
kini ada 10 unit, dari swbelumnya 11 unit.
Pasalnya satu pesawat jatuh di perairan
Karawang, Jawa Barat. Pesawat varian terbaru
B737 itu dioperaaikan Lion Air 9 unit dan 1 di
Garuda Indonesia.
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Menhub Tinjau Program Padat Karya
Ditjen Perkeretaapian di Stasiun Citeras
Kunjungan
kerja ke Citeras,
Rangkasbitung
Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi
didampingi Dirjen
Perkeretaapian
Zulkfikri meninjau
pembangunan jalur
ganda Stasiun MajaRangkasbitung.
Selain itu, Menhub juga meninjau program
padat karya di Stasiun Citeras yang berhasil
menyerap puluhan masyarakat sekitar.
Program padat karya merupakan program
pemerintah untuk memberdayakan masyarakat
dalam pembangunan infrastruktur yang tengah
gencar dilakukan pemerintah.
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“Program padat karya ini memberikan
kesempatan lapangan kerja. Saya pesan orang
sekitar proyek direkrut jangan mengambil
jauh-jauh karena mereka juga ingin bekerja dan
kalau penduduk setempat yang dilibatkan maka
proses bisnis itu akan lebih baik,” kata Menhub,
Ahad (17/11/2018).

Berdasarkan data Ditjen Perkeretapian
Kemenhub, program padat karya dalam lingkup
wilayah Jakarta dan Banten telah menyerap 520
tenaga kerja.
Rincian pekerjaannya yakni elektrifikasi
listrik aliran atas jalur ganda KA antara Maja –

Rangkasbitung, sterilisasi jalur KA antara Maja
– Rangkasbitung, serta pekerjaan switch over,
dan bongkar wesel existing.
“Pekerjaan lainnya adalah pasang wesel
baru termasuk MTT jalur ganda antara Maja –
Rangkasbitung,” tutur dia.
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2019, Ditjen Hubdat akan Optimalkan
Pembangunan Dermaga Pelabuhan Agats Papua

D

itjen Perhubungan Darat, Kemenhub
akan menyelesaian pembangunan
beberapa dermaga sungai dan danau
di Tanah Air. Salah satunya, dermaga
di Pelabuhan Agats, Pemkab Asmat, Papua di
tahun 2019. Pembangunan Dermaga Agats
sudah dimulai tahun ini, dan targetnya selesai
dan bisa dioperasikan tahun 2019. Kementerian
Perhubungan melalu Ditjen Hubdat komit
membuka keterisolasian dan konektivitas yang
makin baik terutama di wiyalayh 3 T (terdepat,
terluar dan terbelakang) di NKRI.
“Mulai tahun depan, kapal-kapal besar
termasuk Kapal Tol Laut bisa sandar di Dermaga
Pelabuhan Agats, Pemkab Asmat, Papua,” kata
Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi Setiyadi
di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, Pemkab Asmat termasuk
daerah prioritas yang akan dioptimalkan jaringan
transportasinya baik angkutan darat, dan sungai
serta udara.
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“(Agats) Wilayah di selatan Papua itu masih
mengandalkan angkutan sungai, atau pesawat
perintis baik baik Merauke, Timika atau Jayapura,”
sebut Dirjen Budi.
Di tempat terpisah, Kepala Lab Transportasi
Unik a Soegijopranoto Semarang Djoko
Setijowarno mengatakan, pembangunan
Dermaga Agats memang mendesak dilakukan.
“Pemkab Asmat termasuk ibukotanya Agats saat
ini hanya bisa ditempuh dengan pesawat perintis
dengankapal ASDP dan kapal Pelni,” sebut dia.
Kapal Pelni dan ASDP Sandar di Agats
Pembangunan dermaga di Pelabuhan Agats,
Papua kini sudah mulai menunjukkan hasil
positif. Meski belum selesai total, tapi kapal-kapal
ukuran besar mulai bisa merapat ke Dermaga
Agats, Papua. “Sedikitnya ada dua kapal Pelni,
seperti KM Tatamailau bisa sandar di Agats. Ada
pula Kapal ASDP tujuan Merauke -Agats serta
kapal-kapal Tol Laut bisa masuk sampai Dermaga
Agats secara reguler,” jelas Djoko.
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Gunakan Helm Dengan Baik dan Benar Kurangi 40%
Resiko Kematian Dalam Kecelakaan di Jalan Raya

D

ata Korlantas Polri menyebutkan,
penyebab kematian nomor dua di
dunia adalah kecelakaan lalu lintas.
Namun begitu, dengan menggunakan
helm dengan benar dapat mengurangi 40%
resiko kematian akibat kecelakaan di jalan raya.
Di Indonesia sendiri angka kecelakaan lalu
lintas yang melibatkan sepeda motor mencapai
72%. “Kecelakaan lalu lintas mayoritas dialami
oleh generasi millenial, kata Menhub Budi Karya
Sumadi dalam acara Sosiaisasi Keselamatan dan
Safety Riding di Palembang, Sabtu (8/12/2018).
Kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh
usia 20-29 tahun sebesar 13.441 orang pada
tahun 2017. “Sedangkan peringkat kedua usia
10-19 tahun yaitu 8.906 orang yang mengalami
kecelakaan lalu lintas pada tahun 2017,” kata
Menhub didampingi Dirjen Hubdat Budi Setiyadi
itu.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan perlu
adanya sosialisasi kepada generasi millenial
sehingga mereka tidak melakukan perbuatan
yang salah dalam berkendara.

“Ya, millenial ini kan kalau ada kecelakaan
lebih dari 70 persen ini millenial. Pengendara
motor yah, oleh karenanya mereka perlu tah
supaya jangan melakukan perbuatan yang dia
tidak sadari kita menyarankan mereka,” tutur
Menhub.
Menhub dan Dirjen Lakukan City Riding
Dalam acara tersebut Menteri Perhubungan
bersama dengan Dirjen Perhubungan Darat Budi
Setiadi, Gubernur Sumatera Selatan Herman
Deru, Walikota Palembang Harnojoyo, dan
komunitas motor juga melakukan city riding dari
Benteng Kuto Besak menuju Guns Cafe dan Resto
kota Palembang, Sumatera Selatan.
Terlihat Menhub mengenakan jaket jins
ala Presiden Joko Widodo yang bermotif peta
Indonesia lengkap dengan sepatu sneakers
warna biru dongker membuat tampilan Menhub
menjadi lebih sporty.
Selain itu Menhub juga membagikan 30 helm
kepada pengendara motor dari 16 komunitas di
Guns Cafe dan Resto.
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Balitbanghub Gelar FGD Optimalisasi Integrasi
Transportasi di Bandara Soetta

B

adan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan (Balitbanghub) menggelar
Focus Group Discussion (FGD) dengan
Tema Optimalisasi Integrasi Transportasi
di Bandara Internasional Soekarno Hatta di
Jakarta, Kamis (15/11/2018).
Kepala Balitbanghub Sugihardjo yang
akrab disapa Jojo menyampaikan optimalisasi
dilakukan memgingat bandara pada awalmya
tidak didesain untuk integrasi dan lebih fokus
pada sisi udaranya saja.
“Pergerakan sisi darat juga tidak kalah
penting sebagai integrasi transportasi setelah
atau sebelum terbamg,” jelas Jojo.
Untuknya, Balitbanghub menganggap perlu
menggelar FGD ini untuk memeroleh masukan
yang dapat dijajaki untuk selanjutnya terwujud
optimalisasi integrasi antarmoda di Bandara
Soekarno Hatta.
Menurut dia, bila pada sisi darat tidak
ada penanganan serius, maka bagaimana ke
depannya mewujudkan transportasi umum yang
andal dan pilihan.
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Jojo menguraikan bahwa ada beberapa cara
yang dapat mewujudkan integrasi transportasi
di Bandara Soekarno Hatta. Diantaranya adalah
integrasi di simpul fisik di titik-titik bandara.
“Selanjutnya keterpaduan layanan dan
operasional,” ungkapnya.
Seperti diketahui di Bandara Soekarno Hatta
telah ada angkutan KA Bandara dan Pemadu
Moda seperti DAMRI dan JA Connexion serta
angkutan taksi regular dan online.
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Tingkatkan Sinergitas, Badan Litbang Perhubungan
Gelar Forum Komunikasi Kelitbangan
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan hari Rabu
(27/11/2018) mengadakan acara Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK)
guna meningkatkan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan
dengan Badan Litbang di Kementerian/Lembaga lain, serta BUMN,
asosiasi maupun stakeholders sehingga dapat mendukung berbagai
kegiatan prioritas nasional yang terangkum dalam Nawacita, serta
dapat menumbuhkan semangat berinovasi.
Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo dalam laporannya
menyampaikan bahwa kinerja Badan Litbang Kementerian
Perhubungan belum optimal baik dari sisi kontribusinya terhadap
kemajuan iptek di bidang transportasi maupun kontribusi terhadap
pemenuhan realita kebutuhan atau penyediaan solusi bagi persoalan
transportasi.
“Oleh karena itu, optimasi peran Badan Litbang perlu dilakukan
melalui sinergitas dengan semua pemangku kepentingan, termasuk
industri, BUMN, dan akademisi,” kata Sugihardjo.
Menurutnya, Badan Litbang Perhubungan menentukan fokus
sasaran antara lain meningkatkan konektifitas transportasi,
meningkatkan keselamatan transportasi, meningkatkan pelayanan
transportasi, integrasi transportasi baik baik disimpul transportasi
maupun integrasi wilayah, melakukan standarisasi terkait
transportasi, membuat database transportasi, meningkatkan
daya saing, pemanfaatan teknologi transportasi.

Oleh karena
itu, optimasi
peran Badan
Litbang perlu
dilakukan
melalui
sinergitas
dengan semua
pemangku
kepentingan,
termasuk
industri,
BUMN, dan
akademisi,”
kata
Sugihardjo.
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Pemerintah Dorong Peran Swasta
dalam Penerbangan

P

emerintah mendorong terus peran
swasta dalam industri penerbangam
yang semakin pesat berkembang.
“Pada praktiknya, harus diakui bahwa
pesatnya pertumbuhan lalu lintas udara akibat
pergeseran pola konsumsi masyarakat berujung
pada besarnya pula sumber daya yang dibutuhkan
dalam pemenuhan ketersedian layanan yang
prima dan andal kepada masyarakat,” jelas
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada
pembukaaan Pameran Airport Solution Indonesia
di Jakarta Convention Center di Jakarta, Rabu
(5/12/2018).
Untuk itu Pemerintah dan sektor swasta
agar turut berkreasi dan berinovasi baik dari
sisi manajemen maupun operasional. Pihaknya
berusaha mengedepankan skema-skema
pendanaan alternatif untuk memenuhi ketersediaan
layanan jasa transportasi kepada masyarakat sesuai
dengan standar keselamatan, keamanan, dan
pelayanan penerbangan.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen
Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti
menyampaik an bahwa selaku regulator
penerbangan, menyambut baik dan mendukung
acara Conference dan Pameran Airport Solution
Indonesia ini.
“Airport Solutions Indonesia diharapkan
mampu memberikan dampak langsung pada
pasar penerbangan. Di sini tempat bertemu entitas
bisnis penerbangan dan diharapkan bisa terkadi
kesepakatan-kesepakatan kerja sama dalam sektor
penerbangan khususnya bisnis bandar udara,”tutur
Polana.
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Polana mencontohkan bahwa menyiasati
penyediaan dan peningkatan layanan jasa
penerbangan kepada masyarakat, saat Unit
Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) ada yang
mulai menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
maupun yang melakukan kerja sama parsial baik
dalam bentuk KSO maupun KSP.
“Kami membuka selebar-lebarnya kesempatan
bagi para swasta untuk dapat ikut berpartispasi
dalam menyediakan layanan jasa penerbangan
bagi masyarakat.
Di bawah skema kerja sama Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha, saat ini kami juga
sedang melakukan penawaran kepada investor
untuk mengembangkan bandara Labuan Bajo.
Responnya cukup positif dari para calon investor,”
imbuhnya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,
penerbangan menjadi salah satu solusi dalam
pengangkutan dan pendistribusian dari satu
pulau ke pulau pulau yang lain. Jembatan Udara
yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Dengan adanya konektivitas, dapat menekan
disparitas harga antar wilayah di Indonesia. “Kami
mengemban amanah untuk menghubungkan
seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan
tantangan bagi untuk selalu meningkatkan
pembangunan sektor penerbangan, baik sarana
prasarana dan sumber daya manusia yang
berkualitas,” kata dia.
Untuknya, diharapkan peran serta aktif dari
masyarakat untuk sama-sama membangun
transportasi udara yang selamat, aman dan
lancar.

Radar

Praktik Laut, KL Barombong dengan
64 Taruna Berlayar ke Pelabuhan Pare Pare

K

apal Latih (KL) Barombong
digunakan semaksimal mungkin
untuk proses diklat taruna-taruni
di kampus BP2IP Barombong,
Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel)
Seperti pekan lalu misalnya, KL
Barombong berlayar dari Dermaga
Karaeng Galesong BP2IP Barombong
menuju Pelabuhan Pare-Pare membawa
puluhan taruna lakukan praktik laut (prala)
baik dari Prodi Nautika atau Teknika.
“Pelayaran KL Barombong ini diikuti
oleh 64 taruna, 20 crew kapal, serta 9
instruktur lakukan prala,” sebut akun @
bp2ip barombong.
Dalam pelayaran tersebut, mereka
mempraktikkan apa yang telah dipelajari
di kampus Hengkara Majaya atau BP2IP
Barombong ke dalam pelayaran yang
nyata.
Berbagai keterampilan yang mereka
praktikkan, dari mengemudikan kapal,
olah gerak, permesinan kapal, tali temali,
menjangka peta, menentukan posisi dan
arah kapal, dan lainnya.
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Artis

Sambil Gendong Anak, Aktris Tya Ariesty
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alan-jalan bersama anak menjadi
momen yang menyenangkan. Begitu
yang dilakukan Tya Ariestya. Bersama
putranya, Kanaka, Tya sengaja mengajak
anaknya jalan-jalan dengan menggunakan
angkutan umum.
“Sepanjang perjalanan hari ini naik
transportasi umum, mumpung hari minggu
jadi gak terlalu penuh penumpangnya,” tulis
aktris sinetron dan film itu, kemarin.
Tya menjelaskan, saat berangkat ke halte
Trans Jakarta Lebak Bulus, Jakarta Selatan,
ia naik taksi online. Setelah itu, ia naik Trans
Jakarta berhenti di Mampang.
“Terus dari situ lanjut naik bajaj nyusulin
Ayahnya Kanaka di daerah Tendean. Pulang
bareng Ayah naik taxi dehhhhh,” kata Tya.
Tya Ariestya mengungkapkan, sepanjang
perjalanan tetap menyenangkan karena
pengalaman baru buat Kanaka dan
pengetahuan baru buat anaknya itu. Selama
ini, ia hanya menunjuk bus-bus itu, karena
Kanaka suka. Bahagia itu, kata Tya, sederhana
dengan jalan-jalan naik transportasi umum.
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Tya Ariestya menggendong anaknya saat
hendak naik Trans Jakarta (Instagram/@tya_
ariestya)
Tya Ariestya tampak senang naik angkutan
umum bersama anaknya. Begitu juga dengan
Kanaka yang baru pertama naik angkutan umum.
“Buat pertama kalinya ngajak Kanaka naik
Bus Transjakarta. Bunda nya pun baru 1x naik
dan itu udah lama bgt, jaman baru nikah sm Ayah
sempet nyobain,” cerita Tya, Minggu (15/4/2018).
Sejumlah warganet memuji aksi Tya Ariestya
yang naik angkutan umum bersama anaknya.
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Gelorakan Indonesia dari Pinggiran
Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

K

erap kali publik kurang memperoleh informasi
terkini dari peran pemerintah dalam mewujudkan
transportasi yang andal dan terhubung ke seluruh
bagian wilayah Indonesia tanpa terkecuali.
Membaca buku Gelorakan Indonesia dari Pinggiran membuat
tambahan wawasan tentang peran Ditjen Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan dalam urusan konektivitas dan komit
menghubungkan melalui transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.
Dalam buku setebal 154 halaman ini dibahas detil dengan bahasa yang mudah
dimengerti semua kalangan tentang langkah dan jangkauan yang dilakukan agar
semua masyarakat dapat dengan lebih mudah terkoneksi.
Ulasan peran angkutan perintis Bus DAMRI dan kapal ditata menarik sehingga enak
dibaca. Diuraikan peran dan rute yang dilayani dengan jelas dan tuntas.

Saat memasuki bahasan
terminal dan jembatan timbang,
pembaca seperti berada di
kedua tempat itu. Sarana
bagi publik untuk memeroleh
layann konektivitas dengan bus
disiapkan senyaman mungkin
tanpa mengabaikan keamanan
dan keselamatan.
Saat berbicara jembatan
timbang, dijabarkan fungsi
dan manfaat unit pelaksana
penimbangan kendaraan
bermotor (UPPKB) dilihat dari
sudut pandang keselamatan
transportasi jalan.
Pada buku ini juga
dipaparkan evaluasi
dan roadmap terkait
penyelenggaraan transportasi
dibawah Direktorat
Perhubungan Darat Kemenhub.
Dedikasi transportasi untuk
rakyat benar-benar diserap dan
ditulia lengkap helai demi helai
dengan data dan fakta yang
akurat. *

60

l Transparansi l Vol. 17 No. 5 Tahun 2018

HADIR 24 JAM SELAMA 7 HARI
Kami Mendengar dan Melayani Layanan Informasi Keluhan dan
Pengaduan Jasa Transportasi Hubungi:
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