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Editorial

Reviu

RKA

& HPS

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub)
melaksanakan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018
dan tahun 2019. Selain itu, reviu terhadap Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) tahun 2018.
Dengan SDM dalam kuantitas terbatas,
reviu tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
Reviu itu bersamaan dengan proses audit dan
pemeriksaan terhadap temuan serta pengaduan
dari masyarakat.
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Dari hasil reviu Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) didapat penghematan sekitar Rp900
miliar. Sedangkan dari reviu Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2018 dan tahun 2019
dapat mengkoreksi final sekitar Rp903 miliar

Penghematan uang negara melalui reviu HPS
dan RKA itu pada satu sisi menjadi prestasi besar
Kementerian Perhubungan dalam mengelola
keuangan bersumber dari APBN, namun pada
sisi lain merupakan sinyal bahwa semestinya ke
depan kalkulasi anggaran sejak perencanaan
lebih cermat dan lebih tepat, di samping tepat
sasaran dan tepat kemanfataannya.
Perencanaan anggaran dan kerja yang andal,
akurat, cermat, tepat dan lengkap data serta
dokumennya menjadi jalan awal terhadap proses
penggunaan anggaran berjalan dengan baik
dan penyelesaian pekerjaan dapat tepat waktu.
Perencanaan seperti itu juga secara paralel akan
menutup potensi pemborosan penggunaan
keuangan negara.
Hal itu sesuai dengan maksud reviu RKAKementerian/Lembaga (K/L) yakni memberikan
keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L),
dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran
terhadap sasaran kinerja yang direncanakan,
dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan
Lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang
berkualitas.
Sedangkan tujuan reviu RKA-K/L adalah
untuk memberi keyakinan terbatas mengenai
akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa
informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP,
Renja K/L, dan Pagu Anggaran serta kesesuaian
dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen
pendukung RKA-K/L.
Ruang lingkup reviu RKA-K/L adalah
konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam
RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP, kesesuaian
total pagu dan rincian sumber dana dalam RKAK/L dengan Pagu Anggaran K/L, Kepatuhan
dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran
antara lain penerapan SBM dan SBK, kesesuaian
jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang,
pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang
didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, BLU, kontrak
tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang
akan diserahkan menjadi Penyertaan Modal
Negara (PMN) pada BUMN dan kelengkapan
dokumen pendukung RKA-K/L antara lain: RKA
Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung
terkait lainnya.

Dalam reviu RKA, Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) antara lain memperhatikan:
1.

Efesiensi Anggaran berupa pembatasan
dan pengendalian perjalanan dinas (harus
selektif dan efisien), pembatasan dan
pengendalian paket meeting luar kota
(minimal melibatkan eselon I lainnya) dan
penerapan sewa kendaraan operasional
sebagai salah satu alternatif penyediaan
kendaraan oeprasional.

2.

Mendeteksi duplikasi anggaran untuk
gedung yang dipakai bersama atau
kegiatan yang sama.

3.

Memperhatikan beberapa jenis kegiatan
yang pokok perlu didanai, kegiatan yang
perlu dibatasi, bahkan kegiatan yang
dilarang.

4.

Mengendalikan beberapa pengadaan yang
akan diadakan (belanja modal atau belanja
jasa konsultan atau belanja jasa lainnya)
yang harus disesuaikan dengan tugas dan
fungsi eselon I dan bermanfaat minimal
untuk tahun anggaran selanjutnya, dapat
dikendalikan, dan kelak akan menjadi aset
tetap atau aset tak berwujud.

5.

Dan, banyak pertimbangan lainnya sesuai
kondisi dan karakteristik lainnya.

Peran APIP yang strategis dalam proses
perencanaan penganggaran dengan melakukan
reviu RKA dan dokumen pendukungnya
merupakan wujud dari quality assurance,
sehingga dapat meminimalisasi adanya
kekeliruan dalam pelaksanaan anggaran dan
meminimalisasi terjadinya pemborosan atau
penggunaan anggaran-anggaran yang tidak
mendukung tupoksi.
Oleh karena itu, kompetensi dan pengetahuan
APIP dalam perencanaan anggaran menjadi
penting untuk ditingkatkan karena dengan
APIP yang kompeten, maka hasil reviu RKA akan
menjadi lebih optimal yang pada akhirnya akan
mendorong satuan kerja untuk menghasilkan
RKA berkualitas.
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Laporan Utama

Dari Reviu HPS Saja,
Kemenhub Hemat
Rp900 Miliar Tahun 2018

K

ementerian
Perhubungan
(Kemenhub)
berhasil
menghemat ratusan miliar
tahun 2018. Lembaga
yang dipimpin Budi Karya
Sumadi itu menghemat
Rp900 miliar dari hasil
reviu terhadap Harga
Perkiraan Sendiri (HPS).
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Reviu dilaksanakan Inspektorat Jenderal
Kemenhub. Pengecekan menurut Inspektur
Jenderal Kemenhub Wahju Satrio Utomo,
dilakukan per item pada barang yang tampak
harganya terdapat keragu-raguan.
Semua proyek di atas Rp10 miliar di-reviu
HPS-nya. “Kami berusaha menjalankannya sesuai
prosedur dan ketentuan,” kata Irjen di Jakarta.
Itjen, kata dia, dalam RKA itu 2019 juga
telah melakukan reviu. Pada awalnya dibintangi
hampir Rp13 triliun, menjadi Rp6 triliun setelah
dilengkapi.
“Pokoknya setiap program itu harus tepat
sasaran dan tepat kemanfaatannya,” tegas
mantan Kepala BPSDM Perhubungan Kemenhub
itu.
Untuk mengetahui manfaatnya, gunakan
data dukungnya harus betul-betul siap,
contohnya apa? Rencana tata ruang dari Pemda
itu harus ada, dokumen amdalnya harus ada.
Kalau dia mengaku punya tanah mana bukti
sertifikat tanahnya harus jelas dan seterusnya.
Selain itu, Irjen juga mengingatkan bahwa tidak
boleh membangun di atas tanah yang bukan milik
Kementerian Perhubungan. Membangun di daerah
harus jelas kepemilikan tanahnya.
Seperti itu ide-ide rencana kerja, detailnya
harus ada, kalau itu tidak ada ya cukup dibintangi,
sampai betul-betul terang benderang.

“Dengan begitu maka ke depannya semua
bisa lancar tanpa hambatan saat pekerjaan
dilaksanakan,” katanya.
Menyinggung serapan anggaran, Wahju
Satrio Utomo mengemukakan di kisaran 88
persen, masih di bawah dari target sekitar 95
persen hingga akhir tahun 2018.
“Bila dibandingkan tahun 2017, serapan
anggaran tahun 2018 naik. Namun persentasenya
masih di bawa target, yang dicanangkan Bapak
Menteri Perhubungan,” jelasnya.
Tak tercapai target tersebut karena antara
lain adanya keterkaitan dengan proses pencairan
dana dari negara donor, contohnya proyek
Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Selain itu proses
pembebasan lahan untuk proyek perkeretaapian.
Dengan data detail, peruntukan, lelang yang
mencapai 3.600-an rampung, dan pekerjaan
dilaksanakan. Diharapkan mampu memanfaatkan
anggaran yang ada, sehingga tahun-tahun
berikutnya akan ditambah, bukan dikurangi.
RINCIAN
Sekretaris Itjen Kemenhub Aca Mulyana
memerinci hasil reviu yang dilakukan memberi
penghematan pada anggaran Kemenhub.
“Dari hasil reviu HPS ditemukan penghematan
Rp944.037.563.348 atau 6,48 persen dari total
rancangan HPS Rp14.569.548 975 738,” jelasnya.
Uraiannya adalah Ditjen Perhubungan Darat
Rancangan HPS Rp260.634.323.173 setelah
direviu menjadi Rp239.681.012.440 atau terjadi
penghematan Rp20.953.310.733 (8,04 persen).
Ditjen Perhubungan Laut dengan rancangan
HPS 729.041.380.765 setelah direviu menjadi
Rp701.235.875.582 dengan penghematan
Rp27.805.505.183 (3,81 persen).
S e l a n j u t ny a D i t j e n Pe r k e r e t a a p i a n
Rp7.958.055.607.423 menjadi
Rp7.275.449.013.588 setelah direviu dengan
penghematan Rp682.606.593.835 (8,58 persen).
Ditjen Perhubungan Udara memiliki rancangan
HPS Rp5.446.862.313.377 setelah direviu menjadi
5.234.973.197.780 mengalami penghematan
Rp211.889.115.597 (0,45 persen).
“Terakhir BPSDM dengan rancangan HPS
Rp14.569.548.975.738 mengalami perubahan
setelah direviu Rp174.172.313.000 dengan
penghematan Rp783.038.000 (6,48 persen),”
urainya.
Transparansi l Vol. 18 No. 6 Tahun 2018 l
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Laporan Utama

Reviu RKA Tahun 2019, Itjen
Koreksi Rp903 Miliar
RKA 2018
Rp41.554.917.054.000
RKA 2019
.829.000
Rp44.023.835

Koreksi RKA 2018
Rp10.362.528.904.166

2019
Koreksi RKA
4.081.471
1
Rp13.743.5

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan
(Itjen Kemenhub)
melaksanakan reviu Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA)
tahun 2019.
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Inspektur Jenderal Kemenhub, Wahju
Satrio Utomo, mengemukakan reviu awal
RKA tahun 2019 terhadap sembilan entitas
berpotensi terjadi blokir anggaran senilai
Rp13.743.514.081.471 dengan prosentase
31, 22 persen,” tuturnya.
Pagu anggaran 2019 sebanyak total
Rp44.023.835.829.000, hasil reviu awal
Rp13.743.514.081.471.
Reviu awal ini, dia mengemukakan
memberikan penekanan antara lain

kelengkapan data dan dokumen. Setelah seluruh
data dan dokumen dilengkapi dan dibahas
dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan
pada sekitar Oktober 2018, maka nilai koreksi
RKA tahun 2019 berkurang jauh, hanya sekitar
Rp903 miliar.
REVIU AWAL
Sementara itu Sekretaris Inspektorat
Jenderal Aca Mulyana menyampaikan pagu
tahun 2019 pada Setjen Rp534.519.373.000
dengan hasil reviu awal Rp6.281.547.000. Itjen
Rp92.567.748.000 dan hasil reviu Rp1.327.341.500.
Ditjen Hubdat Rp3.612.386.893.000 hasil
reviu awal Rp2.777.597.821.000, Ditjen
Hubla Rp12.919.921.260.000 dengan hasil
reviu Rp2.630.622.994.718. Ditjen Hubud
Rp7.394.866.668.000 dengan hasil reviu awal
Rp5.836.888.855.
Pagu Ditjen Perkeretaapian
Rp15.391.408.761.000 dengan hasil reviu
awal Rp7.914.643.768.000. BPSDM sebanyak
Rp3.793.254.165.000 dan hasil reviu awal
Rp311.063.072.065, Balitbang Rp162.960.564.000
dengan hasil reviu awal Rp85.763.336.000, dan
BPTJ sebanyak Rp162.690.564.000 dengan hasil
reviu awal Rp85.763.336.000.

Transparansi l Vol. 18 No. 6 Tahun 2018 l

7

Kolom Irjen

Dengan Kontrak Jangka Panjang

Pelayaran Swasta Dapat Kepastian Usaha
& Pemerintah Tak Perlu Bikin Kapal
Mendorong usaha nasional
terus meningkat, Inspektur
Jenderal (Irjen) Kementerian
Perhubungan (Kemenhub)
Wahju Satrio Utomo (Irjen)
memiliki pemikiran jitu yang
dapat menjadi inovasi dalam
membangun prasarana
transportasi.
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Dia menyebutkan bahwa pada tahuntahun mendatang, Kemenhub tidak perlu lagi
membangun sendiri prasarana pendukung
seperti kapal atau bus.
“Biark an saja investasi swasta yang
membangun kapal misalnya. Caranya kita
bangun kontrak jangka panjang. Dengan cara
seperti itu maka bisa lima tahun kontraknya.
Sekarang ini kontraknya setahun,” papar Irjen.
Mengapa demikian? Pertama pihak swasta
merasa ada kepastian, punya pekerjaan selama lima
tahun, dengan cara pemerintah bayar setiap tahun.
Kedua, bisa dijadikan dasar mereka pinjam
uang ke bank untuk bangun kapal. Dengan
begitu, pemerintah tidak perlu lagi menggunakan
APBN untuk membangun kapal.
“Dengan dibangun oleh swasta, dia akan
sayang pada kapalnya, akan dipelihara dengan
baik karena dia harus jaga kapal itu 5 tahun, harus
betul-betul bisa beroperasi dengan baik dan itu
kan kapalnya sendiri,” ungkapnya.
Lima tahun kata dia merupakan patokan
dasar aturannya, sehingga tidak lagi ‘merepotkan’
pemerintah. Saat ini, saban tahun Kemenhub
harus mengaudit prasarana. Bila dilakukan dari
awal maka hanya tinggal mengawasinya saja,

tidak perlu mengecek detail karena itu inventaris
swasta yang bisa dipastikan telah ada audit
internal dan independen.
“Sekarang setiap tahun Itjen selalu disibukkan
untuk meneliti item per item benar enggak itu
dilakukan operator baik Pelni maupun swasta
ya, kan? Benar enggak krunya segini? Betul
enggak bahan bakarnya segini? Pusing, kan
kita? Betul enggak dia pemakaian segini? Wah
itu hitungan teliti. Saya bilang itu kerjaan buang
waktu seperti itu udah langsung saja. Pokoknya
dia melayani trek A ke B setahun harus 10 kali?
Negara akan bayar sekian. Nah sekiannya itu kita
hitung biaya operasi murni itu loh untuk biaya
10 kali ini berapa biaya operasi kapal ini,” urainya
panjang lebar.
Pihak swasta juga akan leluasa mencari
peluang yang menjadi keuntungan dia, sehingga
penuh semangat dan lebih profesional. Dia bisa
memberikan pelayanan sekaligus memperoleh
keuntungan, misalnya saja dari pemasangan iklan
di area kapal dan lain sebagainya.
Intinya, ditambahkan Irjen, harus ada
gebrakan-gebrakan yang maju ke depan. Jangan
terus berpikir situasi seperti ini terus dan selalu
bermasalah tiap tahun di ulang-ulang terus.
Transparansi l Vol. 18 No. 6 Tahun 2018 l
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Profile

DIRJEN
POLANA
Geber Keselamatan Penerbangan
& Serapan Anggaran
Menjadi Direktur Jenderal
(Dirjen) perempuan
pertama di Kementerian
Perhubungan, Polana
B Pramesti tidak hanya
langsung berjibaku
dalam membangun level
keselamatan dan keamanan
penerbangan. Dirjen
Perhubungan Udara ini juga
mengurusi pembangunan
proyek transportasi udara,
yang menjadi elemen
penting dalam serapan
anggaran.
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A l u m n i Fa k u l t a s Te k n i k S i p i l d a n
Perencanaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini
mengemukakan capaian yang sudah diperoleh
tidak boleh mengendur dan menurun, namun
harus terus menanjak hingga ke puncak angka
terbaik.
Hasil On Site Visit ICAO Coordinated Validation
Mission (ICVM) Organisasi Penerbangan Sipil
Internasional (ICAO) yang dilakukan pada 10-18
Oktober 2017 lalu, nilai efektivitas implementasi
Indonesia mencapai 81,15%. Jauh di atas ratarata efektivitas implementasi negara-negara lain
di dunia yakni 62%.
Dengan hasil ini, jika dibandingkan dengan
negara-negara di Asean, Indonesia menduduki
rangking ke-2 di bawah Singapura. Sedangkan
kalau di antara negara-negara Asia Pasifik,
Indonesia masuk dalam peringkat ke 55 yang
sebelumnya berada pada peringkat 151.

“Namun hasil audit ICAO masih belum
banyak yang belum terpenuhi. Pemenuhan
supaya peringkat lebih baik lagi karena saat
ini masih ada yang dibawah 70,” tutur mantan
Kepala Seksi Mutu Konstruksi Sipil Ditjen
Perhubungan Udara tersebut.
Polana B Pramesti
Seperti terkait organisasi yang nilainya masih
65 dan saat ini pihaknya mencoba menaikkan.
Sesuai dengan rekomendasi di ICAO maka revisi
PM 189 sedang diproses mengakomodir apa
yang direkomendasi USOAP.
Selanjutnya terkait pemisahan operator
dan regulator, masing-masing direktorat. Kata
dia, diharapkan dalam waktu dekat bisa keluar
PM penggantinya. Polana juga menegaskan
ak an terus meningk atk an pengawasan
pada seluruh penyekenggara penerbangan
dalam mewujudkan 3S+1C (safety, security,
services, dan complay). “Safety is our bisnis.
Selalu dipertahankan dan ditingkatkan,” kata
perempuan yang pernah ditugaskan sebagai
Direktur Teknik Angkasa Pura I tersebut.
Pihaknya tidak saja sekadar mempertahankan
penilaian yang sudah diperoleh namun juga
berupaya sekuatnya untuk peningkatan.
Serapan Anggaran 2018
Hingga penghujung tahun 2018 tepatnya
28 Desember 20189 serapan anggaran di Ditjen
Hubud kata Polana mencapai 88,76 persen dari
total Rp9,177 triliun atau terserap Rp8,05 triliun.
Pihaknya masih menargetkan akan tercapai

hingga 89,5 bahkan tembus 90 persen hingga
31 Desember 2018.
Beberapa pekerjaan juga akan memeroleh
persetujuan tambahan 90 hari yakni pada
pembamgunan Bandara Buntu Kunik, yang
menggunakan anggaran revisi dan digunakan
akhir tahun serta Bandara Timika.
“Ada beberapa kendala hingga serapan
Ditjen Hubud tidak mencapai target,” ujar Polana.
Kendala yang muncul di antaranya adalah
terkait kesiapan lahan, keamanan seperti di
wilayah Papua, dan karena faktor cuaca.
Tantangan lainnya adalah yang di luar
perkiraan seperti kendala terutama di Papua,
karena banyak area yang sulit dijangkau.
gangguan, durasi pengiriman material,
mendatangkan alat berat, dan mobilisasi.
Selain itu juga pada serapan anggaran
penerbangan perintis, dimana diantaranya
karena minimnya minat perusahaan, karena
keterbataaan pesawat. Lelang pada akhirnya
tidak tercapai seperti untuk rute EngganoBengkulu. “Kami sepakat rencana dibuatkan
payung kontrak bukan lagi lelang tiap tahun atau
multiyears, karena akan memberikan keleluasaan
perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan
mengembangkan usahanya,” kata dia.
Partisipasi Pemda dalam penerbangan
perintis juga sangat baik. Hanya saja bila
ingin memeroleh subsidi PSO (public sevice
obligation) maka harus mengikuti tender lelang
tidak bisa dengan penugasan langsung. “Saat
ini ada tiga operator perintis yakni maskapai
Demonim, Susi Air, Airfast,” ungkapnya.
Transparansi l Vol. 18 No. 6 Tahun 2018 l
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Auditor

Peran Pentingnya Audit Kearsipan
di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Oleh: Sri Subekti

Istilah Audit atau pengawasan biasanya
digunakan dalam kegiatan yang terkait erat
dengan pemeriksaan pengelolaan keuangan.
Arti Audit menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI ) adalah :
1. Pemeriksaan pembukuan tentang
keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya)
secara berkala;
2. Pengujian efektivitas keluar masuknya
uang dan penilaian kewajaran laporan yang
dihasilkannya;
-- balas jasa tinjauan berkala oleh konsultan
atas gaji, upah, dan tunjangan;
-- keuangan pengujian kebenaran pembukuan;
-- pemasaran penilaian strategi pemasaran,
jasa, fungsi, dan hasilnya;
Audit dilakuk an oleh petugas yang
kompeten, obyektif dan tidak memihak, yang
disebut Auditor. Sedangkan tujuan dari Audit
tersebut adalah untuk memverifikasi bahwa
audit telah selesai atau berjalan sesuai dengan
standar, peraturan dan praktik yang telah
disetujui dan diterima. Dengan demikian

12
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pelaksanaan Audit harus dilakukan dengan teliti,
berhati-hati, dan tepat sasaran. Seiring dengan
berjalanya jaman dan perkembanganyan
teknologi informasi yang sangat pesar, kegiatan
Audit tidak hanya dilakukan untuk pemeriksaan
pengelolaan keuangan, hal yang sama juga
dilakukan pada kegiatan Kearsipan dan tidak
menutup kemungkinan juga akan dilaksanakan
pada kegiatan yang lain.
Audit atau pengawasan Kearsipan adalah
proses kegiatan dalam menilai kesesuaian
antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan
dengan penyelenggaraan kearsipan, yang
dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan
atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan
dan penegakan peraturan melalui proses
identifikasi masalah,analisis dan evaluasi
bukti yang dilakukan secara independen
obyektif dan professional berdasark an
standar kearsipan untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi
dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.
Kegiatan Kearsipan tersebut wajib dilaksanakan
karena merupakan salah satu kegiatan yang
diamanahkan oleh Undang – Undang Kearsipan
Nomor 43 tahun 2009. Undang – Undang
tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan
kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya
arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan
terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip
yang andal perlindungan kepentingan negara
dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan
keamanan arsip, keselamatan asset nasional dan
mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan
nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Guna mewujudkan tujuan tersebut
diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang
sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar
kearsipan, sehingga dapat menjamin bahwa
pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah
dapat menyelenggarakan kearsipan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Guna menjamin kegiatanKearsipan
tersebut dapat dilaksanakan sesuai kaidah dan
peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan
pengawasan Kearsipan.
Pada tahun 2016 Arsip Nasional Republik
Indonesia yang lebih popular disebut ANRI, telah
melakukan Audit Kearsipan kesemua Instansi
dan untuk tingkat Kementerian, ada 2 (dua)
Kementerian yang mendapatkan nilai Baik (B), 17
Kementerian mendapatkan nilai Cukup (C) dan 4
Kementerian mendapat nilai Kurang (K) serta 11
Kementerian mendapat Nilai Buruk. Kementerian
Perhubungan mendapatkan Nilai Cukup dengan
peringkat urutan ke 15 dari 17 Kementerian yang
mendapatkan nilai Cukup.
Rekomendasi hasil Audit Kearsipan oleh
Arsip Nasional Republik Indonesia ditemukenali
adanya unsur Ketaatan Kebijakan Peraturan,
Kementerian Perhubungan belum memenuhi
persyaratan dalam 4 pilar yang wajib dipenuhi
dalam penyelenggaraan Kearsipan, yaitu belum
tersedianya Peraturan yang mengatur tentang
Keamanan Akses Arsip dan beberapa terkait
dengan acuan penyusunan Peraturan yang belum
sesuai serta faktor lain yang belum memenuhi
standar penilaian. Sehubungan dengan hal
tersebut maka diambil langkah dengan prioritas
menyusun Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Asrsip dan menyempurnakan peraturan
yang lain melalui Revisi.

Dengan berjalannya waktu, pada bulan Juni
2018 dilakukan pemantauan Audit dengan hasil
mendapatkan kenaikan nilai dari C ke B dengan
peringkat menurun dari urutan ke 15 menjadi
urutan ke 18. Kegiatan Audit ini dapat dilakukan
secara Eksternal dan Internal, Untuk kegiatan
Audit Eksternal menjadi tugas dan tanggung
jawab ANRI, sedangkan untuk kegiatan Audit
Internal menjadi tugas dan tanggung jawab
masing-masing Kementerian, Lembaga, dan
Perguruan Tinggi maupun BUMN.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
selaku Pembina Kearsipan Nasional telah
menetapkan Peraturan sebagai Pedoman dalam
penyelenggaraan Kearsipan yang wajib dibuat
yang disebut sebagai 4 pilar, yaitu:
1. Tata Naskah Dinas;
2. Kode klasifikasi;
3. Jadwal Retensi Arsip dan
4. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
D a l a m p e nye l e n g g a ra a n K e a r s i p a n
Kementerian Perhubungan juga telah menyiapkan
peraturan-peraturan lain yang terkait dengan
kearsipan sebagai wujud pelaksanaan amanah
Undang-Undang Nomer 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomer : 28
tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang
No 43 tahun 2009, sebagai berikut :
Transparansi l Vol. 18 No. 6 Tahun 2018 l
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1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
95 Tahun 2016 perubahan atas peraturan
Menteri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang
Sisitem Administrasi Perkantoran yang salah
satu materinya adalah tentang Tata Naskah
Dinas
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78
Tahun 2010 Tentang Kode Klasifikasi;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79
Tahun 2010 Tentang Jadwal Retensi arsip;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94
Tahun 2013 Tentang Penyusutan Arsip di
lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
92 Tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi
arsip Substantif di lingkungan Kementerian
Perhubungan;
Dalam rangka melindungi keselamatan
dan keamanan arsip, keselamatan asset dan
mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan
di lingkungan Kementerian Perhubungan
ser ta meningkatkan kualitas pelayanan
publik, Kementrian Perhubungan dalam hal
ini Sekretariat Jenderal selaku Unit Kearsipan
I (satu) telah membangun Record Center atau
Pusat Arsip di Soreang Bandung dengan luas
tanah sekitar 9800 m2, dengan bangunan 3 (tiga)
lantai, seluas 8450. Gedung Pusat Arsip dimaksud
telah diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Bapak
Sugihardjo pada tanggal 29 Januari 2018.sebagai
realisasi untuk melaksanakan Nawa Cita Ke 2 (
dua ), Secara operasional kegiatan Kearsipan
di lingkungan Kementerian Perhubungan di
bawah kendali Sekretariat Jenderal yaitu Biro
Umum, hal ini dapat di lihat dalam Peraturan
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Menteri Perhubungan No. PM. 189 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, yang telah mengalami perubahan
Empat kali dengan Peraturan terbaru PM.
Nomor 56 tahun 2018. Dalam pasal 100
disuratkan bahwa Biro Umum mempunyai
tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian
dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan,
arsip, kerumahtanggaan, serta penyiapan
perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.
Kementerian Perhubungan merupakan
Kementerian tek nis yang cukup besar
yang ber fungsi sebagai regulator jasa
transpor tasi dan untuk mengakomodir
kebutuhan masyarakat akan transportasi
Kementerian Perhubungan setiap tahun
selalu melaksananakan pembangunan atau
pengembangan Infrastruktur yang selanjutnya
wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk
laporan. Hal ini dapat dilihat perkembangan
pembangunan infrastruktur transportsasi Darat,
Laut, Udara dan Perkeretaapian yang semakin
pesat dan semua dokumennya mempuyai
potensi Arsip yang mempunyai nilai sejarah yang
tidak bisa digantikan. Begitu pula perkembangan
pembangunan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia sebagai sektor penunjang yang
mempunyai kontribusi dan peran yang sangat
penting guna memenuhi kualitas dan kuantitas
Sumber Daya Manusia yang handal dalam
melaksanakan tugasnya.
Seiring perkembangan era globalisasi,
Organisasi dan Tata Kelola di lingkungan
Kementerian Perhubungan juga mengalami
perubahan yang signifikan, hal ini bisa dilihat dari
historis perubahan pemekaran Organisasi yang

tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan,
sebagai contoh Pemekaran Unit Organisani
Direktorat Perkeretaapian yang semula
organisasi ini merupakan salah satu Direktorat
pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
berkembang menjadi Unit Kerja Baru setingkat
Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian
(Ditjen Perkeretaapian), yang terdiri dari
beberapa Direktorat dan Wilayah Kerja (Wilker)
Sesuai hasil penataan organisasi yang
tertuang pada PM. 76 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan
PM. 77 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM
62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Jumlah unit
kerja Kementerian Perhubungan yang tersebar di
seluruh wilayah Republik Indonesia mengalami
penggabungan yang semula sebanyak 566 ( Lima
ratus enam puluh enam) menjadi 526 Organisasi
Tingkat UPT dan 19 Tingkat Pusat, total jumlah unit
kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan
sebanyak 545 yang di dukung dengan jumlah
pegawai sebanyak 31.808 (tiga puluh satu
ribu delapan ratus delapan). Dengan melihat
jumlah UPT dan pegawai sebanyak itu ditambah
dengan unit kerja yang ada di kantor pusat,
maka dapat dibayangkan begitu banyaknya
jumlah arsip yang dihasilkan oleh Kementerian
Perhubungan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
(per tahun angaran). Arsip tersebut sebagai
bentuk pertanggungjawaban dari anggaran
yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Oleh
karena itu kegiatan Audit Kearsipan wajib

dilaksanakan secara berkala, karena urusan
adminitrasi akan menjadi garda terdepan guna
Membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
sebagai wujud penerapan Nawa Cita ke 2 yang
telah diprogramkan oleh Presiden Republik
Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo
1. Pernyataan mendiang Presiden Suharto
akan pentingnya arsip, perlu dilakukan
pengawasan/audit secara berkala supaya
penyelenggaran Kearsipan benar-benar
dikelola dengan baik sesuai dengan
peraturan dan kaidah yang berlaku.
2. K a nto r Pu s at Ar s i p ( re co rd ce nte r )
Kementerian Pehubungan, Semua Arsip
Inaktif dilingkungan Perhubungan wajib
disimpan di Pusat Arsip yang berlokasi di
Soreang Bandung
3. Foto Kegiatan Pengawasan/Monitoring
Kearsipan, memeriksa apakah penerapan
Tata Naskah Dinas seperti : pemakain kertas,
format, tembusan, penomoran dsb. serta
kegiatan kearsipan seperti : menyediakan
ruang khusus untuk menyimpan arsip inaktif
dan ruang khusus untuk menyimpan arsip
aktif (central file), sudah dilksanakan sesuai
dengan peraturan dan kaidah yang berlaku.
4. Buk u Peraturan Keputusan M enter i
Perhubungan sebagai pedoman dalam
menyelenggarakan kegiatan Kearsipan di
lingkungan Kementerian Perhubungan,
buku-buku tersebut sedang dalam proses
di revisi untuk menyesuaikan dengan
nomenklatur baru pada perkembangan
Organisasi dan Tata Kerja yang telah banyak
mengalami perubahan.
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Radar

Kunjungi Korban Tsunami Selat Sunda

Menhub Makan Bareng Pengungsi
Kunjungi korban
tsunami Selat
Sunda, Menteri
Perhubungan Budi
Karya Sumadi
memastikan
distribusi barang
bantuan lancar
melalui angkutan
udara, laut, dan
darat.
Selain itu, Menhub mendatangi sejumlah titik
pengungsian yaitu di Desa Banyu Mekar serta
Terminal Labuan.
Budi Karya didampingi antara lain Kepala
Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Kombes Pol.
Capt. Hermanta, M.Mar, dan Direktur Utama PT
Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin.
Dalam kesempatan itu, di sela memberikan
bantuan, Menhub juga menghibur pengungsi
dengan berdialog serta santap siang bersama.
“Saya menyampaikan keprihatinan dan
semoga cobaan ini tidak berlangsung lama.
Kita akan berusaha memberikan yang terbaik
untuk semuanya,” jelas Menhub di Labuan, Senin
(24/12/2018).
Menhub juga menyampaik an agar
masyarakat terdampak selalu bersabar dalam
menghadapi bencana tersebut.
“Pak Presiden minta kita semuanya sabar
menghadapi ini karena Insya Allah cobaan ini
tidak berlarut-larut. Kalau kondisi sudah lebih
baik, bapak ibu bisa kembali ke tempatnya
(rumah),” tutur Menhub.
Turut mendampingi Menhub yakni Sesjen
Djoko Sasono, Dirjen Perhubungan Laut Agus
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H. Purnomo, Dirjen Perhubungan Udara Polana
B. Pramesti, Kepala Otoritas Pelabuahn Tanjung
Priok Hermanta, Direktur Utama Angkasa Pura II
Muhammad Awaluddin, Direktur Utama Airnav
Novie Riyanto, dan Direktur Utama Whitesky
Aviation Denon Prawiraatmadja.

Radar

Irjen: PPK
& Kontraktor Wajib
Tandatangani
Surat Pernyataan
Inspektur Jenderal Kemenhub Wahju Satrio Utomo (Irjen)
mengemukakan akan meminta persetujuan Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa pada waktu teken
kontrak antara Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) dengan
kontraktor juga harus teken surat pernyataan.
“Nanti akan saya buat nanti setiap kontrak
pertama dia harus tetap mematuhi aturan,
menaati bunyi kontrak, lalu menyesuaikan
pekerjaan dengan spek dan waktu yang telah
ditetapkan,” tegas Irjen.
Mereka juga harus terus bertanggungjawab
sepenuhnya hingga dalam hal terjadinya
kerugian negara.
“Sudah teken berdua jadi pas teken kontrak
juga teken surat pernyataan, upaya baru itu, file
baru. Ya minimal secara psikologis mengingatkan
mereka lah,” ungkapnya.
Hal itu guna mengingatkan kontraktor
sekaligus mengingatkan PPK. Selama ini tidak
pernah dilakukan. Setelah teken kontrak dan surat
pernyataan, nanti disampaikan ke Itjen salinannya.
Menurut Irjen, para kontraktor harus bisa benarbenar memilah, memastikan, dan menyelesaikan
kontrak kerja tanpa alasan yang tidak tepat.
“Misalnya waktunya sudah mendekati batas
waktu, ya harusnya mereka menambah jumlah
SDM (sumber daya manusia) dan prasarananya
agar dapat rampung tepat waktu,” urai dia.
Hal itu lantaran Itjen tidak dapat begitu

saja menambahkan waktu penyelesaian
pekerjaan kecuali dapat benar-benar
dipertanggungjawabkan. Misalnya penambahan
waktu hingga 90 hari, apakah yakin dapat selesai?
Bila tidak maka pihaknya tidak akan menambah
waktunya.

Sudah teken berdua
jadi pas teken kontrak
juga teken surat
pernyataan, upaya baru
itu, file baru. Ya minimal
secara psikologis
mengingatkan
mereka lah
Transparansi l Vol. 18 No. 6 Tahun 2018 l
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Radar

Itjen Kemenhub
Selenggarakan Rakor
Unit Pengendali
Gratifikasi
Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan menyelenggarakan Rapat
Koordinasi Unit Pengendali Gratifikasi
(Rakor UPG) dalam rangka Meningkatkan
Sinergi UPG dan Mewujudkan Budaya
Anti Korupsi dan Gratifikasi.
Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal
Kemenhub Djoko Sasono mewakili Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Dalam laporannya, I rjen Kemenhub
Wahju Satrio Utomo menyampaikan bahwa
tujuan penyelenggaraan Rakor Meningkatkan
pemahaman pengendalian gratifikasi dan
berkesinambungan pelaksanaan pengendalian
gratifik asi di lingk ungan Kementer ian
Perhubungan.
Rakor ini dilaksanakan guna mewujudkan
penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
serta untuk meningkatkan pencegahan dan
pengendalian gratifikasi,” tutur Irjen di Jakarta,
Rabu (12/12/2018).
Dalam sambutan Menhub yang dibacakan
Sesjen disebutkan korupsi telah menjadi
permasalahan serius di hampir seluruh negara,
tidak terkecuali di Indonesia.
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“Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK),
Indonesia menduduki urutan 90 dari Negara
yang di survey yaitu 176 pada Tahun 2016, dan
96 dari 180 negara yang disurvey pada tahun
2017. Sedangkan menurut Political and Economy
Risk Consultancy (PERC), Indonesia masuk urutan
16 dari 30 negara Asia Pasifik,” ungkap Djoko.
Tidak dipungkiri bahwa hampir seluruh
kasus korupsi di negara kita melibatkan aparatur
negara, baik di tingkat legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.
Untuk itu diharapkan, setiap unit kerja
secara berkala dapat memetakan area yang
rawan munculnya tindak pidana korupsi
yang selanjutnya dibuat langkah-langkah
pencegahannya sebagai langk ah awal
pencegahan korupsi.
“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan
negara tetapi juga merupakan pelanggaran
terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi

masyarakat luas sehingga korupsi layak
dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa,”
tegasnya.
Dia sangat berharap melalui kegiatan ini
seluruh Unit Pengendalian Gratifikasi di Ling
kungan Kemenhub mempunyai pengetahuan,
pemahaman, kesadaran, kebulatan tekad dan
semangat kolektif untuk mendukung setiap
upaya pengendalian gratifikasi.
“Kita semua harus menyadari bahwa
pemberian dan penerimaan gratifikasi yang
tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan akan menimbulkan kerugian dan
juga penyesalan bagi diri pribadi, keluarga,
masyarakat, instansi juga bagi bangsa dan
negara,” papar Djoko.
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Bersama Menhub, Peserta Rakor
UPG Itjen Tandatangani Komit
Bebas Gratifikasi
Bersama-sama Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi, sebanyak 150 peserta Rapat
Koordinasi Unit Pengendali Gratifikasi (Rakor
UPG), menandatangani komit Bebas Gratifikasi
di Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Diawali oleh Menhub, Inspektur Jenderal
Wahju Satrio Utomo, selanjutnya diikuti oleh
seluruh peserta Rakor UPG dari perwakilan
seluruh Indonesia.
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Sebelumnya Menhub memberikan arahan
terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan
Kemenhub dengan detail dan transparan.
Mengajak dan mengingatkan agar tidak
melakukan hal-hal yang tidak sesuai.
Dia menyampaikan bahwa praktik memberi
dan menerima hadiah merupakan hal yang
wajar dalam hubungan kemasyarakatan.
Praktik tersebut dilakukan mulai dari peristiwa
alamiah seperti kelahiran, sakit, dan kematian;
penyelenggaraan atau perayaan dalam
momentum tertentu seperti aqiqah, potong
gigi, sunatan, ulang tahun dan perkawinan.
“Dalam konteks adat istiadat, praktik
pemberian bahkan lebih bervariasi. Apalagi
Indonesia hidup dengan keberagaman suku
bangsa dengan segala adat-istiadatnya.
Dalam banyak suku bangsa tersebut juga
terdapat keberagaman praktik memberi dan
menerima hadiah dengan segala latar belakang
sosial dan sejarahnya,” papar Menhub.
Tetapi ditegaskannya, perlu diketahui
berdasark an pandangan dari para Ahli
diantaranya Thamrin Amal Tamagola dan
Syed Hussein Alatas bahwa memang praktik
penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang
wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial
dan adat-istiadat. Akan tetapi, ketika hal tersebut
dijangkiti kepentingan lain dalam relasi kuasa
maka cara pandang gratifikasi adalah netral tidak
bisa dipertahankan.
“UPG merupakan energi positif Kemenhub,
karena dapat memberikan manfaat yang seluas –
luasnya di lingkungan Kemenhub dan pengguna
jasa dalam rangka menciptakan budaya anti
korupsi dan anti gratifikasi,” tutur Menhub.

Kepala Tata Usaha BPTD Jabar Tika Rizky
Nurmarini mewakili Kepala BPTD Agung Raharjo
menyampaikan bahwa pihaknya mendukung
penuh UPG di lingkungan Kemenhub.
“Satpel UPPKB Losarang menjadi yang
pertama melaporkan adanya gratifikasi,” tutur
Tika kepada BeritaTrans.com.
Penerimaan gratifikasi tersebut berupa
bahan bangunan dan komoditas lainnya dari
sejumlah pengemudi truk yang melintas di jalan
pantura dan ditimbang di UPPKB Losarang.
Dia berharap ke depannya tidak ada lagi
gratifikasi yang diterima untuk mewujudkan
layanan yang bersih dan andal.

Keren, BPTD Jabar Pelopor
Lapor Gratifikasi di Lingkungan
Kemenhub
Keren, Balai Pengelola Transportasi Darat
(BPTD) wilayah IX Jawa Barat telah menjadi
pelopor dalam pelaporan gratifikasi di lingkungan
satuan kerjanya (Satker).
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi
Unit Pengendali Gratifikasi (Rakor UPG) yang
dihelat Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan di Jakarta, 12-13 Desember 2018.
Transparansi l Vol. 18 No. 6 Tahun 2018 l
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Radar

I

Pentingnya Integritas SDM
Untuk Perubahan

nspektur Jenderal Perhubungan Wahju
Satrio Utomo (Irjen) menegaskan pentingnya
integritas sumber daya manusia (SSM) untuk
perubahan ke arah yang lebih baik dalam
kehidupan.
Hal itu disampaikannya disela memberikan
Kuliah Umum di hadapan ratusan taruna/i di
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda,
Jakarta Utara, Selasa (11/12/2018).
“Integritas merupakan kesesuaian antara
hati, ucapan, dan tindakan. Integritas juga
merupakan kemampuan untuk senantiasa
memegang teguh prinsip-prinsip moral secara
konsisten,” tutur Irjen.
Dia menyampaikan bahwa integritas menjadi
modal utama dalam melakukan perubahan.
Cirinya tampak pada kualitas diri dan kualitas
interaksi.
Ada lima ciri personel berintegritas. Pertama
yakni karakter, konsep, kompetensi, koneksi, dan
terakhir berkomitmen.
“Dengan lima ciri itu, maka personel
berintegritas berani mengambil keputusan
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dengan segala risikonya,” imbuhnya.
Sebagai insan transportasi laut, taruna/i
juga didorong untuk mewujudkannya sebagai
langkah menuju kesuksesan dalam karir di masa
depan.
Bila mulai menanam sifat, ciri, dan sikap yang
bertumpu pada integritas, maka akan memiliki
karakter yang kuat dan jujur.
“Pengembangan transportasi laut masih
sangat terbuka lebar dan ini menjadi tantangan
bagi lulusan STIP untuk turut berperan penting,”
ujar Irjen.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Radar

Itjen Gandeng Balitbanghub Teliti
Proyek Pembangunan

M

ulai tahun 2019, Inspektorat Jenderal
(Itjen) Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) menggandeng Badan
Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan (Balitbanghub) untuk meneliti dan
mensupervisi proyek pembangunan.
Menurut Irjen Wahju Satrio Utomo, pelibatan
Balitbanghub Kemenhub itu bertujuan agar
lebih tajam lagi dan komperhensif dalam
pengawasan dan penelitian proyek, terutama
yang berkategori bermasalah.
“Kami libatkan Balitbanghub karena mereka
yang memahami secara teori dan teknis terhadap
proyek. Balitbanghub akan terjun bersama
kami on the spot, melihat langsung proyek,
menganalisis secara cepat dan tepat, lalu
memberikan solusi,” ungkap Irjen.
Irjen memberikan contoh tentang proyek
pembangunan pelabuhan dan dermaga. Dalam
pengawasan atau supervisi, tim Itjen lebih kuat
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dalam aspek kompetensi audit secara dokumen
dan penelitian di lapangan.
Sedangkan Balitbanghub dapat meneliti
secara teori dan teknis terhadap proyek itu
termasuk terhadap feasibilty study, Detail
Engineering Design dan sebagainya.
Dua jalan penelitian itu lalu dianalisis
lalu disimpulkan dan diberikan solusi secara
komperhensif. “Hasil penelitian disampaikan
kepada Bapak Menteri Perhubungan, lalu
dibahas dengan Dirjen atau Kepala BPSDM untuk
segera disusun langkah segera sehingga proyek
dapat berjalan sebagaimana mestinya, ujarnya.
Ketika pengerjaan kelanjutan proyek
berdasarkan rekomendasi itu, Itjen mengaskan
tetap digelar pengawalan. “Tetap dikawal.
Tidak dilepas begitu saja. Kalau ada sesuatu
persoalan, kami supervisi lagi. Terus begitu
hingga pekerjaan proyek selesai dan diserahkan,”
tegasnya.

Radar

Irjen Kemenhub Ajak Tingkatkan Keselamatan
Pelayaran Menuju Zero Accident
Inspektur Jenderal
Kementerian Perhubungan
Wahju Satrio Utomo
mengajak seluruh insan Ditjen
Perhubungan Laut untuk
meningkatkan keselamatan
pelayaran guna menuju zero
accident.
Hal itu disampaikan Irjen disela menjadi
Pembicara Kunci mewakili Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi dalam Focus Group Discussion
(FGD) Penyusunan Kode Etik Pelaut di Jakarta,
Selasa (18/12/2018).
“Pelaut merupakan bagian penting dan
khusus dari dunia perburuhan yang dalam
setiap aspek perlu terus dilakukan komunikasi
dan koordinasi baik antara pemilik dan operator
kapal,” ujarnya.
Komunikasi dalam forum tripatrit ini kata
dia akan memberikan kemudahan dalam
menyelesaikan permasalahan yang mungkin
timbul dengan lebih baik lagi dan fair. Sebagai
personel kelautan maka pelaut diharap dapat
terus meningkatkan keselamatan dan keamanan

pelayaran guna mencegah kecelakaan.
Menurutnya pelaut adalah profesi yang
luar biasa. Tugasnya lintas wilayah, negara,
bahkan benua. Dengan begitu membuat
pelaut membutuhkan kualifikasi keahlian dan
keterampilan berstandar internasional.
“Hal itu sesuai dengan STCW (Standart of
Training, Certification, and Watchkeeping for
Seafers),” ungkap dia.
Dengan adanya kompetensi berstandar
internasional, maka para pelaut juga akan lebih
mudah berkarir di dalam negeri dan luar negeri.
Saat ini dituturkan Irjen, Kemenhub tengah
menyusun Kode Etik Pelaut yang nantinya akan
dijadikan dasar bagi Mahkamah Pelayaran dalam
menegakkan hukum.
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Kemenhub Paparkan
Capaian Kinerja
4 Tahun dan Outlook 2019
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Kementerian
Perhubungan
memaparkan
capaian kinerja
selama empat
tahun dan
outlook 2019
dalam rangkaian
Jumpa Pers Akhir
Tahun (JAT) yang
dipimpin Menteri
Perhubungan Budi
Karya Sumadi di
Jakarta, Kamis
(13/12/2018).

JAT dihadiri seluruh pejabat Eselon I, II, dan jajaran Kemenhub.
Dalam paparannya, Menhub menegaskan komit pemerintah
dalam konektivitas transportasi, terutama di wilayah Indonesia
Timur, terluar, terdepan, dan terpencil.
“Kami membangun sarana dan prasarana transportasi untuk
meningkatkan konektivitas,” tutur Menhub.
Diantaranya pada sektor transportasi udara selama 2018
telah dibangun 10 bandara dan pengembangan di 409 bandar
udara. Di sektor Darat telah merehabilitasi 65 terminal tipe A,
membangun 21 pelabuhan penyeberangan, dan 13 pelabuhan
sungai dan danau. 14 kapal penyeberangan, lima bus air, dan dua
kapal untuk di Danau Toba.
Sektor transportasi laut, membangun 104 pelabuhan non
komersil, 100 kapal pendukung tol laut, terdiri dari 60 kapal
perintis, 20 kapal rede, 15 kapal kontener, dan lima kapal ternak.
“Negara akan terus hadir ditengah masyarakat untuk
meningkatkan konektivitas,” katanya.
Dengan meningkatnya konektivitas juga diharapkan dapat
berdampak positif pada perekonomian nasional.
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Inilah Capaian Kinerja
Ditjen Hubdat Tahun 2018

“Kemudian Ditjen Hubdat juga membangun 21 pelabuhan
penyeberangan serta membangun pelabuhan sungai dan danau di
13 lokasi di Indonesia,” kata Dirjen Hubdat Budi Setiyadi saat jumpa
pers akhir tahun 2018 di Kemenhub, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
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Selama tahun 2018,
Ditjen Perhubungan
Darat (Hubdat)
Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub) telah
merehabilitasi
terminal tipe A di
65 lokasi di Tanah
Air. Selain itu masih
banyak prestasi
lain yang berhasil
dicapai Ditjen
Hubdat selama
setahun trakhir.

Selanjutnya, lanjut Dirjen Budi, pihaknya juga
membangun 14 kapal penyeberangan, 5 bus
air yang di tempatkan di Palembang Sumatera
Selatan (Sumsel), terutama untuk mendukung
pelaksanaan Asian Games tahun 2018 dan
membangun dua kapal di Danau Toba Sumatera
Utara.
Untuk sarana angkutan darat, menurut Dirjen
Budi, pihaknya sudah membangun 1.918 bus rapit
tarsit (BRT) di berbagai kota besar di Indonesia.
Selain itu, papar Dirjen Budi, juga membangun
15 bus pemadu moda, 100 bus angkutan umum
dan 180 bus angkutan sekolah/ mahasiswa.
Semua fasilitas dan sarana angkutan umum
tersebut dibangun untuk meningkatkan

pelayanan dan keselamatan transportadi jalan
di Indonesia.
“ Pe m e r i n t a h t e r u s m e n a m b a h d a n
memperbaiki angkutan umum di Indonesia.
Langkah ini untuk mendorong masyarakat
naik angkutan umum dan meninggalkan mobil
pribadi dan sepeda motor di rumah masingmasing,” tukas Dirjen Budi.
Untuk mengurai kemacetan lalu lintas dan
meningkatkan keselamatan di jalan raya, tambah
Dirjen Budi adalah dengan menambah kapasitas
serta meningkatkan kualitas layanan angkutan
umum.
“Itulah yang dilakukan Ditjen Hubdat
bersama operator selama ini,” tegas Dirjen Budi.
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Ini Program Prioritas
Ditjen Hubud Tahun 2019
Ditjen Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan telah menetapkan
program prioritas untuk tahun 2019.
Angkutan udara perintis dan jembatan
udara tetap menjadi utama untuk meningkatkan
konektivitas dan kemudahan logistik masih
menjadi prioritas.
“Meliputi penyelenggaraan angkutan udara
perintis 192 rute, penyelenggaraan Angkutan
BBM angkutan udara perintis 8.850 drum,
angkutan kargo perintis 39 rute, penyelenggaraan
angkutan BBM untuk kargo perintis 2.154
drum dan penyelenggaraan Subsidi Operasi
angkutan udara udara kargo dua rute,” jelas
Dirjen Perhubungan Udara Polana Banguningsih
Pramesti di Jakarta, Jumat (14/12/2018).
Menurutnya, pembangunan dan
pengembangan bandara prioritas nasional di 42
lokasi juga menjadi salah satu program prioritas
tahun 2019 di Ditjen Hubud.
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Pe m b a n g u n a n d i l a k s a n a k a n u n t u k
mengurangi kesenjangan antarwilayah di
Indonesia, melalui peningkatan konektivitas dan
pembangunan daerah afirmasi.
“Peningkatan konektivitas dilakukan melalui
penyelesaian pembangunan bandara di Siau,
Buntukunik, Muara Teweh, dan Tambelan sehingga
dapat segera melayani penumpang dan melalui
program Keperintisan udara,” paparnya.
Pembangunan transportasi udara juga
diarahk an untuk mendukung program
pariwisata. Dengan meningkatkan kapasitas dan
pelayanan di bandara-bandara destinasi wisata
seperti di Labuan Bajo, Bandara Matohara untuk
Wakatobi, Bandara H.A.S Hanadjoeddin untuk
Tanjung Kelayang, Bandara Sibisa untuk Danau
Toba dan Bandara Morotai.

Polana menambahkan, pada
tahun ini capaian bidang Navigasi
Penerbangan, Ditjen Hubud juga
melakukan peningkatan keselamatan.
Antara lain dengan melakukan
modernisasi navigasi, optimalisasi
alokasi Radio Aeronautika, perbaikan
pelayanan Meteorologi penerbangan,
bekerja sama dengan pemerintah USA
(Boeing), perbaikan prosedur navigasi
penerbangan dan instalasi ADS-B di 7
lokasi Indonesia bagian timur.
“Diantaranya di Jayapura, Senggeh,
Borome, Oksibil, Dekai, Wamena dan

Elelim. Sementara dalam
bidang keamanan
penerbangan,
guna pemenuhan
s t a n d a r
pelayanan
keamanan
penerbangan,
selama periode
2015 sampai
2018 sudah 1682
fasilitas keamanan
yang disertifikasi,”
pungkas dia.
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Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut

Empat Tahun Pencapaian Perhubungan Laut
Selama kurun waktu empat
tahun pemerintahan Presiden
Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf
Kalla, Kementerian Perhubungan
tak henti membangun
infrastrukur transportasi,
termasuk transportasi laut.
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Pembangunan infrastruktur transportasi
laut lebih menitikberatkan kepada konektivitas
laut. Kemudian memperbesar manfaat tol laut
dengan pembangunan dan pengembangan
pelabuhan laut. Juga terus meningkatkan trayek
kapal tol laut, kapal perintis, kapal ternak, dan
kapal pelayaran rakyat.
Pemerintah mengoperasikan 18 trayek tol
laut pada 2018. Terdiri dari 7 trayek dioperasikan

swasta dengan lelang murni dan 11 dioperasikan
oleh BUMN dengan penugasan yaitu PT Pelni 6
trayek, PT ASDP 2 trayek, dan PT Djakarta Lioyd
3 trayek.
Pada tahun 2018, trayek kapal perintis 113.
Terus meningkat dari tahun ke tahun, yakni
Tahun 84 trayek (2015), 95 trayek (2016), dan
103 trayek 2017.
Kemudian pembangunan sarana antara 2015
- 2018 mencapai 100 unit kapal pendukung tol
laut yang terdiri dari 60 unit kapal perintis, 15
unit kapal kontainer, 20 unit kapal rede, dan 5
unit kapal ternak.

Pemerintah juga membuat pilot project KPBU
Pelabuhan Bau Bau dengan potensi penghematan
APBN sebesar Rp291 milyar. Statusnya kini masih
dalam persiapan. Pelabuhan Bau Bau terletak di
Kecamatan Wallo provinsi Sulawesi Tenggara.
Salah satu simpul strategis di wilayah timur.
Kemudian Pelabuhan Anggrek di Gorontalo
yang memiliki peran sentral bagi pertumbuhan
ekonomi daerah. Project KPBU ini diperkirakan
dapat menghemat Rp94 milyar.
Progres Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Perhubungan Laut antara lain Pelabuhan
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Probolinggo dengan PT DABN dengan masa 30
tahun per 20 Agustus 2017. Kemudian Pelabuhan
Sintete dengan PT Pelindo II dengan masa 15
tahun per 20 Agustus 2017.
KSP dalam masa finalisasi adalah Pelabuhan
Waingapu, Bima, Ternate, dan Manokwari.
Sedangkan KSP yang masih dalam proses di
Kemenkeu adalah Pelabuhan Pare Pare, Tanjung
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Wangi, Pantoloan, Badas, Kalabahi, Lembar,
Kupang, Merauke, Arar, Sorong, Biak, Fak-Fak,
Kendari, dan Ende.
Potensi pendapatan selama masa KSP
diperk irak an Rp 503.613.060.893,- dan
potensi efisiensi dari investasi mitra dan biaya
pemeliharaan Rp 393.920.016.225,PSN yang telah selesai pengembangan

Rencana tahun 2019
mendatang secara
garis besar diantaranya
adalah membangun/
mengembangkan
pelabuhan di 23 lokasi

pelabuhan hub internasional pelabuhan Kuala
Tanjung (pembangunan terminal multipurpose
tahap II), dan pembangunan Makassar New Port.
Indonesia juga berhasil terpilih kembali
menjadi anggota IMO kategori C untuk tahun
2018-2019 dalam sidang IMO Assembly 1
Desember 2017 di London.
Prestasi lainnya adalah peningkatan
partisipasi masyarakat sebanyak 57 persen
dibanding tahun sebelumnya, dalam mudik
gratis sepeda motor dengan kapal laut 2018
sehingga mengurangi membantu kemacetan
dan kecelakaan di jalan raya.

Kemenhub juga terus berupaya
meningkatkan keselamatan pelayaran dengan
berbagai aksi seperti harmonisasi aturan
keselematan pelayaran, pengawasan dan
penegakan aturan, serta memberikan bimbingan
teknis keselamatan pelayaran kenerbagai
stakeholder, termasuk memberi bantuan life
jacket ke operator dan awak kapal.
Adapun rencana tahun 2019 mendatang
secara garis besar diantaranya adalah
membangun/mengembangkan pelabuhan di
23 lokasi. Kemudian memberi subsidi angkutan
barang tol laut 21 trayek. Juga menyelenggaraan
angkutan ternak 6 trayek.
Selain itu, meningkatkan konektivitas
dengan pengembangan 15 pelabuhan hub dan
feeder tol laut, kapal perintis 113 trayek, kapal
barang 21 trayek, kapal ternak 6 trayek, dan
rede 20 unit.
Selanjutnya membangun Pelabuhan
Depapre dan Nabire untuk .percepatan
pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Membangun 20 pelabuhan di daerah tertinggal.
Membangun 9 pelabuhan di wilayah perbatasan.
Peningkatan pelabuhan Labuan Bajo, pelabuhan
Bintuni, pelabuhan Wanci dan Bau Bau untuk
peningkatan nilai tambah ekonomi di wilayah
tersebut.
Terakhir, pemberian Diklat pemberdayaan
masyarakat di sekolah-sekolah pelayaran
yang berada di bawah pengelolaan Badab
Pengembangab SDM Perhubungan yang
terdapat di berbagai wilayah Indonesia. (*)
Transparansi l Vol. 18 No. 6 Tahun 2018 l
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Ini Capaian Ditjen Perkeretaapian

D

itjen Perkeretaapian berhasil mencapai
kinerja yang positif dari rencana kerja
dan pembangunan yang ditetapkan
di awal tahun anggaran. Mulai dari
infrastruktur hingga penambahan sarana
perekeretaapian.
Dari sisi infrastruktur menurut Dirjen
Perkeretaapian Zulfikri, pembangunan jalur
kereta api (KA) dan reaktivasi rel. Dari target
sepanjang 366,60 km yang terealisasi sepanjang
276,95 km, peningkatan dan rehabilitasi tercapai
15 km, dan pembangunan stasiun /bangunan
operasional KA 33 unit.
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian juga
melaksanakan berbagai program diantaranya

7.
8.

Pelaksanaan kegiatan yang dapat menunjang
keselamatan transportasi perkeretaapian antara lain:

16.

1.

17.

2.
3.
4.
5.
6.
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Audit Keselamatan Perkeretaapian dan
Safety Assessment;
Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian;
Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan
Kereta Api;
Pemantauan Keselamatan Lalu Lintas
Perkeretaapian;
Sertifikasi, pemeliharaan sertifikat dan
ISO Manajemen Mutu Audit dan Inspeksi
Keselamatan;
In House Training Bidang Rekayasa
Struktur Jalan Rel dan Jembatan;
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

18.

Peningkatan kualitas PPNS Perkeretaapian;
Pembinaan Keselamatan SDM Kontraktor
dan Konsultan;
Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan
Perkeretaapian;
Rakor Keselamatan Perkeretaapian;
Workshop Preventif Kecelakaan di Bidang
Perkeretaapian;
Evaluasi Bidang Keselamatan
Perkeretaapian;
Pemeriksaan Peralatan Penanganan
Kecelakaan KeretaApi;
Bimbingan Teknis Analisis Kecelakaan
Kereta Api;
Bimbingan Teknis Penanganan Kecelakaan
Kereta Api;
Program Peningkatan Pengawasan
Keselamatan dan Keamanan
Perkeretaapian;
Peningkatan Kemampuan Teknis Bidang
Audit dan Peningkatan Keselamatan
Perkeretaapian;
Pemeriksaan Kompetensi Awak Sarana
dan Petugas Prasarana, Sertifikat Kelaikan
Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.

Total jumlah angkutan motor gratis pada
masa angkutan lebaran tahun 2018 sebanyak
18.176 unit motor atau capaian sebesar 94,98%
dari target yang ditetapkan di tahun 2018
sebesar 19.136 unit motor yang diangkut.

“Jumlah tersebut mengalami peningkatan
dari tahun 2017 sebesar 18,98% dari jumlah yang
terangkut di tahun 2017 sebanyak 15.276 unit
motor,” jelas Zulkifli di Jakarta.
Pi h a k nya j u g a b e r h a s i l m e m e ro l e h
penghargaan MURI (MuseumRekorIndonesia)
atas keberhasilan menutup 313 cikal bakal
perlintasan sebidang KA hanya dalam waktu dua
bulan di awal tahun2018. Program penutupan

cikal bakal perlintasan sebidang merupakan
upaya preventif di bidang keselamatan
perkeretaapian. Kegiatan ini juga menjadi salah
satu program Quick Win Ditjen Perkeretaapian.
Untuk prasarana perkeretaapian, pada tahun
ini telah berhasil merampungkan LRT Palembang
pada Juni 2018, KA Bandara Soekarno Hatta, dan
KA Bandara Minang Kabau untuk memudahkan
konektivitas masyarakat.
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Direktorat Jenderal
Perkertaapian

Sinergi BUMN
akan Bangun TOD
di 3 Stasiun KA
di Daerah Tangsel
Kehadiran hunian
berbasis transit
oriented develeopment
(TOD) di tiga stasiun di
sebelah barat Jakarta
diharapkan dapat
menjadi solusi bagi
masyarakat khususnya
di Ibukota yang selalu
menghadapi kemacetan
lalu lintas.
38

Pemerintah melalui sinergi BUMN yaitu Perum
Perumnas, PT KAI, Hutama Karya dan Adhi Karya untuk
membangun rumah susun di sejumlah stasiun di
Tangerang Selatan. Mereka itu adalah di Stasiun Rawa
Buntu, Stasiun Jurangmangu, dan Stasiun Cisauk, Serpong,
Tangerang Selatan
“Kita tahu Jakarta macet. Banyak sekali kendaraan
lalu lalang di Jakarta. Itu membuat pergerakan harian di
Jabodetabek 47,5 juta perjalanannya tiap hari. Dengan
membangun TOD, diharapkan kemacetan di Jakarta akan
berkurang. Warga Jabodetabek mau naik angkutan umum
massal, seperti KRL ini,” kata Menhub Budi Karya Sumadi
di Tangerang, kemarin.
Akibat kemacetan lalu lintas tersebut, Menhub
menyebut berdasarkan data dari Bappenas, terdapat
kerugian sebanyak Rp 67,5 triliun selama satu tahun. Angka
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berasal dari biaya akibat kemacetan lalu lintas ini.
Bahkan Menhub menyebut kalkulasi
kerugian akbat kemacetan yang dialami di
wilayah Jabodetabek mencapai Rp100 triliun
per tahun.
To t a l n i l a i i nve s t a s i p e m b a n g u n a n
hunian berbasis TOD ini mencapai Rp 6triliun.
Perinciannya, hunian di Stasiun Jurang Mangu
Rp2,1 triliun, hunian di Stasiun Cisauk Rp831
miliar, dan sisanya sekitar Rp3 triliun untuk
hunian di Stasiun Rawa Buntu.
Dari dana tersebut, ditargetkan dapat
membangun sebanyak 11.000 hunian baik itu
rusunami maupun anami (apartemen sederhana
hak milik). Ditargetkan hunian di Rawa Buntu
akan selesai pada tahun 2020, Cisauk 2021, dan
Jurangmangu 2023.
Turut hadir dalam ground breaking tersebut
Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki
Hadimuljono, Walikota Tangerang Selatan
Airin Rachmi Diany, Direktur Utama PT KAI Edi
Sukmoro, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Menhub Dorong KRL
Tambah Kapasitas
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya
Sumadi mendorong penambahan kapasitas kereta
khususnya kereta Commuterline Jabodetabek
untuk mempersingkat jarak kedatangan antar
kereta (headway). Kebijakan itu perlu guna
mendukung pengembangan kawasan hunian
berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang
terintegrasi dengan transportasi massal.

Demikian disampaikan Menhub usai
menghadiri kegiatan Ground Breaking Rumah
Susun Terintegrasi Stasiun, di Stasiun Rawa
Buntu, Tangerang (10/12) kemarin.
Program tersebut merupakan hasil dari sinergi
BUMN yaitu Perum Perumnas, PT KAI, Hutama
Karya dan Adhi Karya untuk membangun rumah
susun di sejumlah stasiun di Tangerang Selatan,
seperti Stasiun Rawa Buntu, Jurangmangu, dan
Cisauk, Serpong, Tangerang Selatan
“Kereta ini kan dengan headway 5 menit
dengan gerbongnya 10. Nanti ada dua yang akan
kita upayakan dalam 1-2 tahun ini. Headway akan
kita buat 2-3 menit, dan nanti kita akan tambah
menjadi 12 gerbong. Jadi itu akan menjadi
tambahan kapasitas dari kereta yang menuju
BSD ini,” kata Menhub.
Menhub berharap ke depan penambahan
headway ini dapat menekan penggunaan
kendaraan pribadi. “Yang pasti dengan adanya
TOD kita bisa mereduksi perjalanan yang tidak
perlu, jadi ini akan efisien sekali,” jeas Menhub.
Dia menambahkan, belum lagi kalau fungsifungsi komersial, pendidikan ada disekitar
situ. Jadi secara advance kita membuat satu
angkutan transportasi masal, juga diikuti dengan
permukiman.
Secara garis besar, TOD merupakan konsep
pembangunan yang mengintegrasik an
sistem transit tranportasi dan tata guna lahan
untuk mengurangi mobilitas penduduk dan
penggunaan kendaraan pribadi, sekaligus
mendorong orang untuk beralih menggunakan
kendaraan umum.
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Pantau Angkutan Nataru di Malang,

Irjen Kemenhub ke Stasiun Malang
dan Terminal Arjosari

I

nspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Wahju S. Utomo bersama Inspektur V Heri
Sudarmaji dan Inspektur III M. Murdiyanto
melakukan monitoring angkutan Natal
dan Tahun baru 2018-2019 atau yang disingkat
Nataru 2018-2019 ke stasiun Malang, kemarin.
Sesampainya di Stasiun Malang pukul 21.00
Tim monitoring memasuki kawasan Stasiun Malang
untuk melihat kesiapan Nataru 2018-2019.
Stasiun Malang sendiri sampai saat ini dalam
keadaan lancar dan tidak ada kendala, pada saat
Natal dan Tahun baru penumpang yang datang
dan berangkat volumenya relatif sama.
Tercatat, penumpang naik dari Malang 7.498
dan penumpang turun ke Malang 7.038 data
sampai tanggal 26 Desember 2018. Puncak Natal
dan Tahun Baru pada tanggal 22 Desember dan
di akhir Desember 2018.
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Sementara, penjualan tiket KA di Staisun
Malang sendiri sudah dilakukan secara online
semua.
Seperti dilaporkan kepada Irjen Kemenhub
dan tim, kesiapan untuk jalan rel dan jembatan
menjelang dan selama Nataru 2018-2019 ialah
menambah petugas penjaga perlintasan dan
petugas pemeriksa jalur (extra).
Tenaga flying gank siaga 24 jam apabila
terjadi Rinja atau PLH, dan menyiagakan posko
ke tempat yang rawan.
Selanjutnya Tim Nataru melanjutkan
perjalanan ke Terminal Arjosari dan melihat
kondisi kesiapan dalam menyambut Nataru
2018-2019. Dalam kunjunganya Irjen Kemenhub
mengingatkan Bus sebelum berangkat harus di
Ramp Check terlebih dahulu sesuai prosedur
yang berlaku.

Radar

Penumpang Nataru Diprediksi Naik 104,49%,
Pemerintah Siapkan 394 Perjalanan Kereta Api

D

irektorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan
memprediksi akan terjadi lonjakan
penumpang sebesar 104,49% selama
masa angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019
(Nataru) mendatang.
Masa angkutan Nataru kereta api ditetapkan
sejak 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019.
“Kami prediksi jumlah penumpang kereta api
selama masa angkutan Nataru akan mencapai
sebanyak 5,317,358 orang atau bertambah
sekitar 104,49% atau 5,088,742 orang dari
Nataru 2017,” kata Direktur Lalu Lintas Kereta
Api Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Zulmafendi di Kementerian Perhubungan,
Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang
tersebut Ditjen Perkertaapian menyiapkan
394 perjalananan kereta api. “Terdiri dari
kereta reguler 346 kereta api dan 48 kereta api
tambahan,” ujar Zulmafendi. Adapun rincian
dari 48 kereta tambahan itu terdiri dari kereta
ekonomi non PSO sebanyak 14 rangkaian,

eksekutif dan bisnis sebanyak 26 rangkaian dan
delapan kereta idle.
“Kereta idle merupakan kereta yang
dimanfaatkan saat sedang jam istirahat
operasional,” ujar Zulmafendi.
Ia berharap, langkah ini dapat mengantisipasi
lonjakan penumpang di stasiun-stasiun utama
khususnya di Jakarta.
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Monitoring Angkutan Nataru di Jatim, Inspektur
V Fokus Keselamatan dan Kapasitas Angkut

M

onitoring angkutan Natal dan
Tahun Baru (Natatu) Inspektur V Heri
Sudarmaji mengingatkan kesiapan
kapasitas angkut terutama pada
penyeberangan.
Hal itu disampaikannya saat meninjau
Pelabuhan Penyeberangan Ketapang (ASDP),
Ahad (30/12/2018).“Kepada BPTD (Balai Pengelola
Transportasi Darat) wilayah IX Jawa Timur agar
memprioritaskan kapal-kapal kapasitas besar
pada saat peax season,” jelas Heri.
Adapun Program Kebijakan Cabang Kupang
(Pendukung), diantaranya melakukan koordinasi
dan kesepakatan bersama dengan para operator
kapal dan instansi terkait agar dalam kondisi
tertentu kapal memprioritaskan kendaraan
penumpang.
Melaksanakan skenario jadwal operasi kapal
normal (sembilan trip/kapal/hari/pelabuhan),
padat (10 trip/kapal/hari/pelabuhan.
Di Pelabuhan Ketapang, jumlah penumpang
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pada 29 Desember 2018 sebesar 360.899, jumlah
kapal operasi 32, jumlah kendaraan roda 2 sebesar
31.123 dan roda 4 sebanyak 46.493. Pelabuhan
Ketapang mempunyai motto “ Berlibur dengan
Tertib, Aman, nyaman dan selamat.
Selain Pelabuhan Ketapang, Heri juga
meninjau angkutan Nataru di Bandara Juanda,
Surabaya. Fokus pemantauan Nataru kali ini
adalah Safety.
“Di Bandara Juanda ada penurunan jumlah
penumpang kurang lebih 11% dari tahun
sebelumnya di tanggal yang sama tahun lalu,”
katanya.
Pada tahun lalu, penumpang berjumlah
535.750, hal ini berbanding terbalik di tahun ini
yang berjumlah 476.547.
Sedangkan moda transportasi kereta api
di beberapa Stasiun di Jawa Timur mengalami
kenaikan jumlah penumpang. “Keselamatan
tetap utama dan tidak bisa ditawar baik jumlah
penumpang meningkat atau menurun,” kata dia.

Radar

Inspektur V dan III Pantau Angkutan
Nataru Kereta Api dan Bus di Jawa Timur

I

nspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan Heri Sudarmaji dan Inspektur
III M. Murdiyanto beserta Tim Natal dan Tahun
Baru (Nataru) memantau angkutan kereta api
(KA) dan Bus di wilayah Jawa Timur.
Diantaranya di Stasiun Jombang. Di sana
diperoleh lapran bahwa penumpang berjumlah
10.549, didapati kenaik an penumpang
dibandingkan dengan tahun sebelumnya di
tanggal yang sama sebesar 9.379 penumpang.
“Hal ini sudah melampaui yang di targetkan
sebesar 9.288 di tanggal yang sama. Pemantauan
di Stasiun Jombang Sendiri sampai saat ini cukup
lancar,” kata Heri di Jombang.
Selanjutnya Tim menuju ke Stasiun Madiun
dan di perjalanan, melihat pekerjaan jalur ganda
Kereta Api jalur Jombang – Madiun.
“Pembangunannya sudah mencapai progress
98,65%, “ ungkapnya.
Tim Melanjutkan perjalanan menuju Stasiun

Madiun dan meninjau kesiapan angkutan.
Dilaporkan jumlah penumpang yang terupdate
sebesar 179.144 penumpang, dengan progress
untuk tahun 2018 sendiri yaitu sebesar 272.520
penumpang, yang dimana pada tahun 2017
dengan realisasi penumpang sebanyak 259.694.
Mereka memeroleh informasi kesiapan
PT.Kereta Api Indonesia (KAI) antara lain
menyiapkan 23 Stasiun online untuk melayani
ticketing online, memastikan vending mechine
di stasiun yang beroperasi 24 jam.
“Selanjutnya pemenuhan kebutuhan
Customer Service Mobile (CSM) di Stasiun Madiun
(4), Stasiun kertosono (3), Stasiun Jombang (3),
Stasiun Kediri (3), Stasiun Tulungagung (3), dan
Stasiun Blitar (3),” tambah Murdiyanto.
KAI juga melakukan antisipasi lonjakan
antrian telah dilakukan dengan sosialisasi dan
sebar brosur, agar pembelian tiket dilakukan via
aplikasi, web kai access & channel external lain
dengan pelayanan 24 jam.
Dan pantaun terakhir
yakni 28 Desember 2018,
t i m m e n u j u Te r m i n a l
Purboyo dan diperoleh
informasi bahwa jumlah
penumpang yang datang
sebanyak 172.977 dan yang
berangkat sebesar 197.671.
“Keadaan disekitar
cukup lancar dan tidak ada
kendala,” pungkas dia. (*)
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Resmikan Terminal Pondok Cabe, Bambang Pri:
Untuk Integrasikan Transportasi Antarmoda

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
(BPTJ), Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
Bambang Prihartono meresmikan Terminal tipe
A Pondok Cabe, Tangerang Selatan (Tangsel),
Senin (31/12/2018).
Peresmian Terminal Pondok Cabe juga
dimaksudakan untuk mengintegrasikan layanan
transportasi antarmoda, di wilayah Jabodetabek,
bahkan sampai ke Bandara Soekarno-Hatta
(Soetta), Pelabuhan Tanjung Priok, Stasiun
Gambir dan lainnya.
“Adanya terminal ini merupakan upaya untuk
mengintegrasikan antar moda,” ujar Bambang Pri
saat meresmikan Terminal A terbesar di wilayah
Tangsel itu.
Bambang Pri juga mengatakan, operasional
terminal tersebut merupakan salah satu upaya
Pemerintah meningkatkan layanan transportasi
angkutan umum di wilayah Jabodetabek bahkan
ke daerah lain di Indonesia.
Dibangun Sejak 2015
Seperti diketahui, Terminal yang dibangun
sejak 2015 itu merupakan hibah dari Pemerintah
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Kota Tangerang Selatan kepada BPTJ pada
pertengahan 2018.
Sementara, pembangunan Terminal Pondok
Cabe menggunakan dana hibah yang diberikan
Pemprov DKI Jakarta.
Terminal Pondok Cabe memiliki luas 25.995
meter persegi yang terdiri dari bangunan utama,
terminal angkutan dalam kota, dan terminal bus
antar kota. Di dalam terminal ini terdapat 33 PO
bus yang melayani masyarakat dengan tujuan
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.
Terminal Pondok Cabe juga melayani
penumpang tujuan Bandara Soekarno-Hatta.
bisa mencapai terminal tersebut dengan
menggunakan sejumlah bus yang telah
disediakan, seperti Transjabodetabek Premium
dari Pondok Cabe menuju Senen, dan lima unit
bus rute Pondok Cabe-Tanah Abang.
Ada juga Transjabodetabek Reguler dengan
rute Terminal Pondok Cabe-Senen 10 unit,
Terminal Pondok Cabe-Kampung Rambutan
berjumlah 15 unit, 20 unit bus rute Terminal
Pondok Cabe-Tosari/ Bundaran Hotel Indonesia,
dan 10 bus rute Pondok Cabe-Kuningan.

Radar

Sebarluaskan Hasil Penelitian, Balitbanghub
Harap Dapat Diimplementasikan

S

ebarluaskan hasil penelitian kepada
pemangku kepentingan dan masyarakat,
Badan Penelitian dan Pengembangan
Perhubungan (Balitbanghub) hari ini
(28/12/2018) menyerahkan hasil dari Pusat
Penelitian dan Pengembangan Laut, Sungai,
Danau, Penyeberangan.
“Desiminasi (penyebarluasan) ini dilakukan
agar nyata kemanfaatannya dan dapat
diimplementasikan,” tutue Pelaksana Harian
Kepala Litbanghub Kepala Puslitbang Multimoda
Imran Rasyid di Jakarta.
Pelaksanaan Diseminasi Serah Terima Hasil
Penelitian Puslitbang Transportasi Laut, Sungai,
Danau, dan Penyeberangan dilakukan kata dia
untuk tertib administrasi dari Barang Milik Negara
(BMN) yang harus dipertanggungjawabkan.
Hal itu karena penelitian yang dilakukan
menggunakan dana anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN) sehingga harus jelas
peruntukannya.
Pada tahun ini ditambahkan Kapualitbang
Laut Sahatua Marpaung, pihaknya telah

melakukan sebanyak 35 penelitian secara
indiviual.
“Diharapkan ini dapat menjadi bahan
yang selanjutkan dapat dikembangkan dan
disesuaikan dengan teknologi terkini,” ungkap
Sahatua.
Stakeholder yang memeroleh haail penelitian
tersebut diantaranya Direktur Utama PT. Pelindo
III Surabaya, Asisten Manajer Pemanduan PT.
Pelindo III Cabang Tanjung Perak, PT. IKI Makassar,
Kepala Operasi Pelni Cabang Balikpapan, serta
DPP Pelayaran Rakyat.
Beberapa hasil penelitian Puslitbang
Transpor tasi Laut, Sungai, Danau, dan
Penyeberangan TA 2018 yang cukup strategis
diantaranya adalah Studi Pengembangan Trayek
Tol Laut Tahun 2019, Studi Penerapan Motorized
Container Barge (Self-propelled Barge) Jakarta –
Surabaya Dalam Mengurangi Beban Lalu Lintas
Jalan Di Pantai Utara Pulau Jawa, dan Studi
Penyusunan Grand Desain Transportasi Danau
di Kawasan Wisata Danau Toba. Sumatera Utara
Dalam Rangka Mendukung Pariwisata.
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
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Ditjen Hubud Ingatkan Maskapai
Batas Tarif Penerbangan

D

itjen Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan mengingatkan kepada
seluruh maskapai terkait batas tarif
penerbangan jelang angkutan Natal
dan Tahun Baru.
Berdasarkan prediksi Direktorat Angkutan
Udara, Ditjen Hubud Jumlah Penumpang
Berangkat akan mencapai 6,5 juta orang atau
meningkat sekitar 8,76 persen ketimbang tahun
lalu yang berjumlah 6,01 juta penumpang.
“Jual tiket selama masa angkutan udara Natal
2018 dan Tahun Baru 2019 sesuai tarif yang sudah
ditetapkan,” tegas Dirjen Perhubungan Udara
Polana Banguningsi Pramesti di Jakarta ditulis
Senin (10/12/2018).
Hal itu mengaju UU Nomor 1 tahun 2009
tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri
Perhubungan no. PM 14 tahun 2016 tentang
Mek anisme Formulasi Perhitungan dan
Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah
Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara
Niaga Berjadwal Dalam Negeri.
Bila maskapai melanggar ketentuan tersebut,
sanksi yang akan dikenakan berjenjang mulai
dari peringatan, pengurangan frekuensi
penerbangan, penundaan pemberian izin rute,
denda administratif hingga pembekuan rute
penerbangan.
“Kami sudah mengeluarkan Surat Edaran
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yang ditujukan kepada para operator. Kepada
maskapai, saya tekankan agat tidak boleh
menjual tiket penerbangan melebihi aturan di
PM 14 tahun 2016 itu,” ujarnya.
Untuk melakukan pengawasan terkait tarif
ini, Polana menyatakan sudah menugaskan
inspektur dari Direktorat Angkutan Udara dan
Kantor Otoritas Bandar Udara di wilayahnya
masing-masing di seluruh Indonesia. Selain itu,
pengawasan juga dilakukan melalui agen tiket
dan pengawasan secara online.
Polana menyatakan pihaknya akan menindak
tegas maskapai yang melanggar aturan terkait
tarif ini sesuai aturan yang berlaku.
“Jadi kalau di media sosial beredar berita
b a hwa Pe m e r i nt a h t i d a k m e n g a d a k a n
pengawasan sehingga harga tiket melambung
tinggi, itu tidak benar. Kami setiap tahun
selalu melakukan pengawasan dan tahun ini,
pengawasan kami fokuskan di 36 bandar udara,”
lanjut Polana.
Polana juga meminta masyarakat untuk ikut
serta sebagai pengawas. Kalau menemukan
pelanggaran terkait tarif ini, penumpang bisa
melaporkan ke posko Nataru yang ada di tiap bandar
udara. Atau bisa juga langsung menghubungi
kontak center Kementerian Perhubungan call
center 151 atau bisa juga lewat sosial media twitter,
instagram atau facebook di: @djpu151.

Radar

Dirjen Polana Minta Pihak Bandara
di Indonesia Terus Bersaing Tingkatkan Pelayanan

D

irektur Jenderal Perhubungan Udara,
Polana B Pramesti meminta para
pemenang dalam kompetisi Bandara
Award 2018 untuk tidak berpuas diri
hanya dalam kompetisi kali ini.
“Kami harapkan tidak berpuas sampai di sini.
(Mereka) harus terus bersaing dan meningkatkan
kualitas layanan dan mengelola bandara dengan
lebih baik lagi,” kata Dirjen Pola di Jakarta,
kemarin.
Seperti diketahui, Dirjen Polana bersama
Menhub Budi Karya dan para pejabat tinggi
lainnya hadir dalam acara malam anugerah
Banara Award tahun 2018 di Jakarta, Jumat
(7/12/2018) malam.
Chairman Bandara Indonesia Group Erwin
Nurdin mengemukakan Terminal 3 Bandara
Internasional Soekarno Hatta menyisihkan 105
bandara lainnya yang disurvei melalui kuisioner
para penumpang.
“Survei tahun ini mulai bulan April hingga
Oktober 2018, dilakukan melalui pengisian
kuesioner oleh penumpang pesawat di 105
bandara,” kata Erwin.

Hasil survei itu, papar Erwin Nuridn, yang
dijadikan acuan dewan juri untuk menentukan
bandara-bandara yang layak memperoleh
penghargaan.
Dewan Juri Kredibel
Erwin mengatakan, dewan juri yang kredibel
dalam bidang layanan ke bandar udaraan yang
terlibat diantaranya adalah Herry Bakti S Gumay,
Sapta Nirwandar, Tengku Burhanuddin, Dudi
Sudibyo, Ninok Laksono, Otong Rukmana,
Esthy Reko Astuty, Olivia Zalianty dan Polana B.
Pramesti.
Senior Manager Of Branch Communication
and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Febri Toga
Simatupang menambahkan, raihan penghargaan
tersebut melengkapi pencapaian Bandara
Internasional Soekarno-Hatta pada 2018 ini.
Sebelumnya diketahui Bandara Internasional
S o e k a r n o - H a t t a d i n o b a t k a n o l e h OAG
Megahubs International Index 2018, sebagai
bandara Megahub dengan indeks konektivitas
internasional terbaik ke-10 dari 50 bandara
Internasional terbaik di dunia.
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Badan Litbang
Perhubungan Kaji
Skema Pembiayaan
Prasarana dan Sarana
Transportasi Laut
Ketersediaan, kondisi sarana
dan prasarana transportasi
laut di Indonesia masih belum
optimal, sehingga masih
perlu pembangunan dan
pengembangan.

Luasnya cakupan transportasi laut, tentu
memerlukan pendanaan yang sangat besar,
sementara itu pemerintah mempunyai
keterbatasan dalam pendanaan. Oleh karena itu
perlu didorong sektor swasta untuk berinvestasi
dalam mempercepat pembangunan transportasi
laut.
“Menurut data Bank Dunia, untuk mencapai
tingkat pertumbuhan PDB sebesar 6% per
tahun, Indonesia membutuhkan pembiayaan
infrastruktur sebesar 5% per tahun dari total PDB.
Idealnya, sedikitnya 12-15% dari pendapatan
domestik bruto (PDB) dapat dialokasikan untuk
investasi di bidang infrastruktur,” Tutur Kepala
Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo saat
menyampaikan keynote speach sekaligus
membuka Focus Group Discussion (FGD)
bertajuk ‘Skema Pendanaan Pembangunan
dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Transportasi Laut dan Penyeberangan’ di Jakarta
Pusat, hari Kamis (6/12/2018).
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Menurut Sugihardjo, dalam skema pendanaan
pembangunan sarana dan prasarana melalui
optimalisasi dana domestik, BUMN infrastruktur
memiliki peran strategis dan diharapkan dapat
menyumbang pembiayaan yang cukup signifikan.
Secara kepemilik an, sebagian besar
BUMN-BUMN yang bergerak di bidang sarana
dan prasarana tersebut masih 100% dimiliki
Pemerintah, atau sebagian besar sahamnya
dimiliki oleh Pemerintah.
“Selama ini pendanaan pembangunan
sarana dan prasarana diidentikkan dengan
anggaran APBN, sehingga pihak swasta belum
berperan optimal dalam pengembangan
infrastruktur kepelabuhanan,” kata Sugihardjo.
Saat ini pengadaan dan pembangunan
pelabuhan yang sudah dilaksanakan oleh pihak
swasta melalui sistem konsesi telah dilaksanakan
oleh PT Wahyu Samudera Indonesia (WSI) di
muaro jambi.
Selain model kerjasama dengan badan
usaha untuk pengelolaan pelabuhan, dapat juga
menggunakan model Badan Layanan Umum
(BLU). Pengadaan untuk sarana juga sebaiknya
didorong untuk dikerjasamakan dengan swasta/
badan usaha, baik saat pembangunan kapal
namun juga pada pengoperasian pelabuhan.
Sugihardjo berharap, melalui kegiatan ini
dapat tersusun skema pendanaan pembangunan
dan pengembangan pelabuhan laut serta kapal
niaga (untuk angkutan laut dan angkutan
penyeberangan), agar dapat mengurangi beban
APBN.

Sebagai informasi, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Transportasi (Puslitbang) Laut
dan ASDP melakukan survei yang dilaksanakan
di 17 lokasi pelabuhan di Indonesia, baik
itu pelabuhan laut maupun pelabuhan
penyeberangan.
U n t u k p e l a b u h a n l a u t , Pu s l i t b a n g
Transportasi Laut dan ASDP melakukan survei
di pelabuhan Sirombu; pelabuhan Kuala
Gaung; pelabuhan Carocok Painan/Panasahan;
pelabuhan Sungai Lumpur ; pelabuhan
Pangandaran; pelabuhan Branta; pelabuhan
Kendawangan; pelabuhan Likupang; pelabuhan
Luwuk; pelabuhan Larantuka; pelabuhan
Tual; dan pelabuhan Nabire. Sementara untuk
pelabuhan penyebrangan yaitu pelabuhan
Tanjung Pinang (Sri Bintan Pura)-Tanjung Balai
Karimun; pelabuhan Jepara-Karimunjawa;
pelabuhan Batulicin- Tanjung Serdang; dan
pelabuhan Kali Adem, Muara Angke).
Dari 17 pelabuhan, 7 pelabuhan yang
berpotensi untuk dikerjasamakan dengan pihak
swasta atau badan usaha dengan skema KSO, KSP,
KPBU, atau konsensi. Ketujuh pelabuhan tersebut
diantaranya pelabuhan Luwuk, pelabuhan
Penyeberangan Tj. Pinang – Tj. Balai Karimun;
pelabuhan Larantuka; pelabuhan Nabire;
pelabuhan Pangandaran dan pelabuhan Carocok
Panasahan/Painan.
Untuk skala prioritas sedang yaitu pelabuhan
Kendawangan; pelabuhan Tual; pelabuhan
Kali Adem/Muara Angke; pelabuhan Likupang;
pelabuhan Meulaboh; dan pelabuhan Branta.

Sedangkan untuk skala prioritas rendah yaitu
pelabuhan penyeberangan Batu Licin – Tanjung
Serdang; pelabuhan Penyeberangan Jepara
– Karimun Jawa; pelabuhan Kuala Gaung;
pelabuhan Sirombu dan pelabuhan Sungai
Lumpur.
Pembicara adalah Peneliti Madya Badan
Litbang Perhubungan Drs. Sunarto. MM. dengan
topik “Identifikasi Bentuk Skema Pendanaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi
Laut dan Penyeberangan”, serta PT. Galih
Karsa Utama, Vicky Hidajat Effendy, SE., MM.
dengan topik “Skema Pendanaan Pembangunan
dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Transportasi Laut dan Penyeberangan”.
Sedangkan 5 orang pembahasnya adalah;
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt.
Wisnu Handoko, Kapuslitbang Perhubungan
Laut, Penyeberangan, Sungai, dan Danau Capt.
Sahattua P Simatupang, Kasubdit Tatanan
Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan
Ditjen Perhubungan Laut, Ciptadi; Kasubdit
Bimbingan Kepengusahaan Ditjen Perhubungan
Darat, Susanti Pertiwi; Dr. Agus Edy Susilo.
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Tinjau Kesiapan Angkutan Nataru Di Tanjung Emas Semarang, Menhub:

Lakukan Rampchek Kapal-Kapal
yang akan Dioperasikan
Berdasarkan data
Ditjen Perhubungan
Laut, pengguna
moda transportasi
laut pada liburan
Natal dan Tahun
Baru (Nataru) kali ini
diprediksi meningkat
sebesar 3,49%,
yakni dari 1.039.793
penumpang
pada tahun lalu
menjadi 1.077.357
penumpang.
Arus penumpang diproyeksikan ke kawasan
timur Indonesia (KTI). “Lonjakan penumpang
angkutan laut pada masa Nataru dipredikasi
terjadi dalam tiga periode yaitu, pada 22
Desember, 29 Desember, dan 2 Januari 2019,”
kata Menhub Budi Karya saat kunjungan kerja
ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kemarin.
“Untuk itu, di masa-masa menjelang Nataru
ini saya instruksikan untuk lakukan rampchek
kepada kapal-kapal yang akan dioperasikan
untuk angkutan Nataru. Kemudian para awak
kapal harus prima dan siap dalam melakukan
pelayaran,” tukas Menhub.
Dalam tinjauannya ke Pelabuhan Tanjung Emas
itu, Menhub mengatakan kepada petugas yang ada
di pelabuhan Tanjung Emas, untuk disiplin menjaga
keselamatan. “Jika memang kapal tidak laik untuk
berlayar jangan dipaksakan untuk berlayar. Menhub
juga meminta adanya life jacket sesuai dengan
kapasitas penumpang kapal dan manifest yang
jelas serta akurat,” pinta Menhub
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Siapkan 1.293 Kapal
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang,
papar Menhub, telah disiapkan armada kapal
sebanyak 1.293 kapal dengan kapasitas total
3.415.838 penumpang, yang terdiri dari 1.049
kapal swasta jarak dekat, 74 kapal penumpang
swasta jarak jauh, 26 kapal roro swasta, 118 kapal
perintis, dan 26 kapal Pelni.
Po s k o a n g k u t a n L a u t N a t a r u a k a n
dilaksanakan 18 Desember 2018 s.d 8 Januari
2019. “Untuk meningkatkan pelayanan dan
memastikan aspek keselamatan dan keamanan,
koordinasi telah dilakukan dengan berbagai
pihak seperti dengan Kepolisian, TNI, operator
pelayaran, dan Pemerintah Daerah,” jelas Menhub
Budi Karya. Jelang Angkutan Natal dan Tahun
Baru, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
meminta stakholder pelayaran mengutamakan
aspek keselamatan dengan memeriksa kelaikan
kapal-kapal dan memastikan awak kapal dalam
kondisi sehat dan prima.

Radar

Tingkatkan Keselamatan Jalan, Dirjen Budi:

80% Bus Selesai Ramp Check
Dirjen
Perhubungan
Darat (Hubdat)
Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub) Budi
Setiyadi mengatakan,
saat ini sudah
sekitar 17.000 lebih
kendaraan bus
AKAP/ AKDP dan
bus pariwisata yang
selesai dilakukan
ramp check.
“Target awal, kami akan menyelaikan ramp
check untuk 20.000 unit bus menjelang Nataru.
Saat ini, progresnya sudah sekitar 80% tercapai,”
kata Dirjen Budi menjawab BeritaTrans.com,
kemarin.
Sesuai arahan Menteri Perhubungan, jelas
dia, Ditjen Hubdat komit turun lapangan
memlakukan ramp check. Aspek keselamatan
harus dipastikan makin dan meyakinkan.
“Keselamatan menjadi prioritas dibandingkan
yang lainnya,” papar Dirjen Budi.
Namun begitu, jelas dia, proses ramp check
tetap dilakukan oleh aparat di daerah bekerja
sama dengan Polri, Dishub serta BPTD di seluruh
Indonesia.
“Namun, aparat dari pusat (Ditjen Hubdat)
tetap memantau dan melakukan ramp check
secara acak di lapangan,” sebut Ditjen Budi.

“Saat akan mengangkut penumpang jelang
Nataru nanti, bus harus dipastikan laik jalan,”
papar Dirjen Budi.
Dia menambahkan, Pemerintah khususnya
Ditjen Hubdat komit memberikan pelayanan
transportasi yang baik, aman, nyaman dan
selamat.
“Keselamatan harus menjadi nomor satu
dibandingkan lainnya,” tegas Dirjen Budi.

Dicek Sebelum Jalan
Menurut Dirjen Budi, nanti pertigas di
terminal akan kembali melakukan pengecekan
bus sebelum berangkat mengangkut
penumpang mudik Nataru.
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Radar

Wapres Jusuf Kalla Serahkan Penghargaan
Bebas Korupsi kepada Kepala Otoritas
Pelabuhan Tanjung Priok
Wakil Presiden
Jusuf Kalla, Senin
(10/12/2018),
menyerahkan
penghargaan Wilayah
Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)
kepada 205 unit kerja
kantor pemerintah yang
berhasil membangun
zona integritas.
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Jusuf Kalla antara lain menyerahkan penghargaan itu
kepada Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Ditjen
Perhubungan Laut, Kombes. Pol. Capt. Hermanta.
Wapres mengatakan zona integritas perlu diterapkan
guna meminimalkan potensi korupsi dalam memberikan
pelayanan kepada publik. “Kenapa ada korupsi, khususnya
pengusaha atau masuk kepada instansi memberikan sesuatu?
Umumnya karena layanan yang lambat dan sulit, orang
korupsi itu karena ingin cepat. Karena itu maka perlu suatu
integritas,” tutur Wapres,
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB) setiap tahun dalam rangka memperingati Hari
Anti Korupsi Sedunia. Hal itu dilakukan untuk memberikan
apresiasi kepada kementerian dan lembaga pemerintah
non-kementerian (K/L) yang melakukan percepatan reformasi
birokrasi.
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Radar
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan
penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM)
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan
penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi
( WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Hotel Sultan Jakarta, Senin
(10/12/2018). (Biro Pers Setwapres)
Dikutip Antara, Menteri PANRB Syafruddin
mengatakan penilaian dilakukan terhadap
910 unit kerja yang diusulkan K/L untuk dinilai
oleh tim evaluasi nasional. Syafruddin meminta
seluruh unit kerja yang mendapat penghargaan
tersebut agar memasang penghargaan zona
integritas di lokasi yang dapat dilihat masyarakat.
“Besar harapan kami untuk menyosialisasikan
predikat zona integritas WBK dan WBBM di
seluruh titik strategis pelayanan,” kata Syafruddin.
Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh
205 unit kerja yang mendapat penghargaan
pembangunan zona integritas tersebut; lima di
antaranya berpredikat WBBM dan 200 lainnya
meraih predikat WBK.
Unit kerja di bidang hukum yang mendapat
predikat antara lain Polri (59 penghargaan),
Kejaksaan RI (13 penghargaan), Mahkamah
Agung (tujuh penghargaan),dan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (10 penghargaan).

Sementara itu unit kerja di bidang
perekonomian yang mendapat pengharaagn
antara lain Kementerian Keuangan (62
penghargaan), Kementerian Perindustrian
(delapan penghargaan) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (tiga penghargaan). Hadir dalam acara
tersebut untuk menerima penghargaan antara
lain Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna
Laoly dan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto.
BIMBINGAN MENHUB
Ketika ditanyakan tentang penghargaan dari
Wapres, Hermanta mengutarakan merupakan
wujud dari apresiasi terhadap prestasi yang
dibangun seluruh jajaran Kantor Otoritas
Pelabuhan Tanjung Priok. “Kami dapat seperti ini
karena bimbingan luar biasa dari Bapak Menteri
Perhubungan, Bapak Dirjen Perhubungan Laut,
Bapak Sekjen Kementerian Perhubungan dan
bapak-bapak pejabat lainnya di Kementerian
Perhubungan,” cetusnya.
Karenanya, dia mengucapkan terima kasih
kepada seluruh jajaran Kantor Otoritas Pelabuhan
Tanjung Priok atas berbagai prestasi yang diraih.
“Kami juga menghaturkan terima kasih kepada
Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Dirjen
Perhubungan Laut, Bapak Sekjen Kementerian
Perhubungan dan bapak-bapak pejabat lainnya
di Kementerian Perhubungan,” tuturnya.
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

TOLAK

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

dan LAPORKAN

GRATIFIKASI
Kementerian
Perhubungan
Bebas dari

KORUPSI
adalah
MIMPI

Jika kita
tidak peduli

SALURAN PELAPORAN GRATIFIKASI
Telp/Fax
Email		
UPG		
		
Drop Box
		

: (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

Humas itjen kemenhub

Artis

48
JKT

Naik Kereta dan
Hibur Pengunjung
Stasiun Yogyakarta

G

irlband kenamaan di Indonesia,
JKT48, hadir di Yogyakarta menghibur
pengunjung Stasiun Yogyakarta.
JKT48 tiba di Stasiun Yogyakarta
menggunakan KA Taksaka Pagi dari Stasiun
Gambir menuju Yogyakarta. Selama di perjalanan
para anggota JKT48 mengaku terkesan dengan
pelayanan dan kenyamanan yang diberikan oleh
petugas KAI.
Salah satu anggotanya mengaku merasa
senang bisa menggunakan kereta api. “Perjalanan
ke jogja naik kereta api nyaman banget
dan bersihhhhhh. Bisa santai sambil lihat
pemandangan,” ujar Puti Nadhira Azalia.
Selama di perjalanan para anggota JKT48
juga disuguhi makanan yang disediakan oleh PT
Reska Multi Usaha, pengelola Kereta Makan yang
merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia
(Persero). Roti Crossant, Nasi Rames Nusantara,

Ayam Geprek, Train Chicken Hot Capuccino, Hot
Chocolate serta pilihan makanan lainnya. Para
anggota JKT48 mengaku puas atas berbagai
kuliner yang disediakan di Kereta Makan. “Di
Kereta Api ga perlu takut kelaperan gaez. karena
ada makanan yang uenak,” ujar Rona Anggreani.
Setibanya di stasiun, JKT48 menghibur
pengunjung dengan flashmob di tiga titik yaitu
di pintu masuk utama, di pintu selatan dan peron
tiga. Kedatangan JKT48 ini sangat menghibur
pengunjung Stasiun Yogyakarta, terlihat dari
antusias pengunjung yang ikut mengabadikan
momen flashmob.
Tidak hanya pengunjung, kemeriahan ini pun
dihadiri oleh ratusan Wota yaitu fans dari JKT48
yang turut meramaikan moment tersebut. Dalam
performnya JKT48 tidak luput menyampaikan
apresiasi positif kepada KAI terkait fasilitas yang
terdapat di dalam KA Taksaka.

Transparansi l Vol. 18 No. 6 Tahun 2018 l

57

Lensa

Evaluasi Kinerja Tahun 2018

Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan menyelenggarak an Rapat
Dinas Evaluasi Kinerja Tahun 2018, Acara yang
diselenggarakan selama 3 (tiga) hari yaitu pada
tanggal 17 sampai 19 Desember 2018 yang
bertempat di The Media Hotel & Tower Jakarta.
Radin tersebut dilaksanakan dalam rangka
Evaluasi Kinerja Tahun 2018 di lingkungan
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
R adin dibuk a oleh I nspektur Jenderal
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Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo
dan di hadiri para eselon II, III dan IV serta seluruh
pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan.
Dalam sambutannya Inspektur Jenderal
menyampaikan pada hari yang berbahagia ini kita
dapat berkumpul bersama-sama mengikuti acara
Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan Tahun 2018, di tahun 2019 kita
mendapat mandat baru melalui Instruksi

Presiden No 4 tahun 2018 terkait kepatuhan
perpajakan oleh bendaharawan dan terkait
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak,
2 hal tersebut presiden mengamanatkan harus
dimasukan dalam program kerja pengawasan
Tahunan bagi APIP diseluruh Intansi Pemerintah,
pada tahun 2019 pula Itjen Memiliki Organisasi
dan Tata Kerja yang baru dengan hal tersebut
diharapkan :
-

beban kerja akan terbagi dengan baik dan
optimal
disetiap Inspektorat akan lebih mengenal
auditinya (kilen pengawasan)
masing - masing pegawai khususnya
auditor akan lebih mengenal tugas dan
tanggungjawabnya.

-

akan terdapat unit khusus dibidang
Investigasi, dimana hal ini sejalan dengan
beberapa pertemuan yang disampaikan
oleh KPK yang akan melimpahkan sebagian
aduan yang ada di mereka serta kita lebih
dapat fokus menangani pengaduan terkait
pengadaan barang dan jasa sebagai mana
tertuang dalam perpres 16. Dan tidak lupa
irjen berpesan membiasakan yang benar
bukan membenarkan yang biasa.

R a d i n te r s e b u t t u r u t m e n g u n d a n g
narasumber dari Auditor Madya Inspektorat
Bidang Investigasi Kementerian Keuangan,
Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian
Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan.
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Resensi
Lensa

Membidik

dari KOKPIT
Widjaja Lagha
Fotografer: Widjaja Lagha
Penulis: Reni Rohmawati
Editor: Tim KPG
Penerbit: Kepustakaan
Populer Gramedia
Halaman: XII +199
ISBN: 978-602-424-815-4

Bidik kamera berkolaborasi dengan cita rasa
seni, mampu menjadikan hasil jempretan yang
ciamik. Menarik dan eye cathing menambah nilai
pada sebuah hasil karya.
Sepertinya pantas penilaian yang baik
ditujukan pada hasil karya seorang Widjaja
Lagha. Menerbitkan buku berisikan ratusan foto
adalah kepuasan tersendiri baginya.
Penikmat buku ini diajak untuk hanyut dalam
hasil foto bernuansa alami dari gerak pesawat
terbang, polah bandara, dan keindahan angkasa.
Meski ada yang terlihat sederhana, namun
Widjaja mampu mengetengahkan foto-fotonya
menjadi tontonan yang menarik. Tak penat mata
memandangi halaman demi halaman suguhan
aneka label pesawat dan gerakannya.
Pengalaman Widjaja memotret juga tampak
bukan hanya dari sudut-sudut pengambilan
yang bagus, tapi juga teknik pemotretannya
dapat mengatasi hambatan-hambatan, seperti
pencahayaan dan kabut yang biasanya dihadapi
oleh seorang fotografer ketika memotret dari
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udara.
Dia mengaku bukan fotografer profesional.
Namun banyak belajar tentang fotografi dari
buku-buku, dengan bertanya pada ahlinya,
dan yang terpenting adalah pengalamannya di
lapangan ketika memotret.
Hasilnya memang tidak mengecewakan.
Bahkan yang membanggakannya, puluhan
ribu foto yang dikumpulkannya setiap kali
ia memotret sudah mengisi komputer dan
harddisk-nya. Jadi saatnya mengeksplor buku
setebal 200 halaman dari penerbit Kepustakaan
Populer Gramedia. *ngan Darat Kemenhub.
Dedikasi transportasi untuk rakyat benarbenar diserap dan ditulia lengkap helai demi
helai dengan data dan fakta yang akurat. *i
saatnya mengeksplor buku setebal 200 halaman
dari penerbit Kepustakaan Populer Gramedia.
*ngan Darat Kemenhub.
Dedikasi transportasi untuk rakyat benarbenar diserap dan ditulia lengkap helai demi
helai dengan data dan fakta yang akurat. *

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

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

