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Editorial

TUNTUTAN
PROFESIONALITAS
DI ERA MILENIAL

E

ra Industri mutakhir yang di
tandai d
engan melesatnya
perkembangan teknologi
telah berpengaruh ba
nyak terhadap eksistensi pelakupelaku bisnis yang terlibat. Hal ini
terlihat dengan mulai banyaknya
pelaku-pelaku bisnis yang tum
bang karena tidak mampu bera
daptasi dengan perkembangan tekno
logi tersebut. Teknologi saat ini bagaikan
pisau bermata dua bagi pelaku-pelaku bisnis,
yaitu terbukanya berbagai kemungkinan baru
namun juga meningkatkan resiko secara ber
samaan. Technology disruption (gangguan
teknologi) sebutannya, adalah efek-efek dari
melesatnya perkembangan teknologi pada
pola-pola strategi yang dilakukan para pelaku
bisnis untuk tetap bertahan. Di era ini, perkem
bangan teknologi dan inovasi seolah berkejaran
dengan waktu. Inovasi-inovasi baru mendo
rong terciptanya pasar baru dan menggeser ke
beradaan pasar lama.
Berpacunya para pelaku bisnis dengan pe
satnya perkembangan teknologi harus diiku
ti oleh pemerintah selaku regulator. Jangan
sampai regulator keteteran mengawal pergera
kan tersebut, jangan sampai regulator menjadi
‘’gagap teknologi’’, dan menjadi katak dalam
tempurung yang mudah terkelabuhi oleh pela
ku-pelaku bisnis dengan penguasaan teknologi
mutakhir.
Salah satu peran Pemerintah yang juga di
tuntut untuk bisa mengikuti perkembangan
teknologi saat ini adalah Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP). Bagaimana para
auditor bisa menemukan permasalahan jika
kemampuan IT nya tidak seimbang dengan
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IT yang beroperasi pada sebuah peru
sahaan rekanan proyek? Bagaimana
Auditor bisa bekerja dengan cepat
jika tidak menguasai IT untuk
membantu mengurai data-data
audit yang bersifat kompleks?
Disinilah akan mulai terlihat
peran teknologiyang akan meng
gantikan beberapa peran auditor.
Ke depan, peran auditor akan lebih
bersifatbersifat strategis dan konsultatif.
Sedangkan peran menemukan temuan, me
nemukan kesalahan hitung, menemukan ke
salahan sistem dan sebagainya akan diambil
alih oleh teknologi. Maka dari itu auditor perlu
memiliki sertifikasi-sertifikat kemampuan IT
yang beragam. Dan seiring dengan kemampuan
tersebut, seorang aditor juga harus memiliki
strategi, diantaranya penguasaan soft skill baik
interpersonal skills maupun intra-personal
skills, Business understanding skills dan technical skills agar mampu menjawab tantangan
diera digital ini.
Akhirnya, mampukah tantangan-tanta
ngan di atas dijawab oleh APIP untuk tetap
dapat berperan sebagai Quality Assurance
bagi optimalnya kinerja Auditi-auditinya untuk
menjawab pesatnya perkembangan teknologi
di era industri mutakhir ini? Tentu sangat
tergantung dari kebijakan pimpinan yang
terkait dengan langkah-langkah adaptasi
terhadap perkembangan teknologi termu
takhir, pengadaan peralatan dan penguasaan
teknologiterbaru dan berkesinambungan ser
ta yang paling penting adalah pembangunan
sumberdaya manusia yang senantiasa ‘’sadar’’
terhadapperkembanganteknologi terbaru dan
menguasaikemampuan IT yang mumpuni.

Kolom Irjen

Irjen: “Berdayakan
dan Fasilitasi Milenial
Dalam Pengawasan”
Saat ini terdapat sekitar 60 generasi muda, yang sebagian besar generasi
milineal, di jajaran SDM Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian
Perhubungan. Mereka kaya gagasan, kreatifitas dan energi.
“Ciri-ciri mereka yakni tidak suka me
ngekang atau dikekang. Suka tantangan tidak
mau terjebak ke dalam rutinitas, kreatif, tidak
berorientasi kepada uang, mencintai keadi
lan, sportif dan memiliki harapan besar dalam
karier,” ungkap Irjen Wahju SatrioUtomo.

Pejabat, yang akrab dipanggil dengan
s
ebutan ‘Pak Tommy,’ itu mengutarakan
generasi milenial ini tidak suka mengekang

atau dikenangdalam pengertian ide dan
gagasan harus bebas, baik substansi maupun
cara mengekspresikannya.
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Dengan ide dan gagasan bebas itu, genera
si milenial memproduksi kreatifitas. “Ide dan
kreatifitas ini memang sering terlihat melintasi
zaman, futuristik dan menantang. Karenanya,
mereka tidak suka ter
jebak kepada rutinitas
yang men
jemukan. Mereka menginginkan
walau pekerjaan rutin tetapi selalu berubah
pengelolaannya,” jelasnya.
Generasi milenial, Pak Irjen mengemukakan
ingin juga karya mereka diakui dan diperla
kukan adil. Obyektifitas dijunjung. Tidak boleh
like and dislike. Dalam konteks itu, mereka
juga sportif untuk mengakui kesalahan, namun
juga tidak mau disalah-salahkan atau penilaian
kesalahan yang tidak obyektif.
Pak Tommy menjelaskan generasi milenial
ini tidak berorientasi uang namun memiliki ha
rapan besar dalam karier. “Bekerja sepanjang
enjoy maka uang tidak masalah. Dengan. sua
sana enjoy itu mereka memiliki harapan untuk
mobilitas sosial vertikal ke atas dalam karier,”
cetusnya.
Sebagian bagian dari SDM di Itjen, gene
rasi milienal ini dikeloladengan baik, diber
dayakan dan difaslitasi, termasuk di antaranya
diberi tanggung jawab dalam hal pengawasan
yakni sebagai audtior. “Mereka diberi kesem
patan luas untuk berkreatifitas dalam konteks
etos kerja dan produktifitas. Mereka juga diberi
kesempatan luas untuk meniti jenjang karier.
Ini sesuai dengan perintah dan arahan Bapak
Menteri Perhubungan,” jelasnya.
Meski demikian, dia mengutarakan generasi
milenial ini wajib mengikuti berbagai aturan,
yang ada, termasuk tata cara tetap pelaksa
naan internal. Mereka juga harus memahami
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perubahan dari aturan yang lama yakni hanya
sebagai watchdog, hanya senang menemukan
masalah.
“Mereka diharapkan memberikan sentuhan
baru tugas Itjen, yang juga sebagai konsultan
(supervisi) dan 
katalis. Tidak boleh bangga
hanya menemukan masalah. Tidak boleh
malah meninggalkan m
 asalah di auditi. Harus
memberikan solusi, yang tepat dan akurat, me
lalui analisiskomprehensif,” tegasnya.
Dengan tugas supervisi dan 
katalis, Pak
Irjen menuturkan maka auditor justru menjadi
semacam ‘malaikat’ yang menyejukkan. Dapat
mencegah terjadinya penyim
pangan, sekali
gus memberikan solusi untuk menyelesaikan
temuan masalah sesuai dengan aturan dan

tidak menimbulkan permasalahan baru.
“Dengan energi baru kalangan milenial maka
ke depan Itjen akan menjadi lebih efektif lagi
dalam menjalankan peran sebagai watchdog,
supervisi dan katalis. Karenanya, mereka harus
ban yak belajar dan terus belajar agar kuat dalam
menjalan fungsi dan peran Itjen. Bersemangat
untuk terjun ke lapangan,” tuturnya.
Dia mengemukakan sangat luas wilayah
kerja Itjen. Selain kantor pusat, Itjen juga me
nangani 535 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Se
bagian UPT itu berlokasi di kawasan terpencil,
yang harus beberapa kali menggunakan angku
tan untuk mencapainya. Auditor dari generasi
milenial harus sanggup diterjunkan ke UPT di
seluruh penjuru tanah air.
Satu hal penting yang juga menjadi perha
tian Pak Irjen adalah “Mereka harus dijaga agar
tidak terkontaminasi oleh gaya dan budaya
kerja lama”.

Laporan Utama

PUSTIKOM DAN
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MILENIAL

Mentalitas paling
berharga untuk
menguasai teknologi
digital dan teknologi
apapun yang datang
di kemudian hari,
adalah rasa ingin
tahu dan kemauan
untuk belajar. Tanpa
dua hal tersebut,
maka seseorang akan
benar benar dalam
kondisi stagnan.
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Dengan
TIK semua
kegiatan
dapat menjadi
terintergrasi,
transparan,
efektif dan
efesien.

“Pustikomhub berdasarkan ketentuan
ada
lah bagaimana memberikan pelayanan
Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) terkait
transportasi juga sebagai umbrella bagaimana
bisa mensinergikan seluruh TIK pelayanan
transportasi,’’ ujar Kepala Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi (Pustikom)
Kementerian Per

hubungan, sebagai contoh
mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang disu
sun oleh pustikom ke seluruh subsektor, agar
aplikasi yang dibangundari subsektor sesuai
dengan tugas dan fungsinya dan bisa diinte
grasikan serta melihat aplikasi yang menyim
pang dari ketentuan yang diberikan Pustikom
sehingga menjadi pembinaan d
 alam hal TIK
mulai dari rekomendasi yang dikeluarkan
Pustikom sampai pelaksanaannya di masingmasing subsektor serta dapat terintegrasi dan
sesuai pada tugas dan fungsinya, sesuai dengan
program Rencana TIK Kemenhub.
“Masing-masing subsektor dapat melaksa
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nakan kegiatan TIK menggunakan anggaran
nya tetapiharus sesuai dengan Rencana TIK
Kemenhub, Pustikomhub melakukan reviu
TIK sesuai Permenhub Nomor 119 Tahun 2016
tentang Standar Reviu Teknologi Informasi
Dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan untuk melihat antara lain kese
suaian tugas fungsinya, tidak duplikasi, kese
suaian teknologi dan kewajaran anggarannya.”
Contoh teknologi aplikasi yang terus dise
mpurnakan dan dimonitor adalah inaportnet
yang digunakansaat ini baru 16 pelabuhan tapi
tahun ini akan ditambahkan lagi 13 pelabuhan
dan akan ditargetkan pada tahun 2021- 2022
semua pelabuhan dapat terintegrasi juga seja
lan dengan permintaan Menko Perekonomian
dan Menko Kemaritiman, Contoh lain lagi ada
lah aplikasi VTA yang saat ini sudah diintegra
sikan dengan Korlantas-POLRI sebagai dasar
dalam mengeluarkan BPKB dan STNK Kenda
raan yang selama ini belum tersedia.

Kendala & Hambatan
Kendala dan hambatan dalam tata kelola
TIK di Kementerian Perhubungan, pertama
dari organisasi di subsektor belum semuanya
ada unit TIK struktural karena nantinya unit
TIK struktural akan menjadi partner Pustikom
dalam mengelola dan memonitor TIK nya,
Keduaterbatasnya SDM IT yang masih kurang
karena melihat tantangan teknologi kedepan
yang berkembang sangat pesat, jika tidak di
siapkan segera maka akan tertinggal. Hal ini
diharapkan menjadi suatu keharusan.
Tantangan kedepan Pustikom sedang
mengembangkan big data sebagai tools untuk
menganalisa semua informasi sebagai dasar
pengambilan keputusan kebutuhan pelayanan
transportasi khususnya di Kementerian Perhu
bungan.
Dukungan teknologi di Kemenhub
“Sebagai enabler, implementasi Teknologi
Informasi dan Komunikasikami arahkan un
tuk mendukung dua strategi utama. Pertama
adalah meningkatkan kinerja organisasi mela
lui penerapan TIK, dan kedua yaitu mendorong
kontribusi pihak eksternal untuk turut menye
le
saikan permasalahan sektor transportasi
dengan TIK.”
Terkait strategi peningkatankinerja orga
ni
sasi, Pustikom 
tengah mendorong pene
rapan e-government yang juga merupakan
amanahdari Reformasi Birokrasi. Agar seluruh
jajaran Kemenhub akrab dan terbiasa dengan
e-government, kami memprioritaskan imple
mentasi TIK ini pada kegiatan-kegiatan yang
sifatnya dilaksanakan setiap hari dan menjadi
tanggung jawab individu. Hasilnya, kita saat
ini sudah memilikidua aplikasi penting yaitu
AP2KP u
 ntuk monitoring kinerja pegawai dan
e-Persuratan untuk mengelola penerimaan
suratdan disposisi.
Dengan hadirnya kedua aplikasi terse
but, seharusnya sudah tidak ada alasan lagi
bagi jajaran Kemenhub untuk tidak meman
faatkan TIK. Selain memudahkan pekerjaan,
kehadiran aplikasi pendukung e-government
seperti AP2KP dan e-Persuratan tersebut juga
punya kontribusi besar dalam meningkatkan
pemenuhan unsur Reformasi Birokrasi, yang
juga bermuara kepada peningkatan tunjangan
kinerja pegawai.

Kemudian terkait kontribusi pihak ekster
nal, Pustikomhub saat ini juga mendukung
Badan Litbang dalam melaksanakan Transhub
Challenge. Transhub Challenge sendiri adalah
sebuah kompetisi startup di mana para profe
sional dan akademisi ditantang untuk mengha
silkan ide atau produk yang bisa memberikan
kontribusi positif terhadap sektor transportasi.
Dari Transhub Challenge tersebut, kita sudah
mendapatkan beberapa ide yang sangat bagus
untuk meningkatkan kualitas transportasi
mulai pemanfaatan ruang kargo udara bersa
ma, menghubungkan antara pengirim barang
denganperusahaan ekspedisi, hingga memfasi
litasi penggunaan moda transportasi sepeda un
tuk mobilitas, rekreasi, dan jasa pengantaran.
Ide-ide seperti ini sebelumnya belum ter
gali karena fokus dan prioritas Kemenhub se
bagai regulator. D
 engan upaya Kemenhub un
tuk merangkul para startup melalui Transhub
Challenge, kami yakin akan mendapatkan du
kungan yang lebih untuk mewujudkan layanan
transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.
Pengawasan di era milenial
Pengawasan adalah proses secara berkala
untuk memastikan agar realisasi bisa sesuai
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dengan perencanaan. Pengawasan yang tepat
pada era milenial saat ini adalah pengawasan
yang akurat, real time, namun tetap cost
effective.Ini bisa dicapai dengan bantuan TIK.
Pada penyelenggaraan pemerintahan seca
raumum, terdapat dua komponen besar yang
harus diawasi yaitu kinerja SDM dan pelaksa
naan kegiatan. Untuk kinerja SDM sendiriKe
menhub sudah memiliki AP2KP. Sementara
itu untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan,
Kemenhub 
memiliki beberapa aplikasi yang
bekerja secara kolaboratif yaitu e-Performance,
dan e-Monitoring Aplikasi e-Performance di
gunakan untuk mencatat capaian dan realisasi
dari unit kerja berdasarkan target yang telah
dicanangkan, sedangkan aplikasi e-Monitoring
digunakan untuk mencatat realisasi anggaran
dari unit kerja berdasarkan besaran dana yang
telah dialokasikan untuk mendukung kegiatan
di lokasitersebut. Data dari kedua aplikasi ini
tentunya akan sangat berguna untuk menen
tukan apakah sebuah unit kerja mampu meme
nuhi target kinerjanya, baik dari sisi IKU mau
pun daya serap anggaran.
Selain e-Performance dan e-Monitoring
yang berkaitan langsung dengan proses penga
wasan kegiatan, ada dua aplikasi lain yang
perannya tidak kalah penting yaitu e-Planning dan e-PSN. Untuk aplikasi e-Planning,
aplikasi ini dibangun untuk mengoptimalkan
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proses 
pengusulan kegiatan dan anggaran
di LingkunganKemenhub. Melalui aplikasi
e-Planning ini, stakeholder seperti Biro Pe
rencanaan dan Inspektorat Jenderal bisa me
meriksa keleng
kapan usulan setiap kegiatan
dengan seksama sebelum menyetujui, meng
koreksi, atau menangguhkan usulan tersebut.
Dengan meminimalisir kondisi tidak ideal

antara lain seperti ketidaklengkapan data du
kung atau ketidaksesuaian HPS, maka proses
pengawasan kegiatan nantinya akan lebih
mudah.
Kemudian tentang e-PSN, aplikasi terse
but disusun untuk memenuhi kebutuhan para
pimpinan dalam mengawasi perkembangan
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. E-PSN
ini merupakan salah satu aplikasi yang menjadi
prioritas Pustikomhub karena digunakan oleh
para pejabat pimpinan tinggi dan Bapak Men
teri Perhubungan.
Prioritas kami saat ini adalah bagaimana
supaya aplikasi terkait pengawasan yang ada
bisa berjalan dengan baik dan digunakan seca
ra penuh oleh jajaran Kemenhub. Apabila apli
kasi-aplikasi tersebut nantinya sudah berada
pada tahap mapan atau settle, kami yakin
bahwa data yang terkumpul bisa dimanfaatkan
sebagai bahan pendukung big data dan sistem
pengambilan keputusan yang saat ini juga
tengah kami jajaki penerapannya.(FS)

Laporan Utama

ISACA Indonesia berjuang
mewujudkan IT Governance,
Risk Assesment & Assurance
Pemerintah Republik
Indonesia Menuju World
Class Government

Berkarir sebagai Head of IT Risk and Quality PT. AXA Services Indonesia Bapak Dicky
Indra Prasetia, CISA, CISM adalah seorang
yang sudah tidak diragukan lagi kepiawaiannya
dalam mengelola manajemen risiko baik ba
gaimana menganalisa dan memitigasi sampai

dengan bahkan meminimalkan risiko dibidang
Informasi teknologi, maka tidak heran jika
ISACA memberikan kepercayaan kepada be
liau untuk menjabat sebagai Government and
Regulatory Advocacy Director atau satu lea
ders dari ISACA. Berikut interview tim Jurnal
Transparansi dengan beliau:
Ayah dua putra (kembar) ini memulai ka
rirnya di bulan Desember 1995 jadi lebih ku
rang 23 tahun bergelut dibidang audit. Akuntan
dari Universitas Airlangga ini pernah menjajal
dan sukses berkarir di The Big Five Accounting
Company yakni di Arthur Andersen, hebatnya
beliau masuk di perusahaan ini karena lolos sa
ring dari Job Opportunity untuk Mahasiswa/
wi semester akhir, jadi tidak heran jika beliau
sangat berkompeten di bidangnya. Walaupun
sudah 2 tahun beliau berkarir di Kantor Akun
tan Publik Arthur Andersen menjadi auditor
IT beliau telah membidangi IT Security Audit
dan menjadi tim gabungan IT Audit yang pada
waktu itu tahun 1996 dengan langsung menda
patkan supervisi oleh para ahli IT Auditors dari
Chicago. Beliau mengucap syukur alhamdulil
lah termasuk di dalam tim itu, namun jangan
salah anggap karena IT Literate yang dianggap
bagus saat itu adalah hanya mahir di bidang
Microsoft Exel saja.
Sejak itulah Beliau menemukan chemistry
atau gairah audit dibidang IT ketimbang audit
laporan keuangan biasa. Jadi sejak itu beliau
masuk dan menekuni Computer Risk Management atau kita sekarang menyebut Audit
Sistem Informasi, sampai pada masanya tahun
1998 saya sudah menekuni dan menyukai IT.
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Tidak puas berkarir di Arthur Andersen,
beliau juga pernah berkarir di Ernest and
Young, kemudian pindah ke PT Thames PAM
Jaya Jakarta, sekarang AETRA Air Jakarta, lalu
berkarir di AIA. Bosan berkarir di perusahaan
besar beliau juga pernah menjadi konsultan
IT sebagai IT Governance consultant, yang
sangatmenarik adalah beliau mengungkapkan
pengalaman selama bekerja di multi perusa
haan nasional dan perusahaan asing ternama
dengan spesialisasi dunia IT Governance Audit.
Terlebih prestasi beliau saat ini adalah mendu
duki jabatan yang lumayan bonafide sebagai
Head of IT Risk and Quality at PT. AXA Servi
ces Indonesia.
Disela sela penjelasan beliau, tim Bule
tin Transparansi mengajukan pertanyaan
cara untuk membagi waktu antara berkarir
dan beraktivitas sebagai Board of ISACA dan
bagaimana manajemen mengatur itu, apakah
mengalir atau bagaimana. Karena menurut tim
hal ini penting karena ketakutan kami selaku
ASN adalah dianggap kurang aktif dalam ber
organisasi?
Beliau menjelaskan Prioritas Hidup sangat
penting dan beliau menjelaskan bahwasannya
walaupun beliau sudah 15 Tahun menjadi ang
gota ISACA dengan status membership Platinum, beliau menyadari baru aktif dan banyak
terlibat pada aktivitas ISACA pada dua tahun
terakhir.
Menurut beliau, ISACA adalah hobi, namun
prioritas terpenting adalah keluarga, keluar
ga menjadi 1st Priority. Jadi untuk selanjut
nya 2nd Priority adalah AXA Mandiri dan 3rd
adalah ISACA. Maka dari itu untuk aktif dan
berkecimpung dalam aktivitas ISACA saya
taruh diluar jam kerja. Walaupun demikian

perusahaan beliau sudah tahu dan harus tahu
bahwasannya beliau adalah salah satu pejabat
di 
jajaran board ISACA Indonesia. Jadi kita
harus menerapkan prioritasnya. Maka wajar

menurut beliau antara aktif dan tidak aktif ka
rena pastinya semua ada masanya.
Secara factual ISACA merupakan organi
sasi tatakelola informasi global yang memang
sudah didirikan tahun pada tahun 1967, jadi
sudah dikenal oleh para stakeholders dengan
anggota 140.000 orang. Sama dengan keban
yakan organisasi bidang audit jadi asal muasal
nya adalah berkumpulnya para praktisi audit
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SI yang membentuk organisasi untuk membuat
standar/ frameworks. Di Indonesia yang terke
nal framework kita adalah COBIT, dan bahkan
dipakai menjadi standar acuan pembuatan
regulasi.
Kontribusi ISACA untuk Indonesia sendiri
adalah dibentuknya Indonesian Charter untuk
memasukkan konsep good governance baik
swasta (good corporate governance) maupun
pemerintah. Hal ini kita wujudkan 
dengan
masuknya prinsip good governance dalam
pemerintahan atau pada tahun 2004 dikenal
sebagai Azas azas umum tata kelola pemerin
tahan yang baik atau AUPB yang telah diadopsi
pada 
Undang-undang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atau
ISACA mengenal itu dengan COBIT. Selain CO
BIT dan Governance, ISACA mempunyai serti
fikasi keahlian CISA, CISM, CGEIT dan CRISC
untuk IT adalah tata kelola/governance dan
yang terbaru adalah untuk dunia cyber ISA
CA mempunyai CSCX. Tentunya beliau sangat
yakin hal ini akan membantu kompetensi SDM
dan pelaksanaan manajemen pemerintahan
dengan tatakelola yang baik.
Tim kemudian menanyakan, bagaimana
dengan pemahaman tentang COBIT dan cara
mendapatkannya? Beliau menerangkan, agar
rekan rekan auditor yang concern atau pe
merhati tidak usah kuatir untuk COBIT dapat
di download, namun harus menjadi member
agar dapat dapat didownload tanpa biaya.
Untuk sertifikasi ISACA sudah banyak
partner dengan examinasi dengan Computer
Based Training. Uniknya adalah CISA tidak
hanya sekedar lulus ujian, namun memiliki
pengalaman sebagai praktisi SI Auditor dan
bisa dibuktikan dengan syarat dan ketentuan
berlaku. Hal ini untuk mempertahankan value
dan professionalisme. Karena areanya ISACA
IT Auditor tentang governance kita membe
rikan bantuan pendapat tentang penerbitan
regulasi. Kementerian Kominfo, OJK, Badan
Sandi dan Siber Negara (BSSN) dan FGD ten
tang tatakelola. Governance, Risk dan Assurance, (GRA). Dalam konteks Kementerian/
Lembaga (L/L) adalah penerapan SPSE, ISACA
menginginkan sebagai narasumber beberapa
seksi pada E-Government dan penerapannya
harus ber
basis pada GRA sesuai framework
yang dipakai ISACA adalah COBIT.

Atas penjelasan teresbut diatas tim tidak
lupa menanyakan tentang manajemen risiko
IT yang diterapkan pemerintah, keandalan IT
dalam implementasi pengawasan publik inte
grasikan paradigma baru tentang IT serta SI
(sistem teknologi) yang ideal dari pandangan
ISACA untuk dapat direalisasikan dalam
pengawasan publik?
Beliau menerangkan bahwasannya pada bi
dang pemerintah terutama pada Kementerian/
Lembaga (K/L) di BSSN, ISACA juga berperan
aktif dalam memberikan masukan dan kontri
busi pada sistem indeks KAMI. Indeks KAMI
(Keamanan Informasi) merupakan aplikasi
yang digunakan sebagai alat bantu untuk men
ganalisa dan mengevaluasi tingkat kesiapan
(kelengkapan dan kematangan) penerapan ke
amanan informasi di sebuah organisasi sesuai
dengan kriteria pada SNI ISO/IEC 27001/5/7.
Sebetulnya indeks ini bisa digunakan untuk
K/L, ada laga Sistem Manajemen Pengamanan
Informasi (SMPI) ini yang terbaru dari BSSN.
Sebenarnya ini bisa digunakan di K/L. Ini to
ols yang cukup untuk mengelola risiko IT yang
digunakan. Seharusnya ini dirangking, kalau
di BUMN ada di Cobit maturity. Namun dalam
sela-sela itu beliau berpendapat maturity IT
diantara 2 s.d 3, jadi harus ada peningkatan.
Hal ini kebanyakan dari ASN menganggap
SOP adalah beban, persepsi inilah yang harus
diperbaiki karena standar adalah bagian dari
pekerjaan. Maka wajib untuk mengubah ke
biasaan yang kurang baik tentang SOP dengan
mengedukasi dan yang terakhir adalah komit
men dari pimpinan baik policy maupun procedure.
ISACA menyarankan K/L harus punya ki
blat menuju framework yang dijadikan referen
si untuk compliance terhadap governance. Ada
Cobit, ada dari BSSN, ISO 27001. Maka untuk
bisa jadi proaktif harus juga membiasakan
yang benar bukan membenarkan yang biasa,
dan jika sudah berjalan harus diiringi dengan
komitmen dari kebijakan dan dilaksanakan
dengan penuh komitmen. Terakhir adalah eva
luasi untuk dapat menjadi lebih baik dari hari
demi hari. bulan ke bulan, tahun ke tahun dan
pada akhirnya dari masa ke masa.
Pesan beliau terhadap membangun
keandalan SI dan IT dalam bidang pengawasan
kepada generasi Millenial dalam menghadapi

perkembangan Industri 4.0 harus disadari
bahwasannya ada dua sisi, yaitu sisi manfaat
dan sisi risiko.
Sisi Manfaat adalah masa depan dunia
adalah kuncinya bersatunya dunia nyata dan
dunia maya. Waktu November 2018 konfe
rensi ISACA di Bandung, BE KRAFT Indone
sia menunjukkan proporsi kita hanya jadi jadi
buyer bukan contributor. Sedih bukan? Maka
dari itu kita harus mempergunakan teknolo
gi untuk jadi produktif. Milenial harus berpe
ran aktif dengan memperbanyak literasi dan
knowledge untuk membekali diri menguasai
dan mampu memanfaatkan teknologi untuk
lebih professional.
Sisi kedua sebagai risiko user, adalah aspek
keamanan terhadap informasi contoh virus,
pencurian data, malware, kejahatan cyber. Se
cara statistik user di Indonesia menggunakan
internet Mobile, nah ini harus dijaga karena
bisa ditunggangi, dan mengetahui cara bermi
tigasi risiko karena sisi situs internet ada dua
positif dan negative.
Pencapaian ISACA dan Organisasi serta
Framework dan Sertifikasi di K/L dan kedua
adalah Advokasi terhadap kebijakan strategis
tentang IT Governace Risk dan Assurance di
K/L maka dalam waktu dekat kita akan mela
kukan roadshow.
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Laporan Utama

KEEPING UP
WITH MILLENIALS

Jakarta, 1 Maret 2019, Kementerian Perhubungan telah
membentuk Tim Digital Media Sosial, dengan susunan
keanggotaan yang terdiri dari para CPNS Tahun 2017
terpilih yang dianggap aktif di media sosial.
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Untuk meningkatkan kemampuan Tim
 igital Media Sosial Kementerian Perhubu
D
ngan dalam membuat konten media sosial
yang menarik, Kementerian Perhubungan
mengadakan kegiatan dengan tema “Keeping
Up with Millenials : Millenials Connect Us” di
ParadigmaCafe & Restro Jl. Pegangsaan Barat
no. 4 Menteng, Jakarta.
Acara tersebut dibuka oleh Menteri
Perhubungan dan dihadiri oleh para pejabat

Eselon 1 dan 2 serta dengan peserta Tim Digital
Media Sosial Kementerian Perhubungan.
Dalam pengarahannya Bapak Menteri Perhu
bungan berpesan agar Tim Digital Media So
sial tersebut bisa lebih baik lagi dalam berbagi
informasi di media sosial sehingga informasi
Kementerian Perhubungan dapat berguna po
sitif serta bisa meluas informasinya ke seluruh
dunia.(DNY)
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Laporan Utama

PERAN GENERASI MILENIAL
DALAM BIROKRASI
PEMERINTAHAN
“Teknologi itu
ibarat pisau bermata
dua, tergantung
pemakainya. Jika
user-nya baik,
output-nya juga
baik. Jika sistem
disalahgunakan,
maka hasilnya juga
buruk,”

14

l Transparansi l

Vol. 19 No. 2 Tahun 2019

Generasi milenial, generasi lahir di antara
tahun 1980an sampai 2000an, saat ini sedang
menjadi sorotan. Pasalnya, generasi mile
nial kini bertumbuh besar, tidak hanya dalam
jumlah, tetapi perannya yang mulai meluas di
seluruh sektor kehidupan bangsa ini. Generasi
milenial adalah generasi muda yang lahir saat
globalisasi teknologi digital berkembang sangat
kuat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut
generasi milenial potensial sebagai penggerak
ekonomi dimana generasi milenial adalah pe
main, bukan penonton.
Dibesarkan di lingkungan yang melibatkan
teknologi, generasi milenial cenderung

memilikisifat kreatif, produktif dan juga ingin
tahu. Hal ini membuat generasi milenial terlihat
begitu reaktif terhadap perubahan lingkungan
yang terjadi di sekelilingnya. Pola pikir ter
buka, kritis dan berani yang dimiliki generasi
milenial merupakan modal berharga yang da
pat membawa perubahan birokrasi yang lebih
baik. Jaminan upah yang besar dan progres
karir yang cepat di sektor swasta sudah tidak
dijadikan tolak ukur utama oleh para generasi
milenial. Realitanya, tetap ada jutaan pendaftar
setiap tahunnya dan membuktikan bahwa pro
fesi ASN masih menjadi incaran kaum milenial.
Kali ini Tim Buletin Transparansi mewa
wancarai 10 pegawai muda Inspektorat Jende
ral yang baru saja diangkat menjadi ASN bebe
rapa minggu silam sebagai perwakilan generasi
milenial. Kira-kira apa ketertarikan mereka
sebagai Generasi milenial untuk mau terjun
ke dunia birokrasi, ya? Inovasi apa yang dapat
mereka berikan dalam birokrasi pemerintah?
Bonita, salah satu pegawai muda Inspekto
rat Jenderal, menjawab bahwa keinginannya
bekerja di pemerintahan lebih dari sekedar mo
tif mencari uang dan tersedianya fleksibilitas
waktu. Ia ingin menjadi agen perubahan dan
memperbaiki sistem birokrasi agar lebih baik.
Satu-satunya caranya adalah dengan terjun
langsung ke lapangan dan mengubahnya dari
dalam. “Eksistensi generasi milenial yang lebih
melek teknologi daripada generasi pendahu
lunya dituntut untuk bisa memberikan inovasiinovasi berbasis digital yang mampu memper
mudah pekerjaan di pemerintah khususnya
Kementerian Perhubungan sebagai regulator
yang berhubungan langsung dengan masyara
kat,” ungkapnya.
Adanya Generasi milenial di tubuh birokrasi
pemerintah seharusnya menjadi peluang untuk
memperbaiki sistem birokrasi agar kompatibel
dengan kondisi dunia yang sudah semakin ter
koneksi secara online. Sifat Generasi milenial
yang mudah bosan dan ingin serba cepat justru
memberikan poin positif karena mereka mam
pu menciptakan inovasi berbasis teknologi agar
pekerjaan dapat diselesaikan seefisien dan se
efektif mungkin. “Sudah saatnya pekerjaan ru
tin seperti administrasi persuratan mengguna
kan konsep paperless agar lebih cepat sampai
ke atasan dan hasilnya juga untuk kelestarian
lingkungan karena mengurangi penggunaan

kertas dan penumpukan arsip,” ucap Destria,
pegawai yang berasal dari Pati itu.
Hafizh pun tidak mengelak. Pria yang
pernah memiliki pengalaman kerja di sektor
swasta itu mengutarakan bahwa perpindahan
lingkup kerja dari sektor swasta ke publik me
mang menimbulkan cultural shock yang signi
fikan. Hafizh yang terbiasa terjun ke lapangan
melakukan hal bersifat teknis kini dihadapkan
dengan pekerjaan administrasi rutin dan prag
matis. Namun inilah tantangan ASN muda se
benarnya. “Kalau terus membandingkan den
gan teman di swasta tidak akan ada habisnya.
Kita sesama ASN muda harus kompak dan ber
pegang pada tujuan awal yaitu untuk membe
nahi sistem birokrasi, mau melakukan peruba
han dimulai dari hal kecil,” katanya. Lukas juga
berpendapat sama. Menurutnya generasi mile
nial di ranah pemerintah saat ini lebih menge
depankan keefektifan kerja daripada sekadar
penghasilan yang besar karena seiring berja
lannya waktu gaya hidup itu akan mengikuti.
Di sisi lain, inovasi teknologi harus pula
diimbangin dengan humanisasi agar teknologi
tidak mengambil alih peran manusia. “Tekno
logi itu ibarat pisau bermata dua, tergantung
pemakainya. Jika user-nya baik, output-nya
juga baik. Jika sistem disalahgunakan, maka
hasilnya juga buruk,” ucap Nelson. Laki-laki
berparas Batak itu meyakini bahwa sistem itu
dibuat oleh manusia. Semakin canggih sua
tu sistem akan diiringi dengan tingkat fraud
(kecurangan) yang meningkat pula. Untuk itu,
perlunya wadah bagi Generasi milenial agar
lebih leluasa dalam berekspresi dan bekerja.
Generasi milenial perlu diberikan kesempatan
untuk bertukar pikiran dengan atasan maupun
rekan senior mereka agar lebih aware dengan
teknologi. Generasi pendahulu perlu diedukasi
bahwa menjadi pintar tidak cukup maksimal
jika tidak diimbangi dengan kemampuan bera
daptasi di era serba digital.
Generasi milenial nantinya sebagai genera
si penerus diharapkan mampu bersaing dengan
berbagai kecerdasan buatan yang hari demi
hari mulai mengambil alih pekerjaan yang se
belumnya dilakukan manusia. Hal ini menjadi
lecutan bagi generasi milenial untuk mulai sa
dar bahwa masa depan bangsa ada di tangan
mereka. Kepemimpinan yang masih terjebak
model lama hanya akan membuat hubungan

Transparansi l

Vol. 19 No. 2 Tahun 2019 l

15

yang tidak produktif bagi generasi milenial. Pe
nerapan kepemimpinan transformasional akan
memotivasi para pegawai untuk melakukan
lebih dari yang diharapakan.
Irfaisal berpendapat bahwa perlu adanya
rasa saling membutuhkan antara generasi pen
dahulu dengan generasi milenial agar terjadi
mutualisme. Generasi milenial membutuhkan
pengalaman-pengalaman kerja dari generasi
pendahulu, sementara generasi pendahulu bu
tuh keahlian di bidang teknologi agar mampu
mengikuti perkembangan sistem yang semakin
berkembang pesat. Aulia juga menambahkan
bahwa setelah sistem-sistem ini nantinya di
terapkan perlu untuk diawasi secara rutin.
Mungkin bisa dibentuk bagian baru yang mem
bawahi lingkup teknologi yang bertugas untuk
menyentralisasi sistem agar dapat dimonitor
dan dijaga dari oknum-oknum. Kita sebagai
sesama manusia mengerti bahwa tidak semua
orang mau menerima perubahan terlebih jika
itu perubahan yang bukan berasal dari kita sen
diri. “Terpaksa, terbiasa, lalu bisa.” begitu kata
Aulia.
Fenomena generasi milenial ini tentu akan
menjadi pekerjaan baru bagi pembina kepe
gawaian di instansi pemerintahan. Pasalnya,
bagian kepegawaian harus mampu menyela
raskan teknologi yang semakin berkembang
dengan peningkatan kapasitas dan kualitas
ASN. Menurut Aprita, pengembangan kompe
tensi ASN membutuhkan keseriusan dan to
leransi besar dari pimpinan karena memang
memerlukan waktu yang tidak sebentar. Na
mun output yang dihasilkan akan sebanding
dengan pengorbanan tersebut jika dilakukan
sedini mungkin. Pelatihan dan bimbingan
teknis harus ditujukan untuk pegawai-pegawai
yang memang belum kompeten di bidangnya.
“Pengadaan bimtek juga sebaiknya bergantian
agar keahlian yang dimiliki pegawai merata,”
ujarnya. Oleh karena itu, pimpinan memiliki
peran penting dalam meningkatkan kesadaran
pegawai agar terus mau belajar dan memban
gun daya saing tinggi agar bisa mengimbangi
revolusi industri 4.0. Kedepannya, Inspektorat
Jenderal selain bertugas sebagai katalis dan
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konsultan juga harus mengedukasi auditi agar
dapat memaksimalkan pemakaian teknologi
dalam pelaksanaan kegiatan audit. “Cepat atau
lambat kegiatan audit akan diambil alih oleh
teknologi sehingga auditor tidak perlu lagi
terjun ke lapangan. Semua akan serba digital.
Harapan kami perlu dibentuk mindset auditor
yang aware teknologi dan mau menerima peru
bahan.” kata Lukas.
Laksmi berpendapat, inovasi itu tidak harus
muluk-muluk sesuatu yang besar. Jika belum
bisa menciptakan inovasi, bisa dengan meng
adopsi sistem di kementerian lain yang sudah
berjalan dengan baik. “Jika hal itu belum ada
dan bisa memberikan manfaat bagi kemente
rian kita, itu juga termasuk inovasi,” ujarnya.
Generasi milenial adalah generasi yang me
miliki kepercayaan diri yang tinggi dan optimis.
Hal ini menjadi nilai tambah yang harus diop
timalkan untuk merangkul generasi pendahulu
untuk mau bekerja sama, saling mendukung,
serta memahami karakteristik masing-masing
generasi agar mengoptimalkan pembuatan ke
bijakan yang bisa menjawab tantangan hingga
50 sampai 100 tahun ke depan. Bersatu dan
bergerak adalah kunci keberhasilan birokra
si di tangan generasi milenial. Indonesia akan
menjadi negara maju jika memiliki aparaturaparatur yang tangguh, kerja keras, berani
melakukan inovasi untuk kepentingan rakyat.
Adanya generasi milenial yang kreatif dapat
dijadikan mesin utama untuk membentuk
Indonesia yang lebih baik.

Laporan Utama

MILENIAL DIMATA IIA
“PUTTING PEOPLE AT THE CENTRE”

IIA Indonesia organisasi professional nonprofit yang didedikasikan untuk kemajuan
dan pengembangan profesi audit internal di
Indonesia. Didirikan pada tahun 1989 sebagai
bagian dari The Institute of Internal Auditors
Inc,USA dan ditingkatkan statusnya menja
di National Institute pada tahun 2008 ketika
jumlah anggotanya telah mencapai 500 orang.
IIA Indonesia berafiliasi dengan The Institute
of Internal Auditor Inc (The IIA), USA, badan
dunia yang didirikan pada tahun 1941 oleh

sekelompok kecil auditor internal berdedikasi
yang menginginkan sebuah organisasi yang
dapat mewakili profesi mereka dan dapat mem
berikan pendidikan dan standar profesi untuk
praktek audit internal. Melalui afiliasi anggota,
IIA Indonesia dapat berbagai macam hal secara
kolektif dengan lebih dari 170.000 angggota di
lebih dari 165 negara dan wilayah.
Visi dari IIA Indonesia adalah menjadi
wadah nasional profesi audit internal, mela
kukan advokasi nilai-nilai, mempromosikan
praktek terbaik, dan menyediakan layanan yang
terbaik kepada para anggota. Dan mempunyai
Misi yaitu memberikan kepemimpinanyang di
namis bagi praktek global audit i nternal. Dalam
mendukung Misi tersebut, IIA Indonesia mem
punyai beberapa kegiatan yakni mencakup,

1.Advokasi dan mempromosikan nilai profes
sional audit internal yang dapat memberikan
nilai tambah bagi organisasi mereka;
2.Memberikan pendidikan professional yang
komprehensif dan kesempatan untuk pengem
bangan, standard dan bimbingan praktek pro
fessional lainnya, serta program sertifikasi;
3.Meneliti, menyebarkan dan mempromosikan
kepada para praktisi dan pemangku kepenti
ngan pengetahuan mengenai audit internal
dan peran yang tepat dalam control, manaje
men resiko, dan tata kelola;
4.Menginformasikan kepada praktisi dan pihak
lain yang relevan tentang praktik-praktik ter
baik dalam audit internal, dan;
5.Mengajak seluruh auditor internal untuk ber
bagi informasi dan pengalaman.
Tujuan Strategis dari IIA Indonesia sendiri
adalah tanggap terhadap isu-isu penting yang
dihadapi audit internal di Indonesia saat ini
dan di masa depan yang juga didorong dengan
tujuan-tujuan pendukung seperti berikut,yaitu:
1. Prioritas strategis No.1 – Meningkatkan
Kesadaran
Meningkatkan kesadaran audit internal di In
donesia baik dari swasta maupun pemerintah,
dan mendorong auditor internal untuk dapat
memberikan nilai tambah yang signifikan bagi
organisasinya;
2.Prioritas strategis No.2 – Meningkatkan
Jumlah Anggota IIA
Meningkatkan jumlah anggota IIA Indonesia
melalui promosi seputar IIA dan audit internal;
3.Prioritas strategis No.3 – Mening
katkan
Jumlah Pemegang CIA
Meningkatkan jumlah pemegang Certified
Internal Auditor (CIA) di Indonesia dengan
membantu anggota IIA-Indonesia dan auditor
internal lainnya dalam mempersiapkan diri
menghadapi ujian sertifikasi CIA;
4.Prioritas Strategis No.4 – MemberikanPelati
han dan Pendidikan
Memberikan pelatihan dan pendidikan di Indo
nesia untuk anggota IIA dann auditor internal
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lainnya, bersama-sama dengan produk pen
didikan lainnya.
Kali ini Tim Buletin Transparansi ber
kesempatan berkunjung ke Kantor IIA
Indonesia yang terletak di salah satu gedung
perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan.
Sambutan yang sangat hangat kami terima
dari para staff disana, hingga Tim Buletin
Transparansi dapat bertemu dengan Chief
Executive Officer IIA Bapak Nur Abdillah,
Ak, MM, CA, CPSAK, QIA. Beliau dipercaya
memimpin IIA Indonesia dari awal tahun
2016 sampai dengan saat ini. Sosok yang
mempunyai senyum yang khas ini yang
kemudian berbincang dengan Tim Buletin
Transparansi seputar kabar terbaru dari IIA
dan pengaruh milenial terhadap pengawa
san di era sekarang di mata IIA Indonesia.
Nur Abdullah,Ak, MM, CA, CPSAK,QIA
yang mengawali kariernya sebagai salah satu
auditor di institusi Pemerintahan yakni Ba
dan Pengawasan Keuangan dan Pembangu
nan pada tahun 1998, beliau mengungkapkan
bahwa kita tidak dapat mengelak dari Era Mi
lenial ataupun mereka Generasi Milenial. “Era
Milenial dan Generasi Milenial itu tidak bisa
kita hindari, mau tidak mau sesuai dengan
perkembangan zaman dan teknologi kita ha
rus beradaptasi dan terlibat di dalamnya. Kita
seimbangkan dengan kompetensi kita”, ucapn
ya dengan penuh antusias.
BAGAIMANA PENGARUH MILENIAL
DI SEKTOR PENGAWASAN?
Generasi milenial adalah sebuah istilah yang
sangat akrab di telinga kita saat ini. Pembagian
manusia dalam kategori generasi sebenarnya
sudah berlangsung sejak tahun 1930-an. Para
sosiolog setidaknya membagi manusia menjadi
beberapa generasi, antara lain generasi PD II,
generasi pasca PD II, generasi baby boomer,
generasi X, generasi Y dikenal juga dengan
generasi milenial, serta generasi Z. Saat ini,
setidaknya dua generasi yang masih produktif
dan memberikan pengaruh secara luas adalah
generasi X dan Y (milenial). Namun demikian,
pergeseran secara perlahan terjadi dan generasi
milenial mulai mengambil peran secara aktif di
berbagai bidang kehidupan. Berbicara menge
nai pengawasan di era milenial tidak lepas dari
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issue yang sekarang sedang menjadi trend yaitu
Revolusi Industri 4.0. Dimana Pemerintah In
donesia telah menetapkan Roadmap Making
Indonesia 4.0 sebagai strategi dalam mencapai
target menjadi 10 besar kekuatan ekonomi du
nia pada 2030. Jumlah penduduk yang banyak,
ditunjang dengan perkembangan insfrastuktur,
dan sumber daya manusia bisa menjadi modal
penting untuk melaksanakn revolusi industri
4.0. Revolusi industri 4.0 tidak hanya mengu
bah industri, namun juga pekerjaan, cara ber
komunikasi, berbelanja, bertransaksi, hingga
gaya hidup.
Memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang
“Putting People at The Centre” atau sangat ber
tumpu pada sumber daya manusianya adalah
menjadi satu poin penting menuju kemajuan
negeri di era milenial sekarang ini. Misalnya
perkembangan artificial intelegence (kecer
dasan buatan) membutuhkan logika cerdas
para pegawai untuk membangun system yang
mampu menafsirkan data eksternal sehingga
fleksibel terhadap tujuan yang diharapkan.
Empowering Human Talent, acapkali istilah
tersebut yang sering kita dengar. Tentu saja
selain pembangunan infrastuktur yang menja
di motor kita dalam menghadapi kecanggihan
teknologi. Peluang revolusi industry 4.0 ini
sangat besar jika kita mampu beradaptasi dan
bertransformasi secara relevan. Peningkatan
produktivitas, pengurangan idle capacity,dan
peluang pasar Indonesia yang luar biasa. Selain
kesiapan infrastruktur, kesiapan human capital
merupakan faktor yang sangat kuat mendorong
kesiapan kita menuju revolusi ini.

Dunia pengawasan (audit) juga akan sema
kin mengalami tantangan-tantangan yang luar
biasa dalam menembus persaingan era milenial
ini. Terkhusus di sektor pemerintahan dengan
adanya birokrasi didalamnya. Tantanganbagi
para pelaku di sektor pengawasan khususn
ya auditor berasal dari internal dan eksternal.
Dari sisi internal, sebagai seorang auditor ha
rus selalu siap dengan banyaknya standar-stan
dar baru yang terus dan terus berkembang dan
yang nantinya memaksa auditor harus menga
sah pengetahuan profesinya sebagai seorang
auditor. Dan dari eksternal, meningkatnya
tuntutan good corporate governance akan
menjadi tantangan sendiri yang di “push” oleh
pemerintah bagi para auditor-auditor sekarang
ini. Oleh karena itu kehadiran IIA Indonesia
menjadi hal yang sangat penting untuk kita
perhatikan bersama. Bapak Nur, seperti itu be
liau biasa disapa, juga mengungkapkan bahwa
dalam era milenial kita dituntut harus mampu
mengembangkan dan mengasah kemampuan
soft skill dan hard skill kita dalam perkemba
ngan modernitas internal audit. Dalam hal ini
IIA sudah mempersiapkan pelatihan dan pem
binaan internal audit dengan berbagai pem
belajaran dan sertifikasi, salah satunya adalah
sertifikasi CIA (Certified Internal Auditor). IIA
juga sebagai wadah para praktisi-praktisi di
bidang auditing berkumpul dan saling sharing
knowledge. Selain itu seminar, workshop,
training, dan shortcourse juga kerap kali
diadakan oleh IIA guna meningkatkan kualitas
dari auditor-auditor dan praktisi-praktisi di bi
dang audit. Dengan keberadaan generasi mile
nial yang semakin menguasai technologi diha
rapkan bisa memberikan peran serta yang lebih
aktif lagi dan mengharapkan hadirnya Agile
Auditor dari generasi milenial. Agile auditor
merupakan salah satu transformasi dari audit
klasik menuju audit intern di generasi r evolusi
inudstri 4.0 ini. Audit Intern yang “agile” dapat
dibangun secara efektif jika institusi audit in
tern mengikuti road map pengembangan ka
pabilitas (IA-CM) dan membangun kolaborasi
lintas sectoral untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Dimana Agile Internal Audit ini ha
rus memperhatikan beberapa aspek yaitu fokus
kepada stakeholders, percepatan siklus audit,
timely insight, proses yang fleksibel dan mudah
adaptasikan, dan komunikasi yang 
intensif.

Sehingga diharapkan fokus dari Agile Auditor
ini bukanlah hanya masa lalu dan menemukan
selisih stock dan sebagainya, namun melihat
bagaimana risiko kedepannya, sehingga para
perusahaan ataupun instansi yang terkait bisa
menghadapi risiko yang dihadapi. Seringkali
perubahan teknologi atau kondisi lapangan
mengakibatkan fokus dari manajemen berge
ser, tekanan dari berita dan informasi mem
buat tidak fokus. Para auditor disuguhkan halhal yang di permukaan saja. Untuk itu Agile
auditor hadir ketika manajemen mulai tidak
fokus, auditor harus cermat melihat kesempa
tan dan mengingatkan manajemen untuk tidak
terbawa oleh issue dan kembali ke fokus awal.
IIA Indonesia sendiri dalam pengemba
ngannya mengeluarkan 5 sertifkasi yaitu Certified
Internal Auditor (CIA), Certification in Control
Self–Assesment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Certified Government Auditing Professioanal (CGAP) dan Certification in
Risk Management A
 ssurance (CRMA).
IACM sendiri merupakan salah satu hasil
research IIA atas permintaan dari World Bank
yang sudah banyak memberi bantuan kepada
negara-negara berkembang namun memiliki
akuntabilitas audit yang berbeda-beda. Na
mun demikian bagi IIA sendiri, IACM dianggap
bukan menjadi hal yang prinsip, karena IIA
sendiri lebih mengutamakan Quality Assurance (QA). Dengan motto “Progress Through
Sharing” dan sesuai dengan semangat berbagi,
IIA bertanggungjawab untuk berbagi informa
si dengan anggota kami seputar tren terbaru,
teknik audit internal terbaru, peraturan dan
hukum, dan isu-isu yang muncul yang mem
pengaruhi profesi. IIA berkomitmen untuk
membantu pengembangan dan peningkatan
dari profesi internal auditor di Indonesia guna
memenuhi standar dan guidance yang telah
ditetapkan dalam sebuah profesi dalam me
laksanakan Governace, Risk dan Control dalam
mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai
organisasi yakni dengan cara Assurance, Advice dan Insight. IIA juga menyiapkan tools untuk
melakukan audit dalam pemanfaatan Big Data
dan mengimplementasikan TABK sebagaitool
untuk mempermudah pengolahan Big Data.
Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)
dioptimalkan dapat medukung pelaksanaan
tugas auditor dalam mendeteksi Fraud. (RPA)
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Laporan Utama

Pengawasan Milenial
Di Mata Irjen Kemenkeu
“Auditor itu kalau
tidak dipersiapkan
dengan baik, maka
mereka akan melihat
system informasi itu
layaknya blackbox
aja gitu, tanpa
pernah tahu apa isi
di dalamnya”

Tim Buletin Transparansi mendapat ke
sempatan untuk berkunjung ke Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan yang terletak
di Lantai 4 Gedung Djuanda II Kementerian
Keuangan. Kami menerima sambutan hangat
dari sosok pemimpin yang berparas sangat kei
buan dan sangat berwibawa, beliau bernama
Sumiyati, atau akrab dipanggil Bu Sum. Boleh
dikatakan wanita kelahiran di Sragen, 6 Juli
1961 yang mengawali karirnya di Kementerian
Keuangan pada tahun 1982 ini merupakan sa
tu-satunya Inspektur Jenderal wanita pertama
di Kementerian Keuangan, yang dilantik pada
tanggal 23 Januari 2017 oleh Menteri Keuan
gan, Ibu Sri Mulyani. Tidak heran jika Beliau
banyak menghasilkan segudang prestasi atas
capaian-capaian kinerja yang luar bisa sampai
saat ini.
Tim Buletin Transparansi merasa sangat
beruntung dan bersyukur kepada Tuhan YME
atas kesempatan yang sudah Beliau berikan ke
pada Tim untuk melakukan wawancara singkat
mengenai Pengawasan Milenial khususnya di
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Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Menurut Tim sosok Beliau dinilai sangat tepat,
tidak hanya untuk sharing knowledge mengenai
pengawasan di era milenial sekarang ini, dima
na generasi milenial sekarang ini dikenal adalah
si kaum yang ingin serba cepat,praktis, dan
instant namun juga bertepatan dengan bulan
dimana hari Kartini diperingati, “Habis Gelap
Terbitlah Terang”. Bukan berarti sebelumnya
Kementerian Keuangan “Gelap” namun dengan
kepemimpinan Beliau Kementerian Keuangan
diharapkan akan lebih bersinar lagi.
Kompetensi, keahlian/skill dan effort
menghadapi era revolusi indutri 4.0 ini rasan
ya sudah menjadi kewajiban generasi milenial
sekarang. Lalu bagaimana Inspektorat Jende
ral Kementerian Kemenkeu menghadapi per
geseran era ini? dan bagaimana persiapan Itjen
sebagai pengawas internal di Kementerian
Keuangan menerima kehadiran para generasi
milenial yang saat ini kurang lebih sudah 70%
mendominasi populasi instansi pemerintah?
Mari kita simak liputannya.

Membangun Budaya Kerja di Kemenkeu
di era sekarang ini.
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pela
yanan dan Kesempurnan yang lebih dikenal
dengan IPROSPEK merupakan nilai-nilai yang
disepakati bersama menjadi landasan buda
ya kerja di Kementerian Keuangan. Nilai-nilai
tersebut yang harus ditanamkan kepada selu
ruh ASN Kemenkeu dan diinternalisasikan ke
masing-masing Unit Eselon I dengan penga
walan dari Inspektorat Jenderal. Peningkatan
infrastruktur yang dibutuhkan melalui pem
bangunan system-system juga harus sangat di
dukung dengan pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM), sehingga terciptalah Duta
Transformasi di Kemenkeu sesuai KMK Nomor
463/KMK.01/2018 tentang Duta Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan. Beliau
yakin bahwasannya dengan Duta Transforma
si diharapkan tidak hanya mampu berkomu
nikasi dan mengkomunikasikan transformasi
yang terjadi di Kemenkeu tetapi juga mampu
menjadi role model bagi seluruh institusi. Duta
Transformasi harus mampu menjadi wajah Ke
menkeu dan menjelaskan pentingnya masyara
kat untuk memahami APBN.

Lahirnya Duta Transformasi adalah sebuah
kesadaran untuk menerapkan dan mengimple
mentasikan nilai-nilai tersebut di seluruh unit
kerja masing-masing, maka inovasi-inovasi
yang dianggap penting untuk dikembangkan
kemudian ditanamkan di unit kerja masingmasing sehingga munculah Duta-duta baru
dari tiap-tiap Unit Eselon I. Contohnya, di
Dirjen Perbendaharaan terdapat Duta SPAN,
di Dirjen Pajak ada Duta Pajak, di Dirjen
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ada Duta
Akrual, dan di Inspektorat Jenderal sendiri ter
dapat Duta Integritas.
Nilai-nilai yang menjadi budaya kerja ini
akan selalu dipantau dan dilakukan penilaian
oleh Inspektorat Jenderal apakah sudah ter
laksana dengan baik. “Alhamdulilah, dari tahun
ke tahun nilai kita semakin meningkat dan
membaik ya, ungkap Beliau. Tahun 2018 kema
ren secara keseluruhan Kemenkeu mendapat
nilai 80an dengan adanya survey mandiri yang
tidak hanya dinilai dari Inspektorat 
Bidang
Investigasi (IBI) namun juga melibatkan pe
ran dan koordinasi dengan Tim Supervisi dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan
Ombudsman RI,”, ujar Ibu Sum dengan tegas.
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Ekspektasi Generasi Milenial terhadap
Budaya Kerja di Kemenkeu.
Sebagai institusi yang sangat strategis
dan sudah pasti diminati oleh banyak anak
muda yang sekarang ini menyebut diri mereka
dengan generasi milenial, Kemenkeu terus me
lahirkan inovasi-inovasi dan infrastruktur un
tuk menerima kehadiran generasi milenial ini.
Ketika Tim menanyakan bagaimana ekspektasi
generasi milenial terhadap budaya kerja di Ke
menkeu, Bu Sum terlihat sangat sumringah,
karena bagi beliau generasi milenial sebagai
generasi baru di Kemenkeu ini tampak san
gat lugas, berani mengeluarkan pendapat, apa
adanya, objektif dan sangat responsive juga da
lam mencoba mempelajari nilai-nilai yang tadi
disebutkan merupakan landasan budaya kerja
di Kemenkeu.
Langkah Konkrit Itjen Kemenkeu
Menghadapi Revolusi Industri 4.0
Kementerian Keuangan merupakan salah
satu institusi pemerintah yang sudah mene
rapkan E-GOV, dimana penggunaan teknologi
informasi merupakan modal utama dalam
memberikan informasi dan pelayanan bagi
para stakeholder. Oleh karena itu Information
Communication Technologies adalah investasi
di Itjen Kemenkeu yang semakin terintegrasi,
semakin kompleks sehingga semakin banyak
data yang dimiliki maka harus semakin va
lid. Perubahan menuju ke Revolusi Industri
4.0 ini menuntut auditor-auditor yang me
lek teknologi. “Auditor itu kalau tidak diper
siapkan d
 engan baik, maka mereka akan me
lihat sistem informasi itu layaknya blackbox aja
gitu, tanpa pernah tahu apa isi di dalamnya”,
demikian pernyataan yang disampaikan oleh
wanita yang mendapatkan Master of Financial
Management dari Australia ini.
Transformasi dari watchdog ke trusted
advisor membutuhkan waktu yang bukanlah
singkat, membutuhkan effort yang luar biasa
didalamnya dimana Itjen Kemenkeu sebagai
pengawas internal dengan Unit Eselon I lain
nya serta membantu Itjen dalam memperbaiki
Government, Risk, and Control (GRC) di Ling
kungan Inspektorat Jenderal. Untuk itu Itjen
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Kemenkeu harus mempunyai auditor-auditor
yang memiliki kompetensi IT yang cukup di
berbagai level. Auditor di Itjen Kemenkeu wajib
mengawal renstra dari awal, kemudian meng
awal RKA KL nya, sampai dengan audit kom
prehensif. Untuk itu auditor dituntut mengerti
sistem informasi dan teknologinya. “Kalau
peng
awalnya saja tidak mengerti IT, ya kan
repot kita”, ujar Bu Sum sambil tertawa kecil.
Disinilah peran generasi milenial mulai di
libatkan, sebagai anak-anak muda yang hidup
di era teknologi sekarang ini soft competency
mereka harus digarap terus, soft skillnya, ko
munikasinya, kemampuan negosiasinya, ha
rus ditingkatkan terus, guna menjadi trusted
advisor yang handal. Kaum milenial ini yang
kemudian akan kita perankan menjadi Cyber
Security yang sangat dibutuhkan untuk mem
bangun awareness, karena system yang sehe
bat apapun apabila tidak disupport dengan
orang-orang yang berkualitas didalamnya, apa
bila tidak risikonya adalah kegagalan bisa saja
terjadi. Keberadaan auditor-auditor dari gene
rasi milenial ini juga harus didukung oleh para
senior maupun atasan-atasan yang mengapre
siasi keberadaan dan kompetensi para gene
rasi milenial ini. Menurut Ibu Sum, tantangan
selanjutnya yang menjadi perhatian kita bersa
ma adalah bagaimana membentuk Leaders di
era milenial. Karena Perubahan harus terjadi di
semua aspek.
Harapan Inspektur Jenderal Kemenkeu
terhadap Transportasi.
Sebagaimana filosofi kendaraan/ moda
yang memindahkan orang atau barang me
rupakan gambaran yang tepat untuk tran
sportasi. Yang kita butuhkan saat ini “bukan
orang yang memindahkan kendaraan melain
kan kendaraanlah yang harus memindahkan
orang”, dan Ibu Sumiyati berharap transportasi
publik harus lebih aman, nyaman, mempunyai
frekwensi sesuai kebutuhan dengan harga yang
terjangkau. “Karena transportasi publik yang
semakin baik akan memperbaiki kualitas hidup
kita”, tutup beliau.

Auditor

sumber gambar: google.com

PERENCANAAN
BANDAR UDARA
OLEH: IR.PRASOJO, M.M, QIA

Bandar Udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan
transportasi udara atau penerbangan memiliki peranan yang
sangat penting dan strategis. Selama ini penyelenggaraan
dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan
untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang aman,
cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan berdayaguna sebagai
pendorong, penggerak dan penunjang pemerataan serta
pertumbuhan pembangunan.
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Fasilitas Bandar Udara di bagi dalam 2
(dua) bagian utama, yaitu sisi udara (airside)
dan sisi darat (landside). Dalam merencana
kan kebutuhan fasilitas Bandar Udara diper
lukan kajian-kajian yang sangat teliti antara
lain dalam hal penentuan kapasitas/kebutuhan
sarana prasarana sisi udara, bangunan Termi
nal dan sarana prasarana sisi darat, kawasan
bebas operasi penerbangan, jenis perkerasan
dan saluran pembuangan.
Salah satu aspek penting dalam perenca
naan fasilitas sisi udara adalah perancangan
detail konstruksi dari landasan pacu (runway),
landasan hubung (taxiway) dan landasan par
kir (apron). Perancangan detail konstruksi
tersebut meliputi tipe perkerasan, tebal perke
rasan dan detail sambungan konstruksi pada
perkerasan kaku. Pada penulisan kali ini bertu
juan untuk memberikan masukan dalam Audit
Perencanaan detail konstruksi Landasan Pacu
(Runway), Landasan Hubung (Taxiway) dan
Landasan Parkir (Apron).
Dari beberapa temuan hasil audit, dite
mukan terkait permasalahan dalam pelaksa
naan pekerjaan dan hasil pekerjaan di sisi
udara (airside) tidak sesuai ketentuan, seperti
hasil audit sebagai berikut :
1. Terdapat kerusakan di beberapa spot ter
tentu yaitu terjadi pemisahan agregat kasar
(segregation), permukaan yang bergelom
bang dan terjadi water ponding pada per
mukaan landasan pacu
2. Hasil pekerjaan tidak pernah dilakukan uji
kepadatan atau density sehingga tidak da
pat diketahui kualitasnya.
Untuk itu seorang auditor harus dapat me
ngevaluasi dan menganalisa terkait peren
canaan perkerasan pada runway, taxiway
dan apron.
A.

Analisis Perancangan 		
Perkerasan Lentur
1. Dasar Metode
Disain perkerasan lentur dengan metode
FAA (Federal Aviation Administration) berda
sarkan kepada metode CBR (California Bearing
Ratio). Metode CBR pada dasarnya adalah me
tode empiris, tetapi telah banyak dikembangkan
melalui berbagai penelitian dan telah meng
hasilkan korelasi yang handal (reliable).
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Pengaruh beban roda pesawat dan konfi
gurasinya pada disain lapisan perkerasan di
dasarkan kepada konsep teoritis dan data-data
empiris yang di kembangkan FAA.
2. Metode perhitungan ketebalan perkera
san landasan pacu, taxiway dan apron melipu
ti : (a) Cara Analitis, untuk mencari tebal ekiva
len total perkerasan melalui konversi tebal tiap
lapis perkerasan dengan faktor konversi jenis/
mutu bahan penyusunnya; dan (b) Cara Grafis,
untuk mencari tebal perkerasan dengan grafik,
sesuai dengan jenis roda pendarat utama pesa
wat udara kritis/rencana.
Sedangkan faktor yang diperlukan adalah
CBR tanah dasar/subgrade, Berat pesawat
udara rencana yang akan beroperasi dan Eki
valen keberangkatan tahunan tiap jenis pesa
wat udara yang beroperasi terhadap pesawat
udara rencana/disain.
3. Perhitungan Faktor
Pengulangan Beban.
Faktor pengulangan beban terhadap lapi
san perkerasan diperhitungkan dalam bentuk
jumlah keberangkatan satu jenis pesawat di
sain per-tahun (annual departures) dengan
umur rencana konstruksi perkerasan selama
20 tahun.
B.

Analisis Perancangan 		
Perkerasan Kaku
1. Dasar Metode
Kurva disain (nomogram) untuk lapisan
perkerasan kaku diambil dari analisa Westergaard untuk pembebanan tepi (edge loading).
Analisa pembebanan tepi telah dimodifikasi
untuk memodelkan sambungan pada tepi pelat
(jointed edge). Nomogram di disain untuk me
modelkan daerah-daerah di mana lalu lintas
pesawat udara searah dengan arah sambungan
beton dan juga daerah di mana arah lalu lintas
pesawat udara menyilang arah sambungan be
ton dengan sudut yang menimbulkan kondisi
paling berbahaya bagi struktur perkerasan.
Pengaruh beban roda pesawat udara dan
konfigurasinya pada disain lapisan perkerasan
di dasarkan kepada konsep teoritis dan datadata empiris yang telah dikembangkan.
2. Penentuan Tebal Lapisan Perkerasan.
Lapisan perkerasan kaku terdiri dari

lapisan subbase (ditambah lapisan subbase ter
stabilisasi, jika diperlukan) dan lapisan beton
pada permukaan.
a. Tanah Dasar (Subgrade)
1) Lapisan
untuk perkerasan kaku harus di padatkan
seperti untuk perkerasan lentur, tetapi tidak per
lu sebaik pemadatan untuk perkerasan lentur;
2) Untuk tanah kohesif yang digunakan
untuk pengurugan, seluruh material harus di
padatkan sehingga 90 % dari kepadatan maksi
mum. Untuk tanah kohesif dari penggalian,
lapisan 15 cm teratas harus di padatkan hingga
mencapai 90 % dari kepadatan maksimum;
3) Untuk tanah non kohesif yang diguna
kan untuk pengurugan, seluruh lapisan 15 cm
teratas harus dipadatkan hingga 100 % dari ke
padatan maksimum, sementara sisanya harus
dipadatkan hingga 95 % kepadatan maksimum.
Untuk tanah non kohesif dari penggalian, lapi
san 15 cm teratas harus di padatkan sehingga
100 % dari kepadatan maksimum dan 46 cm di
bawahnya harus di padatkan hingga 95 % kepa
datan maksimum.
b. Lapisan pondasi bawah (Subbase)
1) Ketebalan lapisan pondasi bawah (subbase) lebih 10 cm dapat digunakan untuk me
ningkatkan modulus reaksi tanah (modulus
of soil reaction) dan mengurangi ketebalan
lapisan beton;
2) Lapisan pondasi bawah (subbase) ter
stabilisasi diperlukan untuk disain pesawat
jet dengan bobot lebih dari 100.000 pounds
(45.350 kg).
c. Penentuan modulus reaksi
tanah (nilai k)
1) Nilai k untuk lapisan subgrade dida
patkan dari serangkaian pengujian plate bearing test seperti diatur dalam AASHTO T-222;
2) Nilai k untuk lapisan subbase granular
(tanpa stabilisasi) didapatkan dengan meng
gunakan data nilai k lapisan subgrade serta
ketebalan subbase yang dimasukkan ke dalam
grafik disain dari Grafik L- 3 (dalam Lampiran)
sehinggad
idapatkan nilai k untuk lapisan
subbase;
3) Nilai k untuk lapisan subbase terstabi
lisasi didapatkan dengan menggunakan data

nilai k untuk lapisan subgrade.
d. Penentuan tebal Lapisan Permukaan 		
(Surface Course)
1) Data masukan yang diperlukan yaitu : (a)
Berat total pesawat (satuan pounds) dan jenis
roda; (b) Jumlah keberangkatan pesawat per
tahun; (c) Kuat lentur (flexural strength) beton
umur 90 hari dengan kekuatan harus lebih be
sar atau sama dengan 500 psi;dan (d) Nilai k
lapisan subbase (atau subgrade jika tanpa subbase).
2) Tentukan ketebalan subbase yang akan
digunakan sesuai dengan persyaratan yang
diberikan. Kemudian tentukan faktor koreksi
nilai modulus k berdasarkan subbase yang di
gunakan tersebut;
3) Nilai k bersama-sama dengan berat
gross semua pesawat yang diperhitungkan dan
jumlah keberangkatan tahunannya;
4) Dari langkah di atas pesawat disain terpi
lih adalah pesawat yang membutuhkan keteba
lan slab beton terbesar;
5) Kemudian dilakukan konversi keberang
katan tahunan dari semua pesawat lainnya ke
pesawat disain dengan prosedur yang diberi
kan dalam bagian sebelumnya;
6) Ulangi langkah 3), tetapi hanya untuk
pesawat disain dan jumlah keberangkatan total
dari semua jenis pesawat yang diperhitungkan
setelah dikonversi ke pesawat disain. Ketebalan
slab beton yang diperlukan adalah ketebalan
yang didapatkan dari langkah ini.
Berdasarkan hasil Analisa terteori diatas,
maka dapat dibuat sebuah kesimpulan yaitu :
1. Bila tanah dasar sudah mantap, tidak
ada pengembangan dan penurunan tanah lagi,
maka Konstruksi Rigid lebih menguntungkan
karena umur konstruksi akan lebih lama dan
pemeliharaan akan lebih ekonomis;
2. Bila tanah dasar belum mantap dimana
masih ada pengembangan dan penurunan ta
nah (deformasi), maka Konstruksi Flexible le
bih menguntungkan, karena bila ada kerusakan
setempat, perbaikannya akan mudah dilakukan
dengan cepat dan dapat langsung dipergunakan;
3. Bila digunakan Konstruksi Rigid, kerusa
kan setempat sulit dibetulkan atau diperbaiki
dan lama karena harus menunggu hingga kuat
tekan beton mencapai kekuatan maksimum
dan tidak dapat langsung digunakan karena
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harus menunggu selama minimal 21 hari.
4. Setelah di dapat tebal total perkerasan
secara grafik, kemudian dikurangi dengan tebal
lapisan permukaan (min. 10 cm), dikurangi lagi
dengan tebal lapisan perkerasan base course
minimum, akan di dapat tebal subbase;
5. Tebal lapisan permukaan, lapisan
base course, lapisan subbase course dengan
penggunaan jenis material yang mempunyai
koefisien berbeda, ketebalan total perkerasan
harus diteliti ulang, sebagai contoh CBR di atas
lapisan subgrade harus ≥ 6 %, dan lapisan base
course harus ≥ 80 %, sedangkan di atas lapisan
subbaseharus ≥ 25 %.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pe
rencanaan landasan pacu, taxiway dan apron
untuk pembangunan dan pengembangan Ban
dar Udara menggunakan metode untuk peran
cangan perkerasan lentur dan perkerasan kaku,
dapat kami sarankan :
1. Untuk perencanaan pembangunan atau
pengembangan Bandar Udara disiapkan
data-data dalam dokumen perencanaan

yang meliputi:
a. Data-data tanah dasar,
b. Lakukan pengujian CBR (untuk fleksibel)/
data k (untuk rigid) untuk tanah;
c. Dapatkan data tipe roda pendarat (pesawat
rencana/design aircraft)
d. Dapatkan data jumlah keberangkatan
tahunan (annual departure) yang meliputi:
1) Buat prediksi lalu lintas pesawat udara un
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tuk 20 tahun kedepan meliputi data tipe
pesawat, tipe landing gear, keberangkatan
tahunan dan MTOW;
2) Tetapkan pesawat rencana/disain (design
aircraft) yaitu jenis pesawat dalam prediksi
lalu lintas pesawat yang membutuhkan
tebal perkerasan yang paling tebal;
3) Konversi lalu lintas jenis pesawat yang lain
ke ekivalen lalu lintas pesawat rencana/
disain.
2. Agar dalam menganalisis metode peran
cangan perkerasan landasan pacu, landasan
hubung serta landasan parkir, untuk dipilih
metode perancangan yang sesuai dengan
kondisi di Indonesia yang beriklim tropis;
3. Agar dalam perencanaan dan perancangan
pembangunan atau pengembangan Bandar
Udara wajib:
a. Memenuhi persyaratan keamanan dan ke
selamatan operasi penerbangan serta sesuai
standar pelayanan yang telah ditetapkan;
b. Dilaksanakan sesuai data dilapangan dan
diperhitungan secara akurat, sehingga pada
pelaksanaan pembangunan atau pengem
bangan dikemudian hari tidak ada redisain
atau perubahan dokumen perencanaan
yang akan menghambat proses pembangu
nan Bandar Udara;
c. Merinci perencanaan pentahapan dan me
tode pelaksanaan pekerjaan;
d. Tidak mempersulit untuk prosedur peme
liharaan preventif (pencegahan) dan ko
rektif (pencegahan).

Auditor

DATA ANALYTICS:
SEBUAH KONSEP
DALAM AUDIT INTERN
OLEH:
EKA C.SETYAWAN, ST, C.Fr. A
AUDITOR PERTAMA INSPEKTORAT INVESTIGASI

DEFINISI AUDIT INTERN
Di dalam dunia internasional sampai
dengan saat ini, definisi audit internal masih
merujuk pada dua pakar ahli, yaitu :
1) Lawrence B. Sawyer dengan bukunya
yang terkenal “Sawyer’s Internal Auditing”,
definisi Sawyer juga dipakai dalam Modul
pusdiklatwas BPKP, bahwa audit intern adalah
sebuah penilaian sistematis dan objektif yang
dilakukan auditor intern terhadap operasi dan
control yang berbeda – beda dalam organisasi
untuk menentukan apakah:
(1) informasi keuangan dan operasi telah aku
rat dan dapat diandalkan;
(2) risiko yang dihadapi perusahaan (organisa
si) telah diidentifikasi dan minimalisasi;
(3) peraturan ekstren serta kebijakan dan pro
sedur intern yang bisa d
 iterima telah dipe
nuhi;
(4) kriteria operasi (kegiatan) yang memuaskan
telah dipenuhi;
(5) sumberdaya telah digunakan secara efisien
dan ekonomis; dan
(6) tujuan organisasi telah dicapai secaraefek
tif semua dilakukan dengan tujuan untuk
di
konsultasikan dengan manajemen dan
membantu anggota organisasi dalam men
jalankan tanggungjawabnya secara efektif.

Pakar ahli berikutnya adalah :
2) Alvin A. Arens, bahwa audit merupakan
proses yang ditempuh seseorang yang kompe
ten dan independen agar dapat mengumpulkan
serta mengevaluasi bukti-bukti mengenai in
formasi dari suatu entitas (organisasi) untuk
mempertimbangkan dan melaporkan tingkat
kesesuaian dari informasi tersebut dengan kri
teria yang telah ditetapkan.
Kita ketahui bersama proses bisnis suatu
organisasi akan mengalami perubahan seiring
dengan perkembangan zaman, sehingga meng
haruskan auditor internal untuk terus beradap
tasi agar tetap terus memberikan nilai tambah
bagi organisasi mereka (auditi), sehingga diha
rapkan auditor internal secara efektif meres
pon perubahan jaman dengan memperhatikan
berbagai trend yang muncul saat ini, meliputi
teknik audit, ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
SEJARAH SINGKAT DATA
ANALYTICS (DA)
DA sebenarnya bukanlah konsep baru,
 amun merupakan pengembangan atas konsep
n
yang dimulai pada tahun 1980 akhir, dikenalkan
pertamakali melalui pengunaan aplikasi untuk
pemeriksaan akuntansi, yang dikenal dengan
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Konsep dasar analisi dengan DA

Methodes

Strategic analysis		

Operational analysis

Techniques
Risk analysis,
Results analysis,
Phenomenon
analysis, Situational
picture analysis,
statistical analysis,
SWOT Analysis
PESTEL Analysis,
Scenarios technique

Case analysis, Comparative case
Analysis Links analysis, Flow
analysis, Event analysis Analysis
of activities, Financial Analysis,
Analysis phones, Risk analysis,
SWOT Analysis, Profile Suspect
Analysis, Geospatial Analysis,
Technology scenarios etc.

Generalized Audit Software (GAS), selanjut
nya pada tahun 1990-an, dalam hal penggu
naan aplikasi ini oleh Auditor dijadikan sebuah
teknik audit baru yang disebut dengan CAATs
(Computer Assisted Audit Techniques) atau di
Indonesia dikenal dengan TABK (Teknik Audit
Berbantuan Komputer). Selanjutnya Pada era
tahun 1990-an, di saat keberadaan komputer
menjadi bagian dari hampir semua pekerjaan,
lalu istilah CAATs menjadi seperti sebuah akro
nim yang aneh, karena pada saat itu, semua
Auditor telah terbiasa menggunakan komputer
dalam bekerja.

dapat melampaui pengujian risk control yang
membantu memahami risiko bisnis yang telah
diketahui maupun yang tidak diketahui.
Perlu diketahui istilah DA dalam bebera
pa literasi internasional, dikenal juga dengan
istilah Data Analysis, Digital Analysis, Data
Extraction and Analysis (DEA) atau Digital
Mining yang sangat terkait dengan konsep Big
Data Analytics, salah satu diksi yang populer
pada era revolusi industry 4.0 saat ini.

Dan kini istilah CAATs di dunia internasio
nal menjadi tidak populer tergantikan dengan
istilah Data Analytics, bagi beberapa Auditor
dianggap sama, namun sebenarnya terdapat
perbedaan mendasar pada prinsip kerjanya,
menurut Hunton et. al (2004) dan MAP, Inc
(2008), bahwa prinsip kerja DA adalah me
ngambil (extraksi) sekumpulan data dari suatu
sistem informasi milik auditi/klien untuk ke
mudian oleh auditor dilakukan Analisa meng
gunakan aplikasi GAS dan DA diharapkan

DA menawarkan cara praktis bagi auditor
untuk mengelola beberapa aspek penting
dari sistem Teknologi Informasi dalam audit
dengan ruang lingkup yang lebih besar. Tender
kompetitif untuk audit perusahaan yang terdaf
tar telah mempertajam fokus pada teknik anali
sa data, dan komite audit sekarang secara rutin
bertanya kepada calon auditor bagaimana me
reka akan menggunakan-nya (Data Analytics)
dalam audit. (International Accounting, Auditing & Ethics: 2016).
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PENERAPAN DATA
ANALYTICS (DA)

Procedures

Instruments

Graphical representation (histograms, relation maps, flow
maps, maps of activities, of events, geospatial maps), Space
viewing, Three dimensional Viewing etc.
Mathematics, Statistics, Office Excel, Access, SAS, iDEA,
GeoMedia Professional, GPS, Map, ANB, iBase, Palantir,
paper, pencil, etc.
(Sumber: Cofan S. M. et al., 2014)

Penggunaan proses analisis data melalui
DA menggunakan perangkat lunak tertentu
yang didedikasikan untuk audit, mampu mem
berikan analisa mendalam tentang kemungki
nan ditemukenalinya proses ekonomi tidak wa
jar, penipuan dan korupsi.
Teknik analisis data melalui DA dikenal
juga dengan istilah Forensic Data Analytic
(FDA), yang saat ini digunakan dalam ban
yak organisasi internasional, tetapi ada adop
si yang jauh lebih rendah dari alat FDA yang
lebih canggih.. Diketahui, 65% peserta survei
melaporkan penggunaan alat spreadsheet se
perti Microsoft Excel dan 43% laporkan peng
gunaan alat basis data seperti MS Access atau
MS SQL Server. Meskipun alat ini penting un
tuk setiap program FDA, mereka sering fokus
pada p
encocokan, pengelompokan, pemesa
nan, penggabungan atau pemfilteran data yang
terutama bersifat deskriptif.
DA dapat digambarkan sebagai peme
riksaan mendalam tentang makna dan fiturfitur penting dari data yang tersedia, untuk
mengidentifikasi informasi penting, menggu
nakan metode dan teknik khusus. Ini adalah
domain interdisipliner yang mencakup cabang
seperti komputer sains (ilmu komputer), ilmu
matematika, statistik, ekonomi, psikologi,
hukum, dan ilmu kognitif lainnya.
Pemeriksaan data yang teliti ini mengiden
tifikasi kesenjangan data, kekuatan, kelema
han, disfungsi, kerentanan dan faktor-faktor

risiko yang mungkin merupakan ancaman dan
akhirnya menyarankan garis pemandu. Meski
pun di lapangan ada beberapa konsep analisis
data seperti analisis intelijen, analisis bisnis,
dll., Semuanya memiliki komponen yang sama.
Perbedaan tergantung pada ruang lingkup, si
fat data, produk analitis, kegunaan praktis, dan
penerapan.
Menurut Cofan S. M. et al., (2014), terkait
dengan DA sebagai sistem untuk pencega
han dan deteksi penipuan, dapat diidentifika
si dengan beragam jenis analisis, beberapa di
antaranya sangat kompleks, tetapi di antara
semuanya, kita bisa mengidentifikasi dua tipe
analisis klasik: analisis operasional (operational analysis) dan analisis strategis (strategic
analysis). Konsep dasar analisis dengan DA.
DA memang bekerja lebih efektif apabila dipe
runtukkan Audit dengan volume data yang be
sar, melalui analisa statistik, untuk menggam
barkan fenomena disertai rumusan penjelasan
dan prediksi, untuk menjadi bahan keputusan
manajemen. Berbicara secara kiasan, analis
riset harus melihat objek yang relevan seperti
&quot;elang dari langit&quot;, mampu mem
bedakan bintik-bintik warna daripada detail
(Cofan et al, 2014), (Comes, 2013). Dan pada
akhirnya yang menjadi harapan utama adalah
DA sebagai salah satu analisis strategis mena
warkan tinjauan makro terkait dengan adanya
risiko terjadinya fraud, untuk dapat dilakukan
mitigasi.
(disadur dari berbagai sumber)
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Auditor

BIG DATA DAN DATA
MINING UNTUK AUDIT
OLEH:
EKA C.SETYAWAN, ST, C.Fr. A
AUDITOR PERTAMA INSPEKTORAT INVESTIGASI

BIG DATA
Pengertian Big Data mengacu pada volume
data yang dinamis, besar dan beragam tipe yang
berasal dari keluaran beragam sistem teknologi
informasi yang diciptakan.
Big data membutuhkan teknologi baru,
inovatif dan terukur untuk mengumpulkan,
menyelenggarakan dan secara analitis mem
proses sejumlah besar data yang dikumpulkan
untuk mendapatkan wawasan proses bisnis se
cara realtime.

Beragam data yang dikumpulkan dalam
Big Data selain data internal organiasasi, juga
data eksternal organisasi lainnya, bahkan ke
depannya informasi umum dari media sosial
internet maupun dari perangkat elektronik pri
badi (misal smartphone, tablet dan komputer)
bisa jadi diperlukan dengan beragam bentuk
data (misal dokumen elektronik, video, suara,
dsb) yang meliputi kategori data terstruktur
dan tidak terstruktur. (lihat gambar 1)

Gambar 1: Grafik persebaran jumlah dan kecepatan pertumbuhan data berdasarkan
bentuk datanya (terstruktur, semi-terstruktur dan tidak terstruktur)
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Dengan adanya Big Data, maka keputusan
pimpinan dalam hal ini mengidentifikasi risiko
atau menemukenali TAO (Tentative Audit
Objective) untuk nanti dilakukan audit dapat
dibuat dengan pendekatan analisa yang ter
struktur melalui wawasan berbasis data yang
actual, dengan kata lain Big Data dapat meng
gantikan intuisi Auditor.
Oleh EY dibuat skema konsep bagaimana
penggunaan basis data untuk mendorong ke
putusan manajemen sesuai fakta. (lihat gam
bar2)

 elalui pemahaman atas data masa lalu un
m
tuk mengetahui mengapa sesuatu dapat terjadi
untuk ditemukan penyebabnya dan dijadikan
acuan untuk memprediksi kejadian di masa de
pan dengan beragam skenario.
3) Business Intelegence (kecerdasan bisnis)
Merupakan teknik descriptive analytics,
yaitu memperoleh data-data masa lalu untuk
dilaporkan, divisualisasikan, dan dipahami apa
yang telah terjadi - setelah fakta atau secara
real time.

Gambar 2: Penggunaan basis data untuk mendorong keputusan manajemen sesuai fakta
(sumber: Ernest & Young Indonesia, 2015)

Penjelasan ringkas:
Bahwa pertimbangan putusan manajemen
berdasarkan hasil analitik dari data yang
dikumpulkan, dengan beberapa tingkatan,
yaitu:
1) Advanced Analytics (analitik lanjutan)
Merupakan teknik Presctiptive Analytics
(Analitik preskriptif) untuk menentukan ke
putusan dan / atau tindakan mana yang akan
menghasilkan hasil paling efektif terhadap se
rangkaian tujuan dan kendala tertentu;
2) Predictive (prediksi)
Merupakan teknik predictive analytics,

DATA MINING
Dalam mengimplementasikan Big Data
dikenal juga istilah Data Mining, yaitu teknik
perolehan data, yang nanti dilanjutkan dengan
proses analisis. Teknik ini bertujuan untuk
mengeksplorasi data, mengekstrak informasi
dari kumpulan data, untuk menemukan pola
dan hubungan. Ini dapat didefinisikan sebagai
“ekstraksi nontrivial dari informasi implisit,
yang sebelumnya tidak diketahui, dan menjadi
data yang punya potensi guna” (Frawley et al.,
1992, Bresfelean et al, 2007), atau dengan kata
lain”ilmu untuk penggalian informasi yang
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 erguna dari kumpulan (set) data atau basis
b
data yang sangat besar”(Hand dan Mannila,
2001). Text Analytics (Analisis data-teks), di
sebut demikian, karena prinsip kerjanya ada
lah proses ekstraksi informasi dari dokumen
dan informasi sebagian besar dapat ditemukan
dalam format teks. Kemunculan bentuk anali
sis ini dikaitkan dengan momen ketika metode
penelitian klasik menjadi tidak efisien. Me
tode pengindeksan melampaui masalah yang
disebutkan di atas, algoritma pencarian berisi
aturan untuk menyelesaikan berbagai tugas
analitik, seperti mengkategorikan dokumen,
membuat ringkasan, mendeteksi relevansi an
tara dokumen, dll. Data Mining dianggap seba
gai salah satu langkah utama dalam pengolahan
sistem basis data, yang terus akan berkembang
dan menjanjikan dalam industri informatika
(Creulescu, 2011). Beberapa penulis (Ah-Hwee
Tan, 2012) mengidentifikasi dan merangkum
kapabilitas 11 (sebelas) produk Data Mining,
yang disusun dalam dua cluster. Kelompok per
tama produk mengoptimalkan kegiatan organi
sasi, melihat dan menavigasi dalam dokumen,

ma
na peristiwa terjadi, untuk menentukan
dan menemukan pola dalam perilaku fraud.
Instrumen analitik memungkinkan identifika
si, eksplorasi, pengindeksan, dan pemrosesan
data, adalah tantangan terbesar dalam imple
mentasi metode dan otomatisasi sistem. Sangat
penting untuk menganalisis kemungkinan
ekspansi dan integrasi model baru dan sistem
komputerisasi untuk mencegah dan mende
teksi tindakan fraud serta digunakan sebagai
bahan keputusan manajemen. Keberhasilan
implementasi sistem analitik anti-fraud sangat
tergantung pada cara pengambilan data dari
berbagai sumber, mengingat sebagian besar
dari mereka memiliki format yang berbeda.
Disarankan bahwa data yang dikumpulkan ha
rus diinterpretasikan dengan cara yang sama,
menggunakan teknik dan metodologi yang
sama, sehingga pembuatan basis data menjadi
homogen. Pembangunan sistem pencegahan
dan pendeteksian fraud membutuhkan biaya
mahal, tingkat respons yang rendah terhadap
fraud dan ketidakmampuan untuk memu
lihkan kerugian yang diakibatkan oleh fraud

Gambar 3: Proses alur Text Analytics (sumber: predictiveanalyticstoday.com, 2015)

dan yang kedua menyediakan fungsi untuk
analisis teks, khususnya, ekstraksi, klasifikasi,
dan peringkasan informasi.
Analisis geospasial - analisis visual juga
penting untuk memahami relevansi lokasi di
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atau penyalahgunaan internal dapat memiliki
banyak konsekuensi yang sulit untuk ditaksir
kerugiannya, meskipun demikian mekanisme
pencegahan dan deteksi fraud yang sebenarnya
tetap membutuhkan peran manusia.

Tidak peduli seberapa canggihnya solusi
teknis, faktor manusia masih menentukan ke
putusan tindakan serta tindak lanjut hasilnya.
Pengenalan sistem kontrol yang terkompute
risasi akan menghilangkan masalah ketidak
efisienan pengendalian, sehingga mengurangi
temuan audit terkait risiko pengendalian,
sebagaimana dimaksud pada level-1, 2 dan 3
pada Gambar4 dibawah. Level-level ini terkait
dengan inspeksi pekerjaan yang tidak terduga
atau berulang, khusus untuk aktivitas kontrol
dan ditandai dengan persentase rendah deteksi
dini fraud. Melalui sistem kontrol otomatis dan
pemantauan yang berkelanjutan (level 5), akan
dapat mengurangi risiko potensial untuk pe
langgaran dan penipuan.
Pada akhirnya, integrasi proses analisis
data dalam sistem deteksi fraud adalah suatu
keharusan yang timbul dari pengembangan il
miah dan teknologi saat ini, disertai dengan be
berapa keuntungan dan keterbatasan, sebagai
berikut.
1) Keuntungan:
a) Dapat menemukan indikasi fraud secara
real time;
b) Dapat mengumpulkan data umum auditi
secara cepat dan otomatis;
c) Dapat melakukan akses total dan cepat ke
semua data, melalui perangkat lunak dan
pengindeksan data

d) Dapat menghilangkan catatan ganda, kesa
lahan, meningkatkan kualitas data;
e) Efisiensi dalam menemukenali indikasi
fraud daripada analisa dokumen secara
manual;
f) Mampu beroperasi dengan data yang tidak
lengkap dan tidak akurat;
g) Dapat menyajikan analisis statistik dengan
tingkat akurasi yang tinggi;
2) Keterbatasan:
a) Membutuhkan biaya investasi yang mahal;
b) Masih sebagian besar data audit tidak ber
basis database dan/atau tidak semua data
belum elektronik, sehingga dalam hal ini
diperlukan waktu bertahap untuk pera
lihan bentuk data.
c) Keluaran Big Data adalah sebuah analisa
yang komplek, sehingga masih memer
lukan peran manusia untuk dapat menerje
mahkan kedalam uraian bahasa sesuai se
lera pimpinan manajmene;
d) Analisa Big Data tetap bergantung pada
rumusan prosedur analitis yang dibuat
oleh Auditor, sehingga kualitas hasil ana
lisa pada dasarnya juga bergantung pada
rumusan prosedur analitis awalnya
e) Mewujudkan Big Data bisa jadi memer
lukan dibuatnya ketentuan yang bersifat
hukum, agar prosedur perolehan datanya
memenuhi aspek legal.
Diolah dari berbagai sumber:

Gambar4. Efisiensi tingkat pengendalian
(sumber: adaptation of model http://www.acl.com/pdfs/White_Paper_AACM.pdf )
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Profil

Sekretaris Inspektorat Jenderal:
Ir. Imran Rasyid, MBA

Kunci Sukses Dalam
Menjalani Kehidupan
adalah Kehidupan
Keluarga dan Karir
harus seimbang,
bersyukur dan
harus selalu merasa
bahagia.

B

ulan Januari tahun 2019 menjadi
tahun yang istimewa bagi Inspekto
rat Jenderal, pasalnya Inspektorat
Jenderal kedatangan “teman lama”.
IR. IMRAN RASYID, MBA sebagai Sekretaris
Inspektorat Jenderal (Sesitjen). Dikatakan

sebelumnya ‘‘teman lama” dikarenakan Ins
pektorat Jenderal (Itjen) adalah penempatan
pertama Beliau di Kementerian Perhubungan
di tahun 1987. “Saya senang sekali kembali
ke Itjen , ibaratnya saya seperti pulang kam
pung.” ujarnya. Sebelum perjalanan karir be
liau sampai di posisi Sesitjen, pria kelahiran
Salaka yang akan berulangtahun pada Bulan
September ini pernah menjabat sebagai Kepa
la Sekretariat Komite Nasional Keselamatan
Transportasi pada tahun 2013. Kembali ke Ke
luarga Inspektorat Jenderal pada tahun 2014
menduduki posisi sebagai Inspektur II dan
juga pernah duduk sebagai Inspektur III. Di
tahun 2015 beliau dipercaya sebagai Sekretais
Direktorat Jenderal Perkeretaapian. beliau me
ngemban tugas sebagai Kepala Pusat Penelitian
Dan P
 engembangan Transportasi Antarmoda
Kementerian Perhubungan pada Bulan Mei
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tahun 2016.
Pria Lulusan Business Administration Uni
versitas of Dallas bercerita sepanjang kehidu
pan karirnya suatu hal yang menarik adalah
waktu beliau menjabat sebagai attache (atase)
Perhubungan (Athub) Belanda pada tahun
2007. Cerita suka pada saat menjabat sebagai
Athub Belanda dengan status diplomat ada
lah suatu kebanggan tersendiri. “Tidak semua
orang dapat menikmati status tersebut dan jika
berstatus diplomat mempunyai keistimewaan
tidak bayar pajak”, candanya. Selain cerita
suka pasti ada cerita duka, Beliau harus berpi
sah dengan anak perempuan sulungnya karena
anak sulungnya harus tetap melanjutkan kuliah
di Indonesia,” jika saya merasa sedih saya me
nangis sambil memotong rumput dengan me
sin di halaman agar tidak terdengar istri saya.”
Setelah ditunjuk dengan hormat sebagai
Sesitjen, untuk mengemban tugas tersebut

pertama beliau mengatakan bahwa yang ter
penting adalah melayani. Sebagai Sekretaris
Inspektorat Jenderal beliau harus mampu
melayani untuk kemajuan Inspektorat Jende
ral baik secara administrasi dan teknis untuk

 impinan, anak buah maupun kolega. “Kerja
p
kan semua pekerjaan dengan baik, detail dan
tepat waktu itu kuncinya!”
Di Era Milenial untuk mendukung dalam
bekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Itjen
harus memanfaatkan Teknologi. “Technolgy is
a must!” saat ini Itjen mengembangkan Sistem
Informasi Pengawasan (SIP) yang merupa
kan sarana berbasis Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksa
naan tugas dan fungsi Itjen. Itjen mempunyai
Whistle Blowing System salah satu inovasi
teknologi berbasis aplikasi. Aplikasi yang di
sediakan Untuk melengkapi infrastruktur etik
dan mendeteksi adanya pelanggaran kode etik
dan pedoman perilaku, Whistle Blowing System (WBS) adalah sarana pelaporan bagi khu
susnya kalangan intern Kementerian Perhu
bungan dan masyarakat untuk melaporkan
adanya perilaku atau tindakan yang melang
gar perundang-undangan, peraturan/standar,
kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain
yang sejenis berupa ancaman langsung atas
kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pegawai

Kementerian Perhubugnan. Melalui sistem ter
sebut, masyarakat dapat melaporkan dugaan
pelanggaran etik, perilaku, dan prosedur kerja
yang dilakukan oleh sumber daya manusia Ke
menterian Perhubungan sebagai bentuk kon
trol sosial. Setiap laporan akan dijaga kerahasi
annya dan dalam hal terdapat bukti yang cukup
akan ditindaklanjuti pada proses investigasi
selanjutnya. Keberadaan WBS menciptakan
sistem saling mengawasi terhadap kesesuaian
perilaku dan ketaatan prosedur kerja yang di
laksanakan oleh sumber daya manusia Kemen
terian Perhubungan. WBS juga sebagai bentuk
komitmen Kementerian Perhubungan untuk
senantiasa menjaga integritas dan profesiona
litas, termasuk akuntabilitas dalam penegakan
terhadap dugaan pelanggaran.
Beliau berharap pada generasi milenial
agar dapat menguasai teknologi dan mengikuti
perkembangannya. Untuk mendukung hal ter
sebut agar selalu mengembangkan diri dengan
memanfaatkan kesempatan dengan mengiku
ti pendidikan dan pelatihan yang sesuai agar
dapat meningkatkan kompetensi diri untuk

menguasai teknologi. (ICH)
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PERAN TEKNOLOGI
PENGAWASAN
DI ERA MILENIAL

OLEH: HAFIZH KUS RIZKYTAMA
PENGOLAH DATA ADMINISTRASI UMUM INSPEKTORAT II

S

udah merupakan hal lumrah dan telah
menjadi hukum yang berlaku di alam
ini, bahwa siapapun yang tidak mau
berubah untuk maju, ia akan tertinggal
lalu hilang tergerus oleh zaman. Hal ini bisa
kita lihat secara jelas, khususnya pada sektor
transportasi publik.
Kemunculan transportasi daring atau ber
basis on-line diawal tahun 2015 langsung meng
gerus pasar yang sudah sejak lama dikuasai dan
dinikmati oleh perusahaan publik transportasi
konvensional. Kementerian Perhubungan dan
Lembaga lain yang berperan sebagai regulator
ter kait transportasi dan informasi komuni
kasi pun tak luput dari sasaran demonstrasi
oleh para pelaku usaha transportasi konven
sional akibat penghasilan mereka turun drastis
bahkan mengalami kerugian akibat “kemuda
han, kenyamanan dan keekonomisan” yang di
berikan oleh transportasi daring.
Ya, perubahan memang penting, apalagi
yang bersifat konstruktif. Di era revolusi Indu
stri 4.0. kecepatan dan kemudahan dalam me
lakukan pekerjaan melalui internet of things
lah yang dibutuhkan manusia. Bukan lagi
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industri3.0 (automation industry), namun
sudah menjadi 4.0 (cyber industry). Orang bi
jak pernah berkata “Satu hal yang tidak pernah
berubah didunia ini adalah Perubahan”, begitu
pula dengan bidang pengawasan, khususnya
pada sektor publik.
Kedinamisan Pengawasan pada sektor pu
blik yang modern tak terlepas dari relevansi
regulasi, sumber daya manusia, dan kemajuan
teknologi. Melakukan pembenahan dan inova
si akan teknologi pengawasan kedepan meru
pakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
untuk menjadi yang terdepan dalam mengawal
kegiatan pemerintah yang kian kompleks.
Diawali dengan merubah paradigma penga
wasan yang hanya bersifat “detective control”
atau biasa disebut sebagai “watch dog” menjadi
bertambah sebagai “consultant” dan “catalyst”,
mengimplementasikan IACM (Internal Auditor Capability Model) ataupun standar lainnya
sesuai dengan level yang memadai dan relevan
bagi organisasinya, dan menerapkan konsep
three lines of defense dengan perpanjangan
tangan berupa Unit Kepatuhan Internal (UKI),

serta dibantu dengan system serba “e-“ yang
dimiliki oleh Kementerian Perhubungan baik
dari internal Inspektorat Jenderal maupun subsektor lain yang sedang direncanakan ataupun
sudah direalisasikan. Hal tersebut menjadi in
frastruktur awal yang kokoh dan dapat mem
berikan dampak positif bagi akuntabilitas dan
transparansi kegiatan yang dilakukan oleh pe
merintah sehingga mengurangi peluang ada
nya “fraud” di dalam sistem.
Pertanyaannya adalah apakah implementa
si dari adanya platform aplikasi serba “e-“ di
laksanakan, dipantau, diupdate, dan dievaluasi
dengan baik? Beragam jawaban dengan diikuti
alasan rasional maupun irrasional mungkin
akan muncul menyangkut hal ini.
Problematika yang dihadapi ketika terlalu
banyaknya platform aplikasi ini adalah per
tama, tidak terdapat data integration antar
platform aplikasi tersebut sehingga ditemui
banyak ketidaksinambungan data. Hal ter
sebut menyebabkan pegawai bingung untuk
memvalidasi data dan terpaksa untuk bekerja
dua kali yaitu dalam menggunakan aplikasi dan
manual, sehingga penggunaan aplikasi menja
di tidak efektif dan efisien. Kedua, komitmen
SDM untuk merubah paradigma dari paper based menjadi computer based dalam birokrasi
pemerintahan, dan ketiga pengembangan ber
kelanjutan/sustainable development platform
aplikasi itu sendiri.
Kemampuan ITJEN Kemenhub dalam me
laksanakan audit berbasi teknologi informasi

dan komunikasi merupakan hal yang dapat
membantu tercapainya quality assurance yang
memadai, ditambah dengan demografi sumber
daya manusia di ITJEN yang mayoritas meru
pakan generasi Y dan Z (millennials) yang mana
notabene merupakan generasi adaptif, dinamis
dan melek akan teknologi terkini diharapkan
mampu memberikan inovasi dan kreativitas
lebih. Terlebih lagi heterogenitas sumber daya
manusia ITJEN yang berlatar belakang pendi
dikan Teknik, Pelayaran, Perkapalan, Ekono
mi, Humaniora, dan sebagainya.
Memberikan cara pandangyang sangat luas
dan mendalam dalam menyelesaikan perma
salahan yang ada. Menjadi center of excellent
dengan penggunaan teknologi pengawasan
seperti aplikasi whistle bloswer (SIMADU),
Sistem Informasi Audit (SIAU) yang konsisten,
dan terintegrasi serta dapat menerapakan ino
vasi dalam melakukan pengembangan rencana
apikasi E-PKPT yang berkelanjutan dapat men
dorong penerapan teknologi serupa oleh Audi
ti pada masing – masing sub sektor, sehing
ga proses bisnis dalam melayani kebutuhan
masyarakat pada sektor transpotrasi akan lebih
mudah, ekonomis, efektif, dan efisien.
Hasil akhirnya adalah meningkatnya trans
paransi dan akuntabilitas Kementerian Perhu
bungan dan mengakibatkan kebocoran yang
terjadi pada keuangan negara akibat sistem
pengendalian internal yang tidak dinamis dan
tepat sasaran akan berkurang ataupun dapat
dihilangkan.
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UNIT KEPATUHAN
INTERNAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

OLEH: DARMA SANJAYA, SH, C.FrA, M.H
KASUBBAG HUKUM INSPEKTORAT JENDERAL

T

erbentuknya Unit Kepatuhan Inter
nal (UKI) di lingkungan Kementerian
Perhubungan merupakan wujud im
plementasi dari Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengen
dalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut Pe
raturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ter
sebut setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan yang berpedoman pada
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Se
lain PP 60 Tahun 2008 dilingkungan Kemen
terian Perhubungan telah ditetapkan Peratu
ran Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP
di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
dimana pada pasal 4 huruf e diamanatkan
untuk dilaksanakan Pemantauan Pengenda
lian Intern. Untuk melaksanakan pemantauan
pengendalian Intern tersebut telah ditetapkan
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Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
42 Tahun 2019 tentang Unit Kepatuhan Inter
nal dilingkungan Kementerian Perhubungan.
Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal terdapat permasalahan
yang berulang-ulang dan sebagian besar penye
babnya ditimbulkan karena lemahnya/bahkan
tidak ada pengendalian intern atau control da
lam setiap proses atau operasionalisasi yang
dimiliki organisasi pada setiap lapisan/ level
manajemen. Secara alamiah, kemungkinan
terjadinya kesalahan pada setiap kegiatan ma
najemen operasional selalu terbuka. Kemun
gkinan kesalahan tersebut akan semakin be
sar saat kegiatan semakin bertambah banyak,
sehingga manajemen operasional tidak sempat
lagi menenliti apakah tugas-tugasnya telah di
lakukan dengan baik. Untuk meminimalisir hal
tersebut dibutuhkan satu unit yang bernama
Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada masing-

masing Unit Kerja sehingga dapat membantu
manajemen operasional dalam kegiatan seharihari, agar kemungkinan terjadinya kesalahan
dapat diminimalkan dan setiap kesalahan yang
ditemukan dapat dilakukan perbaikan sesegera
mungkin.
UKI bertanggungjawab untuk melakukan
Pemantauan Pengendalian Internal disetiap
Unit Kerja baik pada Kantor Pusat maupun
UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan,
UKI di lingkungan Kementerian Perhubu
nganbersifat Ad Hoc (setiap 1 tahun) dengan
penanggungjawab dibidang kepegawaian dan
bertanggungjawab kepada masing-masing
Pimpinan Unit Kerja.
Tugas dan Tanggungjawab UKI sebagaima
na tercantum dalam DIKTUM KEEMPAT Ke
putusan Menteri Perhubungan Nomro KP 42
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan pemantauan kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin pegawai,
sekurang-kurangnya meliputi :
1) absensi pegawai;
2) penggunaan pakaian dinas dan kelengka
pan atributnya;
3) sikap dan perilaku pegawai;
4) memantau
pelaksanaan
pembinaan
jasmanidan rohani serta pembentukan
jiwa korsa pegawai.
b. 	 memantau pemeliharaan Barang Milik Ne
gara (BMN), sekurang-kurangnya meliputi:
1) Kebersihan, Kerapihan, Kesehatan, dan Ke
amanan lingkungan kerja/kantor;
2) Kebersihan dan kerapihan kendaraan
dinas;
3) Kondisi sarana kerja lainnya yang harus se
nantiasa memenuhi persyaratan keselama
tan.
c. memantau upaya pencegahan dan pembe
rantasan pungutan liar, korupsi, kolusi, dan
nepotisme di lingkungan Unit Kerja yang
bersangkutan.
d. menyampaikan laporan sesuai dengan ke
tentuan yang berlaku kepadaInspektorat

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, yang
sekurang-kurangnya berisi :
data realisasi kehadiran (absensi) pegawai;
data pelanggaran disiplin dan pemberian
sanksi;
data prestasi/penghargaan yang diterima
oleh Unit Kerja/pegawai;
data pemantauan pelaksanaan pembinaan
jasmani dan rohani serta pembentukan
jiwa korsa pegawai;
hasil pemantauan pemeliharaan BMN;
hasil pemantauan upaya pencegahan dan
pemberantasan pungutan liar, korupsi, ko
lusi, dan nepotisme di Unit Kerja yang ber
sangkutan.

Dalam konsep 3 Lini Pertahanan (3 Lines
of Defences), Lini Pertahanan Pertama (First
Line) yang dilaksanakan oleh Manajemen Unit
Kerja dan Seluruh Pegawai Unit Kerja yang
bersangkutan. Lini Pertahanan Kedua (Second
Line), Lini pertahanan dilaksanakan oleh Unit
Kepatuhan Internal , Unit kedua ini memantau
dan memfasilitasi penerapan praktik manaje
men resiko yang efektif oleh manajemen ope
rasional dan membantu pemilik resiko dalam
melaporkan informasi terkait risiko yang me
madai ke atas dan ke bawah organisasi. Lini
Pertahanan Ketiga, Lini Pertahanan Ketiga di
laksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
UKI diperlukan dalam rangka membantu
pimpinan unit kerja untuk meningkatkan pene
rapan pengendalian intern dalam rangka pen
capaian tujuan organisasi. UKI di lingkungan
Kementerian Perhubungan saat ini merupakan
embrio/cikal bakal sebelum terbentuknya UKI
secara struktural sebagaimana yang telah dila
kukan di Kementerian Keuangan.
UKI bukanlah sebagai alat untuk pembe
rian punishment, tapi justru untuk membantu
manajemen operasional dalam meminimalkan
terjadinya kekeliruan, sehingga UKI sangat di
perlukan untuk efektivitas pemantauan imple
mentasi sistem pengendalian intern sepanjang
waktu, terutama bagi Kementerian yang ca
kupan organisasinya sangat besar, sementara
sumber daya Auditor Intern (APIP) sangat ter
batas.
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E-ADVOKASI SEBUAH
INOVASI DALAM PELAYANAN
BANTUAN HUKUM
OLEH: YUSTINUS DANANG R
KEPALA BAGIAN ADVOKASI, PERJANJIAN DAN SOSIALISASI HUKUM BIRO HUKUM.

D

alam rangka upaya peningkatan
pelayanan hukum di Kementerian
Perhubungan serta menjamin hakhak hukum aparatur sipil negara di
lingkungan Kementerian Perhubungan, telah
dilakukan inovasi berupa pemanfaatan tekno
logi berbasis teknologi informasi bernama Eadvokasi.
Hal yang melatarbelakangi adanya inovasi
layanan bantuan hukum berbasis tehnologi in
formasi bernama E-advokasi adalah pertama,
perlunya inovasi dalam manajemen penanga
nangan perkara hukum, adanya data yang me
nunjukan menunjukan bahwa jumlah perma
salahan hukum di Indonesia setiap tahunnya
terus bertambah, baik permasalahan hukum
yang sifatnya litigasi maupun nonlitigasi.
Trend peningkatan permasalah hukum ter
sebut tersebut juga terlihat dari data permasa
lahan hukum pada Kementerian Perhubungan.
Pada Tahun 2017 saja permasalahan hukum
yang ditangani oleh Tim Advokasi hukum, Biro
Hukum yaitu sebanyak 29 kasus dan di tahun
2018 data tersebut meningkat menjadi 46 ka
sus, yang terdiri dari; 24 gugatan Keperdataan,
12 gugatan Tata Usaha Negara, 10 Permohonan
Hak Uji Materiil baik di Mahkamah Konstitusi
dan di Mahkamah Agung.
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Permasalahan hukum tersebut belum ter
masuk permasalahan hukum yang ditangani
oleh sub sektor serta Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Kementerian Perhubungan yang
tersebar wilayah kerjanya dari Sabang sampai
Merauke.
Kedua, pemberian bantuan hukum meru
pakan amanat dari peraturan perundang-un
dangan antara lain; Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
serta Peraruran Menteri Perhubungan Nomor
74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen
Perhubungan.

E-advokasi Kementerian Perhubungan se
cara resmi dilaunching oleh Menteri Perhubun
gan dalam pembukaan Rapat Kerja Kemente
rian Perhubungan Tahun 2018, pada tanggal 13
November 2018, bersamaan dengan peluncu
ran aplikasi lain yang dikembangkan di tahun
2018.
Dalam E-Advokasi selain pelayanan pe
nanganan penyelesaian masalah hukum seca
ra litigasi, Tim Advokasi Hukum Kementerian
Perhubungan juga memberikan pelayanan
terhadap permasalahan hukum secara non liti
gasi yang berupa pendampingan dalam perkara
pidana dan penyusunan (legal opinion) atau
pendapat hukum.
Fitur-fitur dalam E-advokasi terdiri atas
layanan Litigasi dan Nonlitigasi antara lain

sebagai berikut:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Permohonan Pengujian Materi (Judicial
Review) baik di Mahkamah Konstitusi
maupun di Mahkamah Agung;
Perkara Perdata;
Perkara Tata Usaha Negara;
Perkara Pidana pada tahapan penyelidi
kan;
Perkara Pendampingan dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah;
Pemberian pendapat hukum(legal opinion)
dan pertimbangan hukum.

Dalam rangka mendukung layanan Eadvokasi, Tim Advokasi Hukum Kementerian
Perhubungan juga telah melakukan terobosan
serta berkolaborasi dengan para akademisi
hukum, ahli hukum, praktisi hukum, dan pro
fesional lawyer, antara lain; Prof. Erman Raja
guguk S.H., LL.M., Ph.D (Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikma
hanto Juwana, SH, LLM, PhD (Guru Besar Hu
kum Internasional Universitas Indonesia), Dr.
Refly Harun, S.H., M.H., LL.M (Praktisi, Aka
demisi dan Ahli Hukum Tata Negara), Dr. Reza
Indragiri Amriel (Pakar Psikologi Forensik),
Dr. Dian Puji Simatupang, SH, MH (Akademisi
dan Ahli Hukum Administrasi Negara), Dr. Su
santi Adi Nugroho, S.H.,M.H; (Praktisi Hukum
dan Mantan Hakim Agung), Dr. Luhut M.P.
Pangaribuan, S.H., LL.M (LMPP Advocates &
Legal Counsellors at Law), Dr. Hotma Sitompo
el (Hotma Sitompoel & Associates Law Firm),
Dr. Chandra Motik (Chandra Motik Yusuf &
Associates); dan Arman Hanis, SH (Ketua DPC
Peradi Jakarta Pusat).
Dengan telah dibangunnya sistem Eadvokasi ini diharapkan dapat meningkatkan
pelayanan advokasi hukum dan penanga
ngan permasalahan hukum pada Kemente
rian Perhubungan dapat ditangani secara
profesionaldan efisien.
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Itjen Kemenhub Gelar
Workshop Penggunaan
Aplikasi SPSE
Inspektorat Jenderal Kemen
terian Perhubungan menyeleng
garakan kegiatan workshop Peng
gunaan Aplikasi Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) 4.3, acara
tersebut dibuka oleh Kepala Bagian
Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana (Hary Bowo Seno Putro,
ST, M.Sc) mewakili Irjen Kemen
hub Dr.Wahju Satrio Utomo.
Acara ini bertempat di Ruang
Mataram Kantor Pusat Kemenhub
dan dihadiri oleh Kepala Pusat
Teknologi Informasi dan Komuni
kasi Kemenhub. Dengan narasum
ber dari Pustikom Kemenhub, wor
kshop ini diikuti oleh para auditor
dan pengelola keuangan Itjen.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menin
daklanjuti Peraturan Presiden Nomor. 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintahan dan Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Nomor. 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia,
dan untuk membekali auditor dengan penge
tahuan tentang pengadaan barang/jasa ber
basis teknologi informasi.
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Hadiri Wisuda BP3 Jayapura

Irjen: Sentra
Pembangunan
SDM di KTI
Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura, Papua,
merupakan salah satu sentra pembangunan SDM profesional,
kompeten dan berintegritas di kawasan timur Indonesia (KTI).
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“Cita-cita dan visi pembangunan BP3 Jaya
pura ini memang untuk membangun SDM di
KTI, yang selama ini dinilai masih mengalami
kesenjangan,” tutur Inspektur Jenderal (Irjen)
Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Uto
mo, SH, M.Si saat menghadiri wisuda 137 lulu
san BP3 Jayapura, Jumat (26/4/2019).
Mantan Kepala BPSDM Perhubungan terse
but mengungkapkan sebelum BP3 Jayapura di
bentuk digelar pendataan tentang berapa jumlah
bandara serta profile kebutuhan SDM di KTI,
terutama di Papua, Papua Barat, Maluku, serta
Maluku Utara.
“Seluruh bandara di KTI harus diisi oleh
SDM yang berkompeten. Kita merekrut putra
daerah setempat untuk dididik BP3 Jayapura se
lanjutnya dikembalikan ke daerah asalnya itu,”
jelas Tommy.
Dia juga menuturkan dengan adanya lem
baga pendidikan, yang tidak jauh dari tempat
tinggal taruna, maka akan memicu semangat
besar masyarakat untuk menyekolahkan anakanaknya.
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Generasi
Milenial
Harus Bisa Hadapi
Tantangan Zaman Dengan
Cerdas dan Smart
Inspektor Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Dr. Wahju
Satrio Utomo, SH, M.Si meminta generasi muda khususnya taruna-taruni di ATKP
Medan bersiap dan membekali diri dengan ilmu dan ketrampilan sesuai dinamika
dan tuntutan zaman.
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Generasi milenial seperti kalian akan meng
hadapi era persaingan yang kian berat dan ce
pat. Kini sudah memasuki era industri 4.0 dan
dinamika yang terjadi sangat cepat. Dulu 5-10
tahun lalu belum terfikir, kini sudah ada dan
menjadi realitas yang mesti dihadapi bersama.
“Saat itulah kita harus punya percaya diri
yang kuat, selain tentunya membekali diri den
gan ilmu dan ketrampilan yang memadahi di
bidang tugas masing-masing dengan cerdas
dan smart,” kata Tommy, sapaan akrab Irjen
Kemenhub saat Kuliah Umum dan dialog di
ATKP Medan, kemarin. “Apapun tugas dan
pekerjaan kalian nanti, harus dihadapi kerja
penuh semangat dan percaya diri. Tentunya ha
rus dengan profesionalisme yang tinggi,” kata
mantan Kepala BPSDMP itu.
Ilmu dan ketrampilan yang memadahi itu
mutlak harus dimiliki. Oleh karenanya, taru
na dan generasi ,muda lainnya harus meman
faatkan diri dengan belajar dan berlatih saat di
bangku kuliah atau sekolah masing-masing.
“Saatnya kerja nanti, sudah siap dan tak
perlu waktu penyesuaian yang lama. Sebagai
generasi millenail, tentu harus siap sejak dini.
Tidak mudah meyerah, ulet dan gigih menga
dapi dan menyelesaikan tantangan tugas yang
dihadapi,” jelas Tommy.

46

l Transparansi l

Vol. 19 No. 2 Tahun 2019

Ragam Tantangan
Mengintai
Menurut Tommy, tantangan yang paling
berat yang akan dihadapi generasi muda atau
disebut generasi millenial adalah masalah
penyalahgunaan narkoba.
“Narkoba kini sudah menjadi musuh ber
sama, terlebih generasi muda. Makanya, jan
gan sekali-kali bermain apalagi menggunakan
narkoba,” papar Tommy didampingi Direktur
ATPK Medan Suyatmo, ST, MT dan pimpinan
kampus penerbangan itu.
Yang perlu diwaspadai bersama, menurut
Tommy, kalian adalah generasi pilihan. Kalian
adalah orang-orang terpilih dari sekian r ibuan
pendafrtar sipencatar dulu. Jangan sampai ter
kena bujuk rayu “mansinya” narkoba, karena
semua itu hanya semu. “Asal tahu saja, kaki
tangan para bandar dan agen narkoba sangat
licik dan banyak triknya untuk menjerat dan
memasarkan barang harap itu,” kilah Tommy.
Kedua persaingan ekonomi, baik ditingkat
nasional atau global. Kondisi tersebut, menurut
Tommy, haris diantisipasi dengan menyiapkan
SDM yang berkualitas sesuai kebutuhan di
lapangan.
Di tingkat global, kini ada tiga kekuatan
ekonomi besar, yaitu AS, Eropa dan China.

“Dampaknya harus diantisipasi bersama, ter
masuk kita bangsa Indonesia. Itulah tugas ka
lian sebagai generasi millenial saat ini,” terang
Tommy.
Seperti disampaikan Bapak Prokalamor RI,
Bung Karno. “Tugas saya lebih mudah, karena
harus berjuang melawan penjajah. Tapi tu
gas kalian akan jauh lebih berat karena harus
berjuangan melawan bangsa sendiri,” sebut
Tommy.
Fenomena ini sudhah terjadi di Indonesia
kini. Persaingan antarpelaku usaha besar dan
global di Indoensia kain ketat. Semua butuh
SDM yang hebat dan kalian harus bersaing
dan menjadi yang terbaik jika ingin eksis dan
bahkan memenangkan persaingan ke depan,”
urai Tommy.
Tantangan ketiga adalah di bidang sumber
pangan, energi dan air yang melimpah. Indone
sia mempunyau sumber daya alam (SDA) san
gat besar dan tentunya banyak negara di dunia
ingin turut serta menikmatinya.
Pembangunan ekonomi di era global kini,

menjanjikan peluang, potensi dan kesejahte
raan yang lebih besar. Tapi ingat, semua itu
hanya akan diperoleh dengan kemampuan dan
ketrampilan yang tinggi. “Di era global, Indo
nesia tak lagi bisa membendung masuknya te
naga kerja asing di Indonesia, yang tentunya
berkualitas baik. Jika tak diantisipasi dengan
baik sejak kini, maka kalian akan menjadi pe
nonton di negeri sendiri. Semoga semua itu
tak akan terjadi, jika kalian mengantisipasinya
sejak dini,” sebut Tommy.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai negara dan
dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya ke
makmuran rakyat.”
Itu pesan pasal 33 UUD 1945, yang harus
menjadi dasar dan pedoman kita semua bangsa
Indonesia.
“Di era persaingan yang berat dan cepat
ini, kita bangsa Indonesia harus bisa meme
nangkan persaingan. Tiga tantangan besar itu
mutlak harus dimenangkan jika kita ingin tetap
eksis di pentas dunia,” tegas Tommy.
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Irjen Kemenhub Wahju Satrio Utomo Tegaskan

Kita Harus Hubungkan
6.000 Pulau Berpenghuni
di Indonesia
Tugas berat aparatur
Kementerian
Perhubungan
(kemenhub) baik
pusat sampai
daerah adanya
menyelenggarakan
dan membangun
konektifitas
antardaerah dengan
baik dan merata di
seluruh Tanah Air.
Pembanunan ke
depan tak boleh Jawa
Sentris, tapi harus
Indonesia sentris.
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“Indonesia mempunyai 17.000 pulau lebih dan
6.000 di antaranya ada penghuninya. Mereka itulah
yang harus dihubungkan dengan sarana dan infrsa
truktur transportasi yang baik dan memadahi,” kata
Irjen Kemenhub Dr. Wahju Satrio Utomo, SH, M.Si di
depan pejabat Unit Kepatuhan Internal (UKI) di kam
pus ATKP Medan, Kamis (11/4/2019).
Menurutnya, saat ini ada 31.000 pegawai Kemen
hub (PNS). Jika ditambah pegawai kontrak dan hono
rer maka akan lebih banyak lagi. “Mereka itu harus bisa
dikelola, diawasi agar bekerja dengan baik sesuai tu
poksi masing-masing,” kata Tommy, sapaan akrab dia
di dampingi Inspektur II Imam Hambali dan Direktur
ATP Medan Suyatmo, ST, S.Pd, MT itu.
Pengarahan Irjen Kemenhub ini diikuti puluhan
pegawai, khususnya di ATKP Medan, Syanbandar Be
lawan, BTPD Sumatera Utara, KAI Divre Sumbangut,
dan instansi lain di lingkungan Kemenhub Sumatera
Utara.

Salah satu indikator keberhasian kita seba
gai insan perhubunga, menurut Tommy, jika
bisa menyelenggarakan transportasi yang baik,
selamat, aman, nyaman, terjang kau, tepat
waktu dan merata di seluruh Tanah Air. “Jika
kita mampu melaksanakan semua itu, baru
kita bisa disebut berhasil menjadi insan perhu
bungan,” jelas Tommy.
Tommy pun meminta kepada aparatur Ke
menhub khus usnya Kepala UKI untuk bisa
bekerja dengan optimal, tulus, ikhlas dalam
memajukan bangsa dan negara. “Tugas kita
makin banyak dan beragam dan semua harus
dilaksanakan dengan baik,” sebut Tommy.
Begitu luas dan beratnya tugas kita, menurut
Tommy, maka kita harus kerja serius dan pro
fesional. “Jika tidak, kita tak akan mampu me
laksanakan tugas tersebut,” kilah Tommy.

Data Kemenhub menyebutkan, setiap
tahun ada 3.000 point lelang dengan meli
batkan dana APBN puluhan triluan rupiah.
“Semua harus diawasi agar tepat sasaran
dan tidak dikorupsi,” terang mantan Kepala
BPSDMP itu.
Saat ini, tercatat ada 556 Unit Pelaksana
Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Selanjutn
ya ada lebih dari 6.000 Satuan Kerja (Satker)
yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Sedang infrastruktur yang harus diawasi
juga tak kalah banyaknya.
Mereka itu antara lain, 3.357 pelabuhan
baik Pemeritah atau swasta, 14.000 kapal ter
masuk kapal tol laut, 5.358 km ruas jalan rel,
143 terminal dan 22.000 bus serta ribuan km
jalan arteri dan jalan tol. “Semua harus diawasi
dan dikontrol dengan baik” tandas Tommy.
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Teman Baru
Masyarakat Ibukota
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta
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Diperkirakan jutaan penduduk di jabodeta
bek keluar masuk Jakarta setiap harinya, teruta
ma pada hari kerja. Masalah transportasi ibuko
ta semakin menarik perhatian politik dan tanpa
terobosan atau inovasi baru dapat dipastikan
kemacetan akan membanjiri ibukota dan secara
terus menerus menjadi parah hingga kendaraan
tidak akan bisa bergerak bahkan saat keluar dari
garasi.
MRT Jakarta, Moda Raya Terpadu Jakar
ta atau yang lebih dikenal dengan Mass Rapid
Transit Jakarta merupakan salah satu bentuk
transportasi publik terbaru yang hadir ditengah
gemerlap ibukota. Memberikan jasa transporta
si publik untuk mendorong pertumbuhan eko
nomi dengan meningkatkan mobilitas, pengu
rangan kemacetan, dan pengembangan sistem
transit perkotaan. Pengerjaan pembangunan
MRT akan dilaksanakan dalam 2 fase. Pemban
gunan MRT fase pertama yang dimulai pada 10
Oktober 2014 lalu ini telah diresmikan untuk di
pergunakan publik pada 24 Maret 2019 dengan
rute Lebak Bulus hingga Budaran Hotel Indo
nesia (HI) dengan 13 stasiun yang beroperasi
sepanjang rute tersebut. Sedangkan pembangu
nan MRT fase kedua yang direncanakan dengan
rute Bundaran HI hingga Kampung Bandan.

Jakarta adalah
ibukota Indonesia
dengan banyaknya
perkantoran
baik pemerintah
maupun swasta
menjadikan
Jakarta sebagai
kota terpadat di
Indonesia.
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Tim Buletin Transparansi mengikuti uji coba MRT pada bulan Maret

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
memberikan nama “Ratangga” untuk kere
ta MRT Jakarta. Ratangga diambil dari kitab
Arjuna Wijaya dan Sutasoma kaya Mpu Tan
tular. Dalam Bahasa Sansakerta, nama Ra
tangga dimaknai “roda” atau “kereta”. Anies
memaknai Ratangga sebagai kereta perang.
Makna ini dimaksudkan untuk MRT Jakarta
yang dibangun putra-putri Indonesia dengan
penuh kerja keras dan perjuangan, begitu juga
masyarakat ibukota yang berkelud dengan
aktivitas dan kesibukannya.
MRT Jakarta ini juga memiliki teknologi
modern yang akan menjamin ketepatan jadwal
kereta sehingga kereta akan datang tepat
waktu dengan penyesuaian kecepatan kereta
secara otomatis. Dengan teknologi bernama
Automatic Train Operation (ATO) yang bisa
secara otomatis menyesuaikan kecepatan dan
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jarak antar rangkaian kereta. Meskipun secara
otomatis melakukan penyesuaian tetapi sistem
ini tetap dipantau oleh manusia agar selalu
terawasi dengan baik. Kecanggihan teknologi
ini juga terlihat dari masinis yang tidak lagi
mengemudikan kereta secara langsung kare
na pengereman dan kecepatan kereta sudah
diatur otomatis dari pusat sehingga masinis
hanya bertugas membuka atau menutup pintu
atau dalam keadaan darurat saja.
Selain teknologi ATO untuk ketepatan pe
layanan kereta juga ada tenologi persinyalan
bernama (CBTC). Teknologi inilah yang akan
memberikan informasi mengenai kecepatan
dan posisi kereta. Pada kereta juga dipasang
alat untuk menerima dan memancarkan sin
yal mengenai kecepatan dan posisi kereta.
Alat untuk menerima sinyal dari kereta ini
dipasang pada pinggir rel MRT yang disebut

Wayside. Kereta akan memancarkan infor
masi kecepatan, posisi, dan informasi lainnya
mengenai keadaan kereta kepada alat ini .
Meskipun MRT Jakarta memiliki tujuan
untuk mengurangi kemacetan di Jakarta dan
memfasilitasi para pekerja harus diperhatikan
juga bahwa terdapat aspek lain yang harus
diperhatikan untuk menunjang pencapaian
tujuan tersebut. Sejumlah instrumen juga di
butuhkan agar masyarakat lebih memilih MRT
Jakarta dari pada menggunakan kendaraan
pribadi, antara lain integrasi dengan transpor
tasi lain. Untuk memudahkan penumpang dari
dan ke stasiun MRT Jakarta maka integrasi
dengan kendaraan massal lainnya ataupun fee
der seperti bus umum, stasiun kereta jabode
tabek, dan Transjakarta menjadi poin utama.
Kebersihan dan keamanan stasiun juga harus
diperhatikan agar penumpang MRT Jakarta
merasa aman dan nyaman memakai transpor
tasi publik.
Stasiun-stasiun MRT Jakarta memiliki
fasilitas-fasilitas untuk memanjakan penggu
nanya, mulai dari fasilitas-fasilitas yang wajib
ada seperti eskalator, ruang menyusui, toilet,
musholla, dan ruang kesehatan ada juga fasi
litas khusus seperti lift, toilet disabilitas, dan
permukaan peron yang sejajar dengan pin
tu masuk kereta sehingga memudahkan para
pengguna disabilitas. Fasilitas interior dan
eksterior yang instagramable juga menjadi

daya tarik dan memberikan penilaian tersen
diri terhadap wajah baru transportasi ibukota.

Selain membuktikan bahwa keadaan transpor
tasi di Indonesia tidak kalah dengan negara
maju, juga memberikan pelayanan maksimal
terhadap masyarakat ibukota yang sangat
membutuhkan transportasi terbaik untuk men
dukung produktifitas.
Tarif untuk menikmati MRT Jakarta sangat
bervariasi tergantung jarak yang ditempuh
dengan tarif terendah Rp3.000,- dan tertinggi
dengan jarak terjauh yakni Lebak Bulus –
Bundaran HI dengan tarif Rp14.000,-. Untuk
menikmati transportasi MRT Jakarta, penum
pang memakai Single Trip Ticket (STT) atau
Multi Trip Ticket (MTT) yang didapat mela
lui loket atau Ticket Vending Machine (TVM).
Cara menggunakannya dengan cara Tap In di
gerbang masuk stasiun dan Tap Out saat tiba
di stasiun tujuan. Pada peron juga terdapat ga
ris antrian untuk masuk dan keluar kereta, hal
ini secara tidak langsung akan memunculkan
budaya disiplin mengenai hal-hal kecil seperti
antri kedalam kereta.
Tingginya antusias masyarakat akan
hadirnya transportasi baru ibukota merupakan
sinyal positif yang menandakan bahwa hal ini
lah yang selama ini ditunggu oleh masyarakat.
Kebutuhan akan alat transportasi yang menjan
gkau area ibukota dan teknologi modern yang
membantu produktivitas perkantoran ibuko
ta menjadi nilai utama akan hadirnya MRT
Jakarta. Semoga dengan adanya MRT Jakarta
ini menjadi permulaan transportasi modern
yang disusul dengan transportasi-transportasi
modern lainnya di kemudian hari.(BDA)
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HADIR 24 JAM SELAMA 7 HARI
Kami Mendengar dan Melayani Layanan Informasi Keluhan dan
Pengaduan Jasa Transportasi Hubungi:

151
Contact Center

Kementerian Perhubungan

INF
K EMENHUB

info151@dephub.go.id
kemenhub151

Kementerian Perhubungan RI
telepon151

SMS Center 151

@kemenhub151

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
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DWP Itjen Kemenhub
Peringati Hari Kartini
Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Itjen Kementerian Perhubungan
peringati Hari Kartini di Jakarta,
Selasa (15/4/2019).

Acara dibuka Inspektur Jenderal
Wahju S. Utomo dan di hadiri Sekreta
ris Inspektorat Jenderal, Inspektur I-IV
dan Inspektur Investigasi serta dihadiri
oleh pengurus DWP Itjen serta perwaki
lan para pegawai wanita. Hadir juga istri
pegawai di lingkungan Itjen Kemenhub.
Dalam memperingati hari kartini
dimeriahkan dengan diisi berbagai ma
cam lomba, dilanjutkan dengan ramah
tamah.
Acara diakhiri dengan pembagian
hadiah bagi pemenang lomba dan un
dian doorprize kepada bagi para hadirin.
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KATA MEREKA TENTANG
KARTINI MILENIAL:

UUN WULANDARI
Kartini di Era Mileneal saat ini adalah wani
ta kuat dan hebat dimana sebagian besar mereka
harus multi talent selain sebagai wanita pekerja
mereka dituntut untuk tetap bisa menjadi seba
gai ibu rumah tangga yang baik dimana mere
ka harus merawat anak dan bertanggung jawab
atas pendidikan untuk anak-anaknya agar dapat
menjadi anak yang tangguh di masa depan.
Selayaknya di era Milenial kita selaku wanita
harus memiliki kemampuan, keterampilan dan
segudang prestasi yang membanggakan. Seman
gat yang telah di tularkan oleh Ibu Kartini harus
kita tetap junjung kepada kaum wanita milenial
saat ini . Semangat untuk terus maju, semangat
untuk bisa berprestasi, dan semangat sebagai ibu
yang bisa mendidik anak-anaknya menjadi pene
rus bangsa.
Selamat Hari Kartini 2019, Tetap Semangat
dan Majulah Wanita di Indonesia
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IBU FIRDAUS KOMARNO
Era milenial telah melahirkan be
gitu banyak Kartini-kartini era baru
yang bertransformasi menjadi perem
puan-perempuan hebat dengan ber
bagai prestasi yang membanggakan
Indonesia.
Akses bagi kaum perempuan seka
rang agar bisa menjadi sehebat dan
secerdas ibu Kartini sungguh-sungguh
terbuka lebar. Ilmu apapun dapat
dengan mudah didapat. Akses inter
net telah menghadiahkan berjutajuta ilmu pengetahuan bagi yang tahu
bagaimana memanfaatkan peluang di
era internet sekarang.

Opini

HELMA AGNES
ENI PUJI A
Kartini di era Milenial adalah Sosok
kartini yg mempunyai kepercayaan diri,
harapan yg tinggi, mandiri, cerdas, inova
tif dan kreatif dan mampu mengubah nasib
hidupnya dari dasar hingga sukses mulai
dari daya pikir, kepribadian, ilmu penge
tahuan dan semua yang berkaitan dengan
masa prinsip RA Kartini
Di era modern saat ini semakin b
 ebas
berekspresi, berkarya dengan adan
ya 
kemajuan teknologi, akses internet
dan media sosial sehingga dapat meng
inspirasi kita akan pentingnya kesetaraan
gender,sehingga membuat perempuan di
era saat ini bisa jadi pemimpin dan me
nempati posisi strategis namun tidak boleh
meng
abaikan kodratnya sebagai perem
puan. Diharapkan pula agar tidak hanya
terpaku pada teknologi saja tetapi perlu
juga untuk melestarikan budaya tempo dulu
dan sekarang yaitu tidak meninggalkan ma
sa-masa peninggalan kartini diantaranya:
membaca buku, kritis, menulis dan lain se
bagainya.
Kartini di era milenial adalah perem
puan yg mampu mengubah nasib hidupnya
dari dasar hingga sukses mulai dari daya
pikir, kepribadian, ilmu pengetahuan dan
semua yang berkaitan dengan masa prinsip
RA Kartini.

Kartini milenial menurutku adalah wa
nita yang mampu berperan aktif dan mem
bawa pengaruh positif bagi keluarga mau
pun lingkungan sekitarnya namun tidak
melupakan kodratnya sebagai wanita, ibu
maupun istri.

ZULLAICHAH
Kartini milenial alias kartini jaman now,
adalah wanita-wanita yg harus berjiwa kritis
terhadap perkembangan jaman (teknologi),
mereka harus mampu menyaring perkem
bangan teknologi tersebut dan juga mele
starikan budaya bangsa agar tak hilang oleh
perkembangan jaman, utk dapat diajarkan
ke anak2 generasi penerus.
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ITJEN KEMENHUB MENGADAKAN WORKSHOP
PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Semarang, 4 Maret 2019, Inspektorat Jen
deral Kementerian Perhubungan mengadakan
Workshop Pelaksanaan Pengendalian Gratifi
kasi bagi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
UPT Kementerian Perhubungan di Provinsi
Jawa Tengah dan Jawa Barat pada tanggal 4
s.d 6 Maret 2019 bertempat di Hotel Novotel,
Semarang jl. Pemuda No. 123 Jawa Tengah.
Workshop ini di buka langsung oleh Bapak
Wahju Satrio Utomo selaku Inspektur Jenderal
Kemenhub serta di hadiri oleh Inspektur In
vestigasi, para seluruh peserta dari UPT Jawa
Tengah dan Jawa Barat serta perwakilan dari
KPK (pemberi materi pengendalian gratifikasi).
Inspektur Jenderal dalam arahannya,
mengharapkan dengan dilaksanakannya Wor
kshop Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan akan
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
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dari para jajaran pimpinan dan anggota UPG
UPT di lingkungan Kemenhub. Oleh karena itu
setiap unit kerja secara berkala dapat memeta
kan area yang rawan munculnya tindak pidana
korupsi yang selanjutnya dibuat langkah-lan
gkah pencegahan sebagai langkah awal pence
gahan korupsi.
Dilanjutkan dengan pemberian materi oleh
tim dari pokja unit investigasi itjen kemenhub
dengan tema “Whistle Blowing System, Ben
turan Kepentingan, Pengelolaan Pelaporan
Gratifikasi, Penyusunan Program Kerja dan Pe
laksanaan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di
lingkungan Kemenhub.
Dengan diadakannya kegiatan Workshop
UPG UPT di lingkungan Kemenhub ini, ber
tujuan agar terwujudnya sistem pemerintahan
yang bersih, transparansi dan amanah terha
dap pengguna jasa transportasi. (DNY)

Lensa

INSPEKTORAT JENDERAL MENGADAKAN PEMBAHASAN
PROGRAM KERJA KOMITE PENGEMBANGAN PROFESI
(KPP) TAHUN 2019

Jakarta, 18 Maret 2019, Inspektorat Jen
deral Kementerian Perhubungan melakukan
Pembahasan Program Kerja Komite Pengem
bangan Profesi (KPP) Tahun 2019 Asosiasi
Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
yang merupakan Rencana Kegiatan KPP AAI
PI yang telah ditetapkan dalam rencana stra
tegis AAIPI 2018-2022, acara ini merupakan
lanjutan rapat pada tanggal 13 Februari 2019.
Rapat dipimpin oleh Inspektur IV Inspekto
rat Jenderal Kementerian Perhubungan Heri
Sudarmadji mewakili Inspektur Jenderal Ke
menterian Perhubungan Wahju Satrio Uto
mo selaku Ketua KPP AAIPI dan dihadiri oleh
anggota KPP AAIPI. Dengan ruang lingkup
kegiatan:

1.
2.

3.

4.
5.

Penyusunan KAK penyusunan policy
brief penyetaraan kelas jabatan auditor.
Penyusunan telaah kebijakan kebijakan
yang ada mengenai penyetaraan kelas
jabatan auditor (identifikasi isu kebija
kan)
Focused Grup Discussion (FGD) dengan
pembuat kebijakan (KemenPAN, BKN,
KASN) dan pelaksana kegiatan (Kemen
terian/Lembaga/Pemda)
FGD Internal pembahasan draft policy
brief
Finalisasi draft policy penyetaraan kelas
jabatan auditor. (DNY)
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PAPARAN IRJEN DI RAPAT KOORDINASI BIDANG
KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TAHUN 2019

(Semarang, 12 Maret 2019) Kementerian
Perhubungan menyelenggarakan Rapat Ko
ordinasi Bidang Kepegawaian dan Organi
sasi Tahun 2019 di lingkungan Kementerian
Perhubungan pada tanggal 12 s.d. 15 Maret
2019 bertempat di Semarang. Rapat Koordi
nasi yang dibuka oleh Menteri Perhubungan di
Aula Gedung Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP)
Semarang ini diikuti oleh para Pejabat Eselon
II, III, IV dan V pengelola kepegawaian di lin
gkungan Kementerian Perhubungan. Setelah
secara resmi dibuka oleh Menteri Perhubun
gan, acara dilanjutkan dengan penandatanga
nan MoU antara Kementerian Perhubungan
dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidi
kan (LPDP) tentang Kerjasama Pengelolaaan
Dana Pendidikan bagi Pegawai di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.
Dalam rakor tersebut, Inspektur Jende
ral Kementerian Perhubungan Wahju Satrio
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Utomo (Irjen Tommy) menyampaikan papa
ran dengan tema “Pola Disiplin Pegawai dan
Kepatutan dalam Pengelolaan BMN melalui
Pembentukan Unit Kepatuhan Internal di Lin
gkungan Kementerian Perhubungan”.
Dalam paparannya, Irjen Tommy men
yampaikan tentang pembentukan Unit Kepa
tuhan Internal (UKI) yaitu sebuah unit yang
bertugas untuk memantau penerapan SPIP di
unit kerja masing-masing di lingkungan Ke
menterian Perhubungan, sesuai dengan KM
42 Tahun 2019.
Irjen Tommy berharap, dibentuknya UKI
di unit kerja masing-masing ini dapat berjalan
optimal dan memberikan nilai tambah organi
sasi, tidak mengganggu proses bisnis dan tidak
menambah beban pekerjaan, sehingga UKI da
pat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan
kepatuhan internal terhadap pelaksanaan di
siplin pegawai dan pemeliharaan aset. (DNY)

Kuliner

Pan & Co
Mall Kelapa
Gading 2,
Lantai 1
Jalan Kelapa
Gading
Boulevard,
Jakarta Utara 14240 Telepon: 021
24524838
Instagram:
@panco.i

Japanese Souffle Pancake, sajian
ini merupakan salah satu kuliner
populer yang wajib dicoba di Jepang
karena bentuknya yang tebal namun
teksturnya yang fluffy dan ringan di
mulut. Tidak hanya dapat dinikmati di
Jepang, kali ini Tim Buletin Transparansi
berkunjung ke restoran
Pan & Co yang baru membuka
gerai pertamanya di Mall Kelapa
Gading 2 Jakarta pada awal April
2019. Pan & Co ini mengklaim bahwa
ia merupakan satu-satunya restoran
yang menggunakan resep dan teknik
Jepang 100% dalam pembuatan soufflé
pancake.
Menu andalan Pan & Co adalah
the Original Pancake, dimana soufflé
pancake disajikan dengan whipped
cream, saus karamel, dan es krim vanila.
Selain itu, Pan & Co juga menyajikan
sederet variasi menu Sweet Pancakes
dengan topping saus manis atau
potongan buah segar dan variasi menu
Savory Pancakes dengan beef bacon
dan telur omelet sebagai makanan
pendampingnya.
Pada kunjungan kali ini, Tim Buletin
Transparansi memesan dua menu

soufflé pancake yaitu Strawberry Miss
You (IDR 59.000) dan Chizu Boba (IDR
59.000). Wah, rasanya segar sekali,
guys! Souffle pancakenya lembut, tidak
terlalu manis dan juga aroma telurnya
tidak terlalu terasa sehingga ketika
dipadukan dengan topping, they make
the perfect match!
Selain Japanese Souffle Pancake Pan
& Co juga menyajikan berbagai menu
non-pancake seperti toast, light bites,
salad, dan bento dengan harga yang
masih terjangkau. Menu minuman
Pan & Co juga bervariasi dari specialty
drinks, kopi, latte, hingga teh klasik.
Berdasarkan review dari para food
blogger, rasa soufflé pancake milik Pan
& Co ini katanya bisa dibilang paling
cukup mendekati dengan rasa soufflé
pancake di Happy Pancake Jepang
(salah satu tempat dessert terbaik di
Tokyo). Menarik, ya?
Sedikit tips dari Tim Buletin
Transparansi nih, karena restoran ini
masih hype banget jadi siap-siap antri
dan waiting list karena tempatnya
memang tidak terlalu besar. Afterall, it’s
all worth the wait!
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