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Editorial

Kepemimpinan
Bagaimana Mendapatkannya?

“Kuncinya adalah sejauh mana kita tahu mengenali diri kita, tahu tentang
kemampuan kepemimpinan kita, faktor apa yang kuat dan faktor apa yang
lemah dan tentu saja diikuti dengan kemauan yang kuat untuk belajar
dan memoles faktor-faktor tersebut sehingga potensi bakat yang ada bisa
menghasilkan kemampuan kepemimpinan yang optimal.”

Terdapat bermacam arti tentang kepemimpinan. Kita ambil satu definisi secara acak, Kepemimpinan merupakan proses dalam memengaruhi, memotivasi, dan
membuat orang lain untuk berkontribusi
terhadap kesuksesan dan efektivitas suatu
organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Terdapat bermacam
teori tentang kepemimpinan, ada yang
menyebut beragam model kepemimpinan,
ada yang menyebut beragam gaya kepemimpinan, ada yang menyebut aspek-aspek
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yang diperlukan dalam kepemimpinan dan
sebagainya. Apapun teori dan pendapat itu,
semua akhirnya berpulang kepada bagaimana itu semua bisa mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Bagaimana seorang bisa menjadi pemimpin yang sukses
sangatlah tergantung dengan bermacam
faktor yang berpengaruh. Terdapat dua hal
penting tentang munculnya kemampuan
untuk memimpin: kepemimpinan itu bakat dari lahir dan kepemimpinan itu hasil
belajar.

Editorial

Ya, sebenarnya kepemimpinan tidak
jauh berbeda dengan bakat-bakat lain,
misalnya sepak bola. Anak yang berbakat
sepak bola jika mengandalkan bakat saja
tetapi tidak dilatih dengan baik maka
bakat tinggalah bakat yang tidak terasah

dan terwujud menjadi pemain bola dengan
kemampuan yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, seorang anak yang tidak berbakat
dalam sepak bola, meskipun dilatih dengan
intensif, dia tidak akan menjadi pemain sepak bola yang memiliki kemampuan yang
tinggi.
Apa yang membentuk seorang Christiano
Ronaldo dan seorang Mahatma Gandhi bisa
jadi adalah variabel dan proses yang sama.
Keduanya dilahirkan dengan bakat yang
menonjol di bidangnya. Mereka sama-sama
ditempa dengan proses belajar, pengalaman
dan ujian yang akhirnya memoles bakat
yang ada menjadi seorang dengan kemampuan sepakbola dan kemampuan kepemimpinan yang telah diakui dunia. Bayangkan
jika Ronaldo tidak disekolahkan ke akademi sepakbola oleh orang tuanya atau dia
tidak mau bersungguh-sungguh mengikuti
kompetisi sepak bola sejak kecil, akankan
menjadi Ronaldo yang dunia kenal saat ini?
Begitu pula dengan sosok legenda pemimpin besar dari India, Gandhi, tidak
mungkin nama besarnya dicatat dunia sebagai salah satu pemimpin terhebat di dunia
jika tidak ada bakat kepemimpinan yang

mengalir dalam darahnya.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita
juga terkotakkan oleh ada tidaknya bakat
kepemimpinan pada diri kita? Jangan khawatir, Ronaldo dan Gandhi di atas adalah
contoh manusia dengan bakat yang komplit
atas kemampuan sepakbola dan kepemimpinan. Bakat atas sebuah kemampuan terdiri atas banyak variabel yang terangkum
dalam kemampuan tersebut.
Dalam bakat kepemimpinan terdapat
banyak faktor yang terlibat, seperti kemampuan komunikasi, intuisi, komitmen, sampai
dengan kemampuan memotivasi dan seterusnya. Tuhan tidak mungkin menganugerahi kita dengan tanpa satupun dari faktor
tersebut melekat pada kita.
Sosok Mahatma Gandhi adalah sosok
dengan kemampuan yang komplit pada
faktor-faktor tersebut. Kuncinya adalah
sejauh mana kita tahu mengenai diri kita,
tahu tentang kemampuan kepemimpinan
kita, faktor apa yang kuat dan faktor apa
yang lemah dan tentu saja diikuti dengan
kemauan yang kuat untuk belajar dan memoles faktor-faktor tersebut sehingga potensi bakat yang ada bisa menghasilkan kemampuan kepemimpinan yang optimal.
Dan satu lagi yang penting, kemampuan
kepemimpinan tersebut bisa tepat dan optimal digunakan pada organisasi, team atau
apapun yang sesuai sehingga tujuan organisasi atau team itu bisa tercapai dengan
baik.
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Pemimpin Itu Harus
Jadi Contoh!
Semua orang
adalah pemimpin,
pemimpin untuk diri
sendiri, pemimpin
untuk keluarga dan
kemudian lingkup
kecil yaitu pemimpin
untuk masyarakat.

“Berbicara mengenai kepemimpinan, semua orang adalah pemimpin, pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin untuk keluarga dan
kemudian lingkup kecil yaitu pemimpin untuk
masyarakat. Menurut saya masing-masing pemimpin punya style masing-masing dan pasti
berhasil dengan style yang digunakan itu”, begitulah ujar Ir. Imran Rasyid, MBA, yng saaat
ini memimpin Sekretariat Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan. Kurang lebih selama 34 tahun mengabdi di Kementerian Perhubungan memberikan banyak pengalaman
dalam memaknai apa itu Kepemimpinan. Berawal dari Tahun 1987, Beliau ditempatkan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan,
lalu kemudian Beliau pernah memimpin sebagai Atase Perhubungan Belanda pada tahun
2007, lalu memimpin sebagai Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi pada atahun 2013, beliau juga mempunyai
pengalaman memimpin sebagai Inspektur II
dan Inspektur III di Inspektorat Jenderal di
tahun 2014, di tahun 2015 Beliau memimpin
pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tidak sampai disitu pengalaman kepemimpinan beliau berlanjut sebagai Kepala
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Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda pada tahun 2016 dan di awal
tahun 2019 beliau dipercaya untuk memimpin
pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sampai saat ini. Bukan
hal yang mudah dan beliau sudah mengalami
asam garam selama perjalanan karirnya. Lulusan Business Administration Universitas of
Dallas mengatakan bahwa Pemimpin di Birokrasi Pemerintahan itu tidak bisa disamakan
dengan Manajer di Perusahaan Swasta. “Kalau
Manajer akan menjalankan fungsi manajemen
yang bertugas dari mulai merencanakan, mengorganisasikan, dan mengatur bagaimana timnya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan,
namun kalau Pemimpin itu selain menjalankan fungsi kepemimpinan untuk menetapkan
atau mencapai visi dan misi, Pemimpin itu harus lebih dari situ, Pemimpin itu harus mempunyai kemampuan menginspirasi orang untuk bekerja”, lanjut Pria kelahiran 4 September
1961 ini.
Dalam membangun Leadership atau Kepemimpinan yang harus dipikirkan adalah bagaimana agar orang terinspirasi atau termotivasi untuk bekerja dengan baik dan tulus serta

Laporan Utama

Saya maju, anggota saya juga harus maju. Kita maju
jika tidak utuh, bagi saya juga kurang lengkap. Kalau
bisa jangan ada yang ketinggalan lah.

ikhlas. Beliau berpendapat bahwa semua butuh
proses yang tidak mudah. “Be a good sample
and give them a trust”. Pertama, pemimpin itu
harus jadi contoh yang baik, dengan bekerja
keras dan menerapkan tingkat disiplin yang
tinggi. Kedua, pemimpin harus mempunyai
rasa percaya kepada anggota. “Jadi kita harus

percaya dengan anggota, jangan sibuk sendiri.
Semua ada proses. Prinsip saya, setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan”,
ujarnya. Satu kebanggan bagi Beliau adalah
ketika dalam suatu organisasi pemimpin dan
anggota harus maju bersama-sama. Beliau
berpendapat bahwa Seorang Pemimpin yang
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hebat adalah Pemimpin yang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin baru di kemudian hari. “Saya maju, anggota saya juga harus
maju. Kita maju jika tidak utuh, bagi saya juga
kurang lengkap. Kalau bisa jangan ada yang
ketinggalanlah”, ujarnya lagi.
PEMIMPIN YANG IDEAL ITU..
Sebagai seorang pemimpin, selain harus
mempunyai kemampuan menginspirasi dan
memotivasi orang bekerja, kemampuan teknis
adalah hal yang pertama dan utama yang harus
dimiliki. Karena seorang pemimpin juga adalah
seorang pembimbing bagi anggotanya. Oleh
karena itu peer yang takkan pernah selesai bagi
seorang pemimpin adalah belajar terus dan belajar supaya kita bisa menjadi sahabat dan tempat untuk bertukar fikiran dengan bawahan/
staff di saat mengalami satu permasalahan/
kendala. Memiliki mental untuk mampu menggerakkan orang mau bekerja keras dan bekerja
dengan senang hati, modal seorang pemimpin
yaitu harus menjadi contoh.
Sebagai organisasi pengawasan, Inspektorat Jenderal harus mampu menghasilkan
pengawasan yang baik,benar dan juga bersih.
Beliau mengatakan bahwa cara menghasilkan
pengawasan yang baik bisa dilihat dari 2 hal
yaitu dari organisasi dan individunya. “Organisasinya harus independen dan individunya
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yaitu para pengawas (auditor) harus bersih,
menjunjung tinggi Integritas, dan jangan lupa
untuk mengamalkan nilai-nilai religious dalam
setiap apapun pekerjaan kita. Itu kunci Pemimpin yang ideal untuk Inspektorat Jenderal”,
tambahnya. Dan dalam kesempatan ini Beliau
juga berpendapat bahwa suksesnya pengawasan adalah Tindak Lanjut dilaksanakan. Karena
tanpa pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil
temuan yang sudah ada maka visi dan misi
pengawasan di Inspektorat Jenderal tidak akan
terpenuhi dengan maksimal.
PEMIMPIN DI ERA MILENIAL ITU..
Di akhir wawancara, Tim Buletin Trans
paransi meminta pendapat Beliau mengenai
kehadiran Generasi Milenial dan dikaitkan
dengan bentuk kepemimpinan seperti apa
yang tepat sasaran bagi Generasi Milenial
yang faktanya saat ini populasinya mencapai
rata-rata 50-60% dalam sebuah organisasi atau
institusi, mantan Atase Perhubungan di Belanda tampak antusias dan dengan mantap men
jawab pandangan beliau adalah KOMPLEKS
dan DINAMIS! Menurut Beliau kehadiran Generasi Milenial ini adalah satu hal yang tidak
bisa kita hindari. Harus kita jalani dan ikuti
pergerakannya. Namun beliau berpesan harus
tetap ada control dari pimpinan, adaptasi, dan
tetap menghargai tradisi dan budaya. (RPS)

Laporan
Utama

Memimpin Birokrasi
Dengan Jiwa Respek dan Taqwa
Dengan pola
kepemimpinan yang
beriman, bertaqwa
dan berintegritas
InshaaAllah respek
itu akan lahir
sendirinya dari hati
mayoritas individu
dalam lingkungan
kepemimpinan kita
baik atasan maupun
bawahan.

Kali ini Tim Buletin Transparansi mewawancarai sosok yang sudah tidak asing lagi dalam organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, beliau adalah Bapak Firdaus
Komarno, SE, M.Si pria kelahiran Bandung ini
mengawali karirnya di Angkatan Darat Republik Indonesia sampai dengan pangkat Kolonel
kemudian memutuskan hijrah ke Kementerian Perhubungan pada tanggal 4 Maret 2016
sebagai Pejabat Madya. Dengan latar belakang

militer dan karir beliau sebagai perwira tidak
lantas membuat jiwa kepemimpinan yang beliau miliki identik dengan model kepemimpinan yang keras dan tidak fleksibel. Anehnya
pola kepemimpinan beliau ini justru lebih demokratis dan tegas serta memberikan peluang
bagi individu dibawah kepemimpinannya secara bebas dan bertanggungjawab memberikan
kontribusi dalam pencapaian tujuan yang telah
diamanahkan kepada Inspektorat Investigasi.

Pola kepemimpinan beliau ini justru lebih
demokratis dan tegas serta memberikan
peluang bagi individu dibawah
kepemimpinannya secara bebas dan
bertanggungjawab memberikan kontribusi
dalam pencapaian tujuan yang telah
diamanahkan kepada Inspektorat Investigasi
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memengaruhi individu dalam lingkungan kerja
Lebih jelasnya kita simak bersama wawancara
dan lingkungan organisasinya supaya menjadi
Transparansi dengan beliau.
baik dan bertanggungjawab. Ketegasan dalam
Dalam pandangan bapak Firdaus Komarno
memimpin sangatlah perlu namun dalam sijiwa kepemimpinan atau leadership yang idetuasi tertentu, demikian juga pada saat tertentu
al adalah kepemimpinan dengan nilai dan
bisa dengan cara persuasif, mengayomi atau
rambu-rambu Taqwa, kenapa memimpin
bisa menjadi teman curhat bahkan kalau perharus dengan rambu dan nilai taqwa hal ini
lu butuh sikap yang keras dalam menghadapi
guna mengingatkan bahwasannya nilai taqwa
adanya pelanggaran. Sikap memimpin sangatdalam kepemimpinan akan memberikan kita
lah situasional dan fleksibel.
jiwa kepemimpinan yang selalu takut sekaligus
Dalam pandangan beliau mengenai kadecinta kepada Allah dalam mengamalkan amar
risasi pimpinan, namun pada akhirnya memmakruf nahi munkar.
bawa kader dimaksud dalam rombongan atau
Pendapat beliau tentang kepemimpinan dagrup pimpinan tersebut itu boleh saja asalkan
lam era modern yang sering dikaitkan dengan
dalam lingkungan kerjanya nanti rombongan
prilaku berusaha menjadi pemimpin dengan
dimaksud adalah bertujuan untuk memperdalih karir atau sebagai reward untuk mencapai
baiki dan membantu mempercepat akselerasi
tujuan status pribadi atau mempertahankan
organisasi untuk mencapai tujuan yang sustatusnya, maka organisasi atau lingkungan dadah dicitakan bersama. Bukan dalam bentuk
lam kepemimpinannya bakal rusak. Memimpin
membawa rombongan
organisasi yang benar
untuk mengamankan
adalah menciptakan
status atau mempercepemimpin
dengan
Memimpin organisasi yang
pat tujuan pribadinya
merit sistem yang andan menghambat indal dan akuntabel serbenar adalah menciptakan
dividu yang lain diluar
ta ketat dalam sistem
pemimpin dengan merit sistem
rombongan.
Bahkan
seleksinya.
Secara
yang andal dan akuntabel serta
lebih celaka lagi kalau
natural sebenarnya
rombongan yang dibacalon pemimpin yang
ketat dalam sistem seleksinya.
wa itu tidak memiliki
baik itu terlihat daSecara natural sebenarnya
kemampuan yang panlam lingkungan kerja
calon pemimpin yang baik itu
tas untuk mewujudkan
organisasi
tinggal
terlihat dalam lingkungan kerja
komitmen kompetensi
sekarang bagaimana
dalam bekerja dan tisebuah sistem dapat
organisasi tinggal sekarang
dak memiliki keahlian
mendapatkan potensi
bagaimana
sebuah
sistem
dapat
bahkan tidak kredibel
tersebut. Sedangkan
mendapatkan potensi tersebut.
serta tidak berkualitas.
untuk keinginan priSebagai pemimpin habadi bahwa saya ingin
rusnya legowo untuk
menjadi
pemimpin
dapat membentuk kaitu sah dan boleh boder baru di tempat baru dalam mengoptimalkan
leh saja, namun tidak untuk tujuan pribadi. Tuperannya di dalam lingkungan yang baru, sejuan utama pemimpin adalah untuk memperdangkan dalam lingkungan yang di tinggalkan
baiki dan membuat organisasi lebih madani.
pemimpin haruslah sudah bisa mencetak dan
Dalam kesempatan tersebut, Tim Buletin
meninggalkan kader yang mumpuni sebagai
Transparansi bertanya “Bagaimana model dan
jejak keberhasilan kepemimpinannya.
cara Bapak memimpin dengan ideal?” MemimPembekalan pendidikan pelatihan utnuk
pin dalam pandangan beliau adalah Seni, atau
calon pemimpin diperlukan, hal ini untuk
Leadership is Art dihadapkan pada dinamika
membekali sosok calon pemimpin untuk dapat
yang dihadapi. Memimpin banyak individu
menghadapi permasalahan yang nantinya badalam sebuah organisasi wajib membutuhkan
kal dihadapi dalam memimpin organisasi agar
jiwa fleksibilitas untuk mengoptimalkan indilebih percaya diri dan memiliki pengetahuan
vidu sebagai sumberdaya beserta sarana dan
yang cukup untuk memimpin. Dalam hal ini
prasarana dalam organisasi. Memimpin adaada potensi bahwa banyak pemimpin yang
lah seni untuk mengeksplorasi kemampuan
tidak menyadari bekal apa yang dibawa dalam
yang ada dalam diri pempimpin untuk dapat
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melaksanakan kepemimpinannya. Beliau berpendapat bahwa seorang pemimpin baru wajib
mengenali tugas dan mengenali lingkungan
baru, hadapkan dengan kemampuan diri secara jujur, jika kita agak kurang maka kita harus
menyiapkan pembantu yang dapat dipercaya
membantu tugas kita, baru kemudian memahami tusi dan bina komunikasi dan interaksi
dengan baik. “Intinya adalah kenali dengan
matang dan pelajari, personel, sumber daya,
sarana, prasarana, dan situasi lingkungan kerja
serta pengaruh apa sajakah yang timbul sebelum membahas dan melaksanakan tusi.
Kerap pemimpin dihadapkan dengan pilihan penegakan aturan dan etika atau rasa
kemanusian, bagaimana sikap Bapak dalam
hal ini? Dengan tegas beliau menerangkan
bahwsannya rasa kemanusiaan adalah proses awal dalam melakukan pembinaan, tentu
dalam hal etika dan penegakan aturan adalah
dalam tahap akhir. Jadi tidak bisa seorang pe
mimpin mengabaikan semuanya, dalam buda
yakerja yang baik prosedur harus dilalui dari
ta
hap pembinaan,peringatan, pendisiplinan
dan penjatuhan sanksi. Jadi rasa kemanusiaan itu boleh ada dalam tahap pembinaan
dan peringatan. Namun setelahnya wajib ada
penegasan.
Dalam kesempatan terakhir Tim Buletin
Transparansi membahas keterkaitan antara
kepemimpinan dan sikap hormat dan penghargaan dari bawahan (respek), bagaimana
untuk menjadi pimpinan yang mendapatkan

feedback positif tidak hanya dari atasan
namun juga bawahan. Pemimpin harus bisa

membangun komunikasi dan interaksi, bisa
membangun secara keilmuan, integritas dan
tanggungjawab serta bisa membina hubungan
ikatan psikologis yang mampu mendorong dan
memberikan kesan positif dalam lingkungan
dan budaya kerja. “Kuncinya adalah kenali dan
kenali d
 engan baik seperti yang saya sampaikan sebelumnya baik personil, interaksi interpersonil, saling menghargai dan adaptif serta
fleksibel dengan sering memberikan teladan
dan contoh. Maka contoh adalah wajib dan dari
sinilah rasa respek itu akan terbangun, walaupun tidak semuanya menjamin pimpinan mendapatkan respek dari seluruh bawahan namun
dengan pola kepemimpinan yang beriman,
bertaqwa dan berintegritas InshaaAllah respek
itu akan lahir sendirinya dari hati mayoritas
individu dalam lingkungan kepemimpinan kita
baik atasan maupun bawahan.” Beliau berharap saya dengan bekal kepemimpinannya di
Inspektorat Investigasi dapat menjadi lini depan untuk berperan menanggulangi dan mengentaskan permasalahan yang terdapat dalam
internal Kementerian Perhubungan maupun
yang datangnya dari laporan pihak eksternal.
“Pada akhirnya Inspektorat Investigasi dengan
mampu melakukan pengawasan secara independen dan bertanggungjawab serta menjadi
tulang punggung efektivitas pengawasan dari
segi pencegahan dan penindakan.” ujarnya
mantap. (RAK)
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Pemimpin di Era Milenial
Karena di era milenial
dihadapkan dengan
generasi milenial yang
saat ini lebih kreatif dan
inovatif, namun santai
dalam melakukan proses
pekerjaan, generasi
milenial akan lebih
produktif jika didukung
dengan kondisi yang
santai dan bersahabat
dan jauh dari tekanan,
bukan lagi seperti bos
dan bawahan namun lebih
kepada partner.

Mohamad Murdiyanto, S.E., M.Si pria
yang akrab disapa Bapak Murdiyanto atau
Pak Mur mengawali karir sebagai pemimpin pada Kepegawaian Ditjen Perhubu
ngan Laut sebagai Kasubbag TU lalu Beliau
menyampaikan bahwa pimpinan haruslah
memiliki jiwa yang suportif yang artinya
adalah kepemimpinan yang selalu bersedia menjelaskan segala permasalahan pada
anggotanya, mudah didekati dan memuas
kan hati para anggotanya. Dapat dipahami
bawa seorang pemimpin haruslah memiliki
jiwa yang suportif, adapun kepemimpinan
yang suportif juga harus dapat menciptakan suatu lingkungan kerja yang membantu
mempertebal keinginan pada setiap peng
ikut untuk melaksanakan pekerjaan sebaik
mungkin, bekerjasama dengan pihak lain,
serta mengembangkan skill.
Beliau menyampaikan bahwa kepemimpinan suportif juga dikenal dengan istilah
perilaku penyokong atau perhatian, dalam
gaya ini pemimpin bersedia menjelaskan
segala permasalahan pada anggotanya, mudah didekati dan memuaskan kinerja para
karyawan dengan cara membimbing bawahan dengan sebaik-baiknya.
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Pria yang pernah memimpin sebagai
Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
Jakarta mengatakan bahwa di era milenial
ini seorang pemimpin dituntut untuk dapat
memimpin organisasinya dengan cara-cara
yang fleksible dan santai, “karena di era
milenial dihadapkan dengan generasi milenial yang saat ini lebih kreatif dan inovatif, namun santai dalam melakukan proses
pekerjaan, generasi milenial akan lebih
produktif jika didukung dengan kondisi
yang santai dan bersahabat dan jauh dari
tekanan, bukan lagi seperti bos dan bawahan namun lebih kepada partner ”ujarnya.
Jenis kepemimpinan ini bisa dibilang
sebagai jenis kepemimpinan yang paling
santai. Dalam bahasa Perancis, Laissez-faire
memiliki makna ‘sebuah kebijakan untuk
membiarkan semua hal terjadi dengan semestinya, tanpa gangguan’.
Yang artinya, semua kebijakan diserahkan sepenuhnya pada kelompok di bawahnya. Dan pemimpinnya percaya bahwa
kerja bawahan akan lebih efektif jika mereka memiliki motivasi dalam diri mereka
sendiri, bukan dari paksaan pimpinan.

Laporan Utama

Trust is good but control is better. Saya selalu
menekankan untuk percaya kepada terhadap
tim, namun fungsi control agar harus tetap
dijalankan agar hal-hal yang berjalan diluar
standard operational procedure dapat segera
dikembalikan pada rel nya.”

Pemimpin di era milenial harus memiliki pengetahuan yang diperlukan sehingga bisa fleksibel untuk dapat mengikuti
perkembangan zaman yang dinamis. Merangkul informasi yang artinya mulai mempraktekkan pengetahuan, dalam dunia digital tidak ada lagi batasan dimana informasi
dapat diakses dengan cepat dan mudah.
Kemudahan ini mendorong orang untuk
semakin meningkatkan inovasi. Pemimpin
pada era ini akan lebih sering berkomunikasi dan terlibat dengan banyak audiens.
Sebagai pemimpin, harus bisa membangun
perspektif global dan meminimalisir perspektif yang subyektif. Bahkan harus bisa
menambahkan perspektif yang unik dan
baru.
Dalam era milenial ini, karakter, skill
dan manajerial yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam mengelola organisasi
antara lain mencakup :
Penampilan yang Berwibawa dan Berkharisma, penting bagi seorang pemimpin untuk terlihat berwibawa dan berkharisma
karena hal tersebut dapat meningkatkan
keyakinan staf terhadap pemimpinnya
ataupun kepercayaan dari rekan kerja.
Komunikasi yang Mudah Dipahami,
seorang pimpinan perlu untuk memahami karakter setiap orang di dalam timnya,
lalu mencari cara komunikasi yang paling
efektif yang dapat diterima dan dipahami untuk dapat menyampaikan tugas atau
perintah kepada timnya. Karena dengan
komunikasi yang baik, produktivitas kerja
akan meningkat dan suasana kerja akan

menjadi makin kondusif.
Efek Positif, seorang pemimpin perlu
memberikan efek positif terutama kepada
stafnya agar dapat meningkatkan motivasi kerja dan membuat suasana kerja yang
menyenangkan.
Pengambil Keputusan yang Bijaksana,
sudah menjadi tugas seorang pemimpin untuk bisa mengambil keputusan. Seyogyanya
keputusan atau kebijakan tersebut dibuat
secara bijaksana sehingga tidak ada pihak
yang dirugikan atas keputusannya.
Dalam pandangan Pak Mur yang kini
mengemban tugas sebagai pimpinan pada
Inspektorat I Kementerian Perhubungan
berpendapat bahwa pemimpin yang baik
tidak dilihat dari seberapa banyak pe
ngikutnya dan seberapa lama dia memimpin. Tapi juga dari nilai-nilai yang diimplementasikan dalam kesehariannya, seperti:
taat beribadah, berkata dan berperilaku
jujur, menjunjung baik nama organisasi

dan tidak membeda-bedakan anggotanya.
Agar seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik, tentunya dibutuhkan pe
ngalaman panjang selama bertahun-tahun,
menurut beliau pengalaman yang panjang
merupakan nilai tambah, karena di dalam
pengalaman yang panjang tersbut terdapat
proses pembelajaran praktis dalam mengelola organisasi. Meski demikian bagi yang
belum ada pengalaman mengelola organisasi dapat menambah wawasan dengan:
Sering berdiskusi. Dengan berdiskusi biasanya terdapat perbedaan pendapat-pendapat mengenai suatu hal, sehingga seorang
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 emimpin dapat mendengarkan pendapatp
pendapat yang berbeda dari setiap orang,
dan ini akan menambah wawasan seorang
pemimpin tidak lupa memanfaatkan internet dan media elektronik dengan optimal.
Di era milenial ini perkembangan isu-isu
global sangat mudah diperoleh dengan mudah dan real-time melalui gadget yang kita
genggam” ujar mantan Kepala Disnav Kelas I Dumai ini.
Ada sebuah anggapan bahwa pemimpin
itu dilahirkan yang artinya seseorang sudah
berbakat untuk menjadi pemimpin. Namun
beliau lebih beranggapan bahwa pemimpin
itu dibentuk, sehingga semua orang bisa untuk menjadi pemimpin asalkan dia dibekali
dengan ilmu mengenai kepemimpinan. Terlepas dari berbakat atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin, seorang pemimpin
yang baik adalah pemimpin yang memiliki
ilmu mengenai kepemimpinan atau leadership. Disinilah perlunya diklat/ pendidikan
khusus untuk pemimpin diperlukan.
Kepemimpinan dalam organisasi akan
menjadi lebih efekif jika seorang pemimpin
telah mendapat respek dari anggotanya.
Hal ini dapat dibangun dengan menjalin kedekatan antara pemimpin dan anggotanya.
Pendapat beliau tentang Engagement atau
kedekatan antara pemimpin dan anggota
mutlak diperlukan, agar pemimpin lebih
mudah memberikan pemahaman/arahan
untuk anggotanya, terlebih tentang apa
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yang diharapkan oleh management/organisasi pada dirinya, sehingga anggota dapat
memiliki kesempatan untuk mengekspresikan output kerja terbaik setiap hari, yang
selanjutnya anggota dapat memperoleh
pengakuan dan rewards yang pantas, yang
kemudian dapat membuat anggota merasa
lebih engaged.
Sebelum perbincangan berakhir, beliau
berbagi sedikit pengalaman untuk dapat
sukses menjadi pemimpin sesuai pengalamannya, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan : Pertama dan utama, harus memiliki leadership / gaya kepemimpinan lalu
berkharisma agar tetap disegani namun dicintai, tidak lupa seorang pemimpin harus
Innovative, membuat yang tidak ada menjadi ada dan bisa meninggalkan legacy yang
baik, lalu Walk the Talk yaitu Pemimpin harus sesuai antara ucapan dan tindakannya,
terakhir yang tak kalah penting seorang pemimpin mampu berlaku adil dan bijaksana
dalam mengambil kebijakan.
Pada akhirnya beliau berharap agar
pada masa kepemimpinannya di Inspektorat I saat ini agar setiap anggota dapat merasakan one team, one spirit, dan one goal,
lalu tercipta suasana kondusif, sehingga
timbul chemistry antara pimpinan dan anggota, dapat meningkatkan kesejahteraan
bersama terakhir dapat tercipta regenerasi
kepemimpinan di masa yang akan datang.
(FA)

Laporan
Utama

Pandangan Sang Pemimpin

Pengembangan
kompetensi anggotanya
sangat diperhatikan,
bukan hanya keilmuan
secara ilmu pengetahuan
namun juga keilmuan
dalam rohani.

“Pemimpin harus bisa memberikan
support kepada para anggotanya, selain
itu menjadi panutan bagi para anggotanya
juga seperti berani mengakui kesalahan
dan memberi pujian dan hukuman kepada
para anggotanya.” Ujar Drs. Imam Hambali,
M.Si., QIA, Inspektur II, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Pria kelahiran Yogyakarta, 4 April 1962 ini menerapkan
model kepemimpinan yang fleksibel pada
organisasi yang dipimpinnya. Bentuk organisasi yang tidak terlalu ada batasan antara beliau sebagai pemimpin dengan para
anggotanya di Inspektorat II sehingga bisa
terasa lebih friendly. “Organisasi yang tidak
kaku akan adanya hierarki kepemimpinan
namun tetap menjunjung tinggi pencapaian dan kinerja.” Saat ada pegawainya yang
bekerja dengan baik bahkan mendapatkan
prestasi maka akan mendapat reward seperti misalnya pujian dan sebaliknya jika
menyimpang dari aturan akan langsung ditegur dan diberi nasihat.
Lulusan Magister Teknik Lingkungan,
Universitas Indonesia ini juga selalu mem-

berikan motivasi-motivasi kepada para anggotanya dalam setiap waktu. Beliau sadar
bahwa pekerjaan tidak bisa dianggap mudah dan terkadang para anggotanya juga
merasakan jenuh sehingga perlu diberikan
dorongan dan motivasi yang membangun.
Pandangan Sang Pemimpin
Beliau berpendapat bahwa pemimpin
yang hebat adalah pemimpin yang mampu
menciptakan pemimpin-pemimpin baru.
Keberhasilan seorang pemimpin bukan
hanya dinilai dari caranya bekerja, namun
juga dapat diketahui dari bagaimana cara
dia melahirkan pemimpin-pemimpin baru
yang lebih hebat. “Ketika saya melihat para
anak buah saya yang dulu bersama saya dan
sekarang mereka bisa menjadi pejabat itu
suatu kebanggaan bagi saya.” Ujar Bapak
Imam Hambali. Dapat diketahui cara seorang pimpinan dalam melakukan transfer
knowledge dengan melihat seberapa banyak
anggota yang dulu dia pimpin menjadi seorang yang sukses.
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Program Untuk SDM Transportasi
Pengembangan kompetensi anggota
nya sangat diperhatikan, bukan hanya ke
ilmuan secara ilmu pengetahuan namun
juga keilmuan dalam rohani. Setiap Senin
dan Kamis Bapak Inspektur II mengadakan pengajian untuk para anggotanya.
“Ini untuk menguatkan hati para auditor
agar tidak melakukan perbuatan curang
dan mengingatkan pada yang kuasa.” Ujar
Inspektur II.
Selain itu, beliau juga senang memberikan kuliah umum untuk para taruna taruni
di sekolah perhubungan. Sebagai seorang
lulusan teknik lingkungan beliau menghimbau pada para taruna taruni ketika melakukan pembangunan jangan lupa untuk
memperhitungkan dampaknya terutama
dampak terhadap lingkungan. Beliau sadar
bahwa setiap pembangunan pasti memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar
bahkan dalam jangka panjang akan memicu sektor-sektor lain untuk berkembang
juga sehingga dampak terhadap lingkungan akan lebih luas. Maka dari itu setiap
pembangunan harus bisa memberikan gambaran terhadap lingkungan yang terkena
dampak nantinya, tidak hanya dimasa pembangunan berjalan namun juga dampak
jangka panjang yang akan terjadi.
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Kendala dan Hambatan
Dalam memimpin organisasinya beliau
pastinya mengalami hambatan namun beliau harus dapat mencari solusi dari kendala tersebut. “Kendalanya terutama dari sisi
SDM. Harapan kita, semua pegawai dapat
menguasai substasi tapi khan setiap orang
menguasai beda substansi yang dikuasai.
Disinilah sebagai pimpinan harus bisa bagaimana caranya agar semua bisa memahami.” ujar Bapak Inspektur II. Misalnya
dalam pelaksanaan audit akan disusun tim
yang setiap anggotanya memiliki kemampuan yang berbeda sehingga bisa saling belajar dan melengkapi.
Inovasi dan Harapan
Di akhir wawancara beliau mengung
kapkan bahwa sebagai seorang manusia
jangan cepat puas dengan keilmuan yang
dimiliki karena ada orang lain yang lebih
memahami keilmuan lain bahkan memiliki
kapasitas yang lebih hebat, maka dari itu
jangan lupa untuk terus belajar karena tidak ada kerugian dalam belajar “Harapan
saya siapa orangnya harus memegang teguh
perilaku jujur, berintegritas, bertanggung
jawab, disiplin, dan mau belajar.” tutup beliau dengan penuh semangat. (BAD)

Laporan
Utama

Kontribusi Pimpinan
Kita buat suasana
yang enak, tapi
jangan sampai
keenakan
dan berujung
seenaknya.

“Kepemimpinan bagi saya merupakan
kemampuan menentukan arah dan keberhasilan dari suatu penugasan”, ujar Inspektur
III M. Anto Julianto, S.E., M.Si., AK,CA yang
akrab dipanggil Pak Anto dalam wawancara
dengan Tim Buletin Transparansi hari ini.
Sosok pemimpin baginya merupakan representasi mewakili apa yang dipimpinnya ke
dunia luar. Menurutnya, efektifitas bekerja
di suatu lingkungan dapat dinilai dari siapa
yang memimpinnya. Untuk itu, kepemimpinan memiliki peranan yang penting dan
krusial di dalam sendi-sendi kehidupan organisasi.
“Sederhana saja, (saya) suka menciptakan atmosfir kerja yang santai dan enak,”
kilahnya.
“Tapi,” sambungnya, “(Kita) jangan
sampai keenakan dan berujung seenaknya.
Harus ada batas-batas dalam berperilaku.”
Hal itu ditandaskan beliau ketika ditanya
bagaimana cara beliau memimpin selama
menjabat sebagai Inspektur.
Lebih lanjut alumni PKN STAN ini me
ngatakan, beliau lebih suka melakukan
pendekatan manusiawi kepada bawahan.
Sifat kekeluargaan ini beliau terapkan
karena menurutnya tidak cukup bagi pemimpin hanya memiliki visi besar namun
tidak melibatkan kecerdasan emosi ketika

berhadapandengan bawahannya. Ketulusan berbicara kepada bawahan benar-benar
berperan penting disini. Pak Anto menuturkan, sifat kekeluargaan ini dapat dijadikan
jembatan bahwa pemimpinnya bersedia
untuk saling tukar pikiran dan berdiskusi.
“Sehingga semua pihak senang dan nyaman.
Mood di kantor enak, mood di rumah ‘khan
jadi enak,” ungkapnya sambil tertawa.
Selain itu, setiap sesi apel rutin yang
dipimpinnya, Pak Anto selalu membuka
kesempatan kepada para pegawai apabila
ada masalah yang ingin didiskusikan. “Di
sini saya tekankan ke pegawai untuk me
ngedepankan toleransi. Saling membantu
dan mau mem-backup. Apabila ada tim yang
overload dengan penugasannya, (kita) harus
beri pertolongan. Saya juga selalu meng
ingatkan untuk selalu mengkomunikasikan
masalah yang dihadapi. Tujuannya agar
penugasan bisa selesai tepat waktu. Bisa
komunikasikan ke korwil maupun ke saya,
pintu saya selalu terbuka,” tuturnya.
Chemistry
Gaya kepemimpinan seorang pemimpin disebut berkontribusi besar terhadap efektifitas kinerja pegawai. Diantara
banyaknya model kepemimpinan yang

ada, ketika ditanya mana yang lebih cocok
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Yang pertama, menurut saya, dan paling
penting, calon pemimpin di masa depan harus
punya inovasi. Sekecil apapun input itu akan
berharga, terutama di metodologi karena
metode kita selalu itu-itu saja.

 iterapkan di instansi, Pak Anto menjawab
d
itu semua tergantung dari bawahan yang dimilikinya. “Di sini saya tidak suka pasang
muka seram, saya lebih suka membentuk
chemistry dengan para pegawai. Ketika sudah satu chemistry, otomatis mereka akan
lebih mudah mengikuti,” akunya. Menurut
Pak Anto, tidak perlu menjadi pemimpin
yang galak, tapi menjalin keakraban yang
baik akan membuat seseorang mau melakukan sesuatu tanpa harus diancam dan
dipaksa. Beliau lebih senang dengan sebutan pemimpin yang disegani. Beliau percaya
respek kepada pemimpin itu didapat bukan
diminta.
Sejatinya Pemimpin
Pemimpin bukan hanya dalam konsep
saja. Tetapi, pemimpin sejati ialah satu sosok nyata dan konkrit yang mampu menjaga
lingkungannya tetap berada dalam sinergitas yang maksimal. Untuk itu, sosok pemimpin harus memiliki jiwa keteladanan yang
tinggi. “Pemimpin akan menjadi sorotan
orang-orang disekitarnya. Setiap u
capan
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yang dikatakan akan menjadi fatwa, akan
diikuti orang, dan tidak bisa ditarik kembali, pemimpin harus bisa memberikan contoh nyata,” tegas Pak Anto. Namun baginya
tidak cukup hanya dengan memiliki jiwa

keteladanan saja. Pengalaman juga salah
satu faktor yang bisa mendukung tumbuhnya pemimpin berkinerja. Keahlian di bidang teknis harus dimiliki pemimpin untuk
bisa mengimbangi sifat-sifat lainnya dalam
menguasai penugasannya. Kerap kita dengar, untuk memimpin dibutuhkan orang
yang berpengalaman. Dalam hal ini, Pak
Anto memiliki opini sendiri, “Jokowi ketika
pertama kali terpilih menjadi presiden pun
juga belum punya pengalaman memimpin
satu negara. Kalau ditunggu sampai punya,
ya tidak akan jadi juga. Sayapun begitu,
pertama kali diangkat menjadi Eselon IV,
saya juga tidak memiliki pengalaman itu.
Semuanya proses dan pemimpin sejati harus selalu mau belajar, terbuka, komunikatif, supaya bisa menggiring teman-teman
agar bisa satu visi.” lanjutnya sambil tersenyum.

Laporan Utama
Skill dan Manajerial
Penyelenggaraan diklat-diklat fungsional yang selama ini ada seharusnya mampu
diikuti dengan profesional oleh para pegawai sehingga meningkatkan kompetensi
calon pemimpin sesuai dengan kebutuhan
aktualnya. Tujuan diklat-diklat ini sejatinya
sudah bagus namun harus terus dikelola lebih baik sehingga output dan outcome yang
dihasilkan maksimal.
“Sesekali instansi bisa mengadakan kegiatan yang out-of-the-box. Undanglah pembicara-pembicara yang bisa meningkatkan
soft skill pegawai. Dulu ketika (saya) masih
di BPKP, saya pernah mengusulkan untuk
mengundang narasumber public speaker.
Awalnya ditertawakan karena dinilai tidak
penting. Tapi setelah pelaksanaan ternyata
semua orang mengapresiasi dan banyak ilmu
baru yang bisa dipetik,” ungkapnya. Pak
Anto menuturkan pentingnya me
ngetahui
ilmu public speaking karena cara penyampaian masalah ke atasan, ke sesama teman
kerja, dan ke bawahan perlu metode berbeda. Beliau juga mengungkap bahwa gestur
seseorang ketika berbicara di depan publik
dan ketika di dalam ruangan juga berbeda,
hal ini mendasari pentingnya keterampilan
dalam menyampaiakan substansi.

Harapan ke Depan
Kepada Tim Buletin Transparansi, Pak
Anto mengungkapkan harapan kepada calon-calon pemimpin yang akan menggantikannya. “Yang pertama, menurut saya, dan
paling penting, calon pemimpin di masa
depan harus punya inovasi. Sekecil apapun
input itu akan berharga, terutama di metodologi karena metode kita selalu itu-itu
saja” harapnya. Hal ini ia katakan mengingat penugasan di lingkungan Inspektorat
Jenderal setiap tahunnya cenderung selalu
monoton dan metode yang digunakan selalu sama.. “Kita contoh Kementerian Kesehatan, sudah menambahkan materi anti
korupsi pada setiap diklat yang ditujukan
kepada pejabat eselon II sebagai upaya
strategi mengkomunikasikan budaya anti
korupsi. Ini yang menginisiasi Inspektorat
Jenderal”. Audit berbasis komputer seharusnya dikembangkan dan disosialiasikan
kepada seluruh pegawai agar bisa meng
imbangi dunia luar yang jauh sudah lebih
maju. Keterampilan paling dasar seperti
membuat paparan dan laporan digital harus
dimiliki seluruh pegawai. “Keseharian yang
rutin membuat instansi tidak akan mendapat sesuatu yang besar apabila tidak diberi
inovasi secara berkala,” tutupnya. (NUK)
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Teladan Kepemimpinan
Pemimpin yang
baik adalah dia
yang mampu
menyiapkan
pemimpin
selanjutnya yang
lebih baik dari
dirinya.

Kali ini Tim Buletin Transparansi berkesempatan mewawancarai Inspektur IV
Bapak Agung Raharjo, M.T. Sesuai dengan
tema kali ini, beliau akan berbagi pengalaman dalam memimpin organisasi. Beliau
berpandangan bahwa seorang pemimpin harus mampu memandu anggota organisai dalam setiap tugas yang dibebankan dengan
demikian beliau mengambil pada filosofi
dari Ki Hajar Dewantoro yang dijabarkan
dalam tiga kalimat berbahasa Jawa : Ing
Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun
Karsa, Tut Wuri Handayani, “menurut saya
merupakan tepat sebagai pegangan seorang
Pemimpin dan mempunyai makna yang
mendalam. Kita dapat belajar bagaimana
seharusnya seorang pemimpin itu memberikan sebuah peran kepada yang dipimpinnya.” Seorang pemimpin yang baik harus
bisa menempatkan diri dan peka terhadap
lingkungan sekitar. Pemimpin harus bisa
menempatkan diri di depan untuk memberikan teladan, di tengah untuk memberikan
semangat, dan di belakang untuk memberikan dorongan, demi tujuan yang disepakati
bersama. ”Ing Ngarsa Sung Tuladha” berarti dari depan memberikan teladan. Beliau
mengemukakan seringkali dalam segala
hal, seorang Pemimpin akan dilihat dan
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menjadi panutan atau acuan, baik dalam
hal tingkah laku maupun penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan. Tingkah laku yang
sehari-hari kelihatan secara nyata, dari cara
berinterkasi, cara memberikan perintah,
cara komunikasi hal pertama yang akan dilihat apakah seorang Pemimpin dapat diterima dengan baik di lingkungannya.
Pada filosofi ini ada penekanan khusus
bahwa sebagai seorang Pemimpin harus
dapat memberi contoh tapi hak yang lebih
penting Pemimpin harus menjadi contoh.
Selanjutnya ia mengatakan ”Ing Madya
Mangun Karsa” berarti di tengah menggugah semangat. Seorang pemimpin harus
bisa menyatu tidak harus terpisah seolaholah ada jarak sebagai upaya untuk menjalin kebersamaan, harus bisa mengayomi
dan yang lebih penting dapat memotivasi
untuk selalu mencari perubahan menuju
yang lebih baik. Pemimpin harus bisa menerima saran dan kritik jika dipandang perlu
memang bisa meningkatkan kinerja. Hal
yang terpenting saat menempatkan diri-diri
ditengah-tengah adalah dapat menciptakan
suasana kerja yang saling membutuhkan,
saling interaksi, tidak ada dominasi untuk
mewujudkan kerjasama yang bermakna sama-sama kerja. Suasana kerja yang nyaman

Laporan Utama

Seorang Pemimpin harus mampu mengelola agar kinerja dapat terus
ditingkatkan melalui kerjasama yang baik yaitu “sama-sama kerja”.
Untuk mewujudkan sangat perlu adanya suatu ikatan emosional
yang baik antara pemimpin dan anggotanya, bagaimana melakukan
pendekatan melalui pendengar yang baik bukan memberi perintah,
arahan atau masukan tetapi dimulai dengan pertanyaan atau cerita,
tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa seoarang Pemimpn juga
perduli kepada anggota. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
adalah pemimpin bisa mendukung dan menuntut untuk berprestasi,
sehingga bisa tercapai untuk sama-sama mempunyai sense of belonging
terhadap organisasi.
akan meingkatkan motivasi pegawai untuk
selalu bekerja lebih baik. Filosofi terakhir
”Tut Wuri Handayani” berarti dari belakang memberikan dorongan. Beliau mencontohkan seorang pemimpin juga harus
bisa menempatkan diri di belakang untuk
mendorong untuk memperoleh kemajuan
dan prestasi. Pemimpin diharapkan mampu untuk mendidik dan mengembangkan
yang dipimpinnya agar terbentuk pula pemimpin-pemimpin baru sehingga tercipta
proses regenerasi. Sesuai dengan kata pepatah yang menyebutkan Pemimpin yang
baik adalah ia yang mampu menyiapkan
pemimpin selanjutnya yang lebih baik dari
dirinya.
Beliau mengatakan bahwa, pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa
banyak orang yang menjadi pengikutnya,

bukan juga dilihat dari seberapa lama Ia
memimpin. “Ada ungkapan yang mengatakan bahwa jika tidak memiliki pengetahuan
dan keterampilan, karakter sudah cukup
tetapi sejatinya seseorang yang memiliki
karakter yang baik pasti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup.”
Selain itu agar seseorang dapat menjadi
pemimpin, pengalaman dapat merupakan
bekal. Dengan pengalaman dapat dengan
cepat mengambil sebuah keputusan. Namun demikian, tidak seluruh pengalaman
seorang pemimpin dapat diterapkan di
suatu organisasi karena faktor lingkungan strategis yang terus berkembang dan
berubah pesat khususnya terkait dengan
perkembangan teknologi. Semua ini dapat
merubah cara kepemimpinan, sehingga ke-

pempinan yang baik pada prinsipnya adalah pimpinan yang dapat mengembangkan
kemampuan untuk melakukan perubahan
dan memberikan nilai tambah bagi organisasi ditambah dengan seorang pemimpin
dapat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
karena tidak hanya untuk menambah wawasan tetapi juga untuk meningkatkan kompetensi sebagai upaya untuk mengikuti perubahan perkembangan secara global agar
tidak terjebak dan diam di tempat sementara lingkungan internal dan eksternal terus berkembang. Pemimpin harus memiliki
kredibilitas dan reputasi yang hebat, agar ia
mampu memberikan inspirasi dan motivasi
kepada setiap orang. Pemimpin harus membuat setiap orang menyadari bahwa perubahan itu penting, untuk mengubah hal-hal
yang tertinggal zaman dengan hal-hal baru
yang terus berkembang.
Dalam kesempatan kali ini, d
engan
“tugas baru” yang diemban sebagai

Inspektur IV Inspektorat Jenderal lulusan
Magister Transportasi ITB ini menyampaikan bahwa nilai-nilai etika profesi mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 42 tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter)
Kementerian Perhubungan, dimana segenap pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan wajib mematuhi dan
mengimplementasikan hal-hal yang diatur
dalamperaturan tersebut, yang mencakup
: Integritas, memiliki kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana dan
bertanggung
jawab; Objektivitas, menjunjung tinggi ketidak berpihakan professional
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dalam 
mengumpulkan, mengevaluasi dan
memproses data/informasi pihak yang diperiksa dan membuat penilaian yang seimbang serta relevan; Kerahasiaan, menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang
diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat; Kompetensi, memiliki pengetahuan, keahlian,
pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas; Akuntabel, mampu menjawab, mempertanggungjawaban dan menerangkan kinerja kepada
pihak yang mempunyai kewenangan; Profesional, menjaga dan meningkatkan mutu,
dan kualitas suatu profesi.
Selanjutnya Beliau mengatakan dalam
sebuah organisasi tentu banyak karakter
di dalamnya, kompetensi juga berbeda. Hal
ini tentunya sebagai seorang Pemimpin
harus mampu mengelola agar kinerja dapat terus ditingkatkan melalui kerjasama
yang baik yaitu “sama-sama kerja”. Untuk
mewujudkan sangat perlu adanya suatu ikatan emosional yang baik, bagaimana melakukan pendekatan melalui pendengar yang
baik bukan memberi perintah, arahan atau
masukan tetapi dimulai dengan pertanyaan
atau cerita, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa seoarang Pemimpn juga
peduli kepada anggotanya. Ada beberapa
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hal yang perlu diperhatikan adalah pemimpin bisa mendukung dan menuntut untuk
berprestasi, sehingga bisa tercapai untuk
sama-sama mempunyai sense of belonging
terhadap organisasi. “Saya selalu mencoba
untuk komunikasi datang secara langsung
kepada pegawai (bukan dipanggil untuk datang), baik untuk mencari solusi sutau permasalahan atau sekedar untuk membangun
hubungan yang cair antara pemimpin dan
anggotanya.” Secara tidak langsung ini adalah juga suatu contoh bahwa Pemimpin itu
tidak harus bertindak sebagai penguasa
yang mewajibkan semua harus datang atau
bahasa lugasnya “menghadap”.
Di akhir wawancara Beliau berharap,
Inspektorat IV dapat menjalankan semua
tugas dengan baik dan tuntas serta dapat
melaksanakan arahan Menteri untuk membawa perubahan untuk peningkatan kinerja pengawasan Inspektorat IV yang dapat memberikan nilai tambah tidak hanya
bagi Inspektorat Jenderal tetapi juga bagi
Kementerian Perhubungan atau bahkan
secara nasional. “Pemimpin harus mengajak dan menggandeng setiap hati dan setiap pikiran, untuk berpikir dan bertindak
dalam semangat secara bersama-sama meningkatkan semua potensi untuk mening
katkan kinerja” Tutupnya. (ICH)

Auditor

Reformasi Birokrasi
Dimulai dari Pimpinan
Oleh: Raras Alifah Harmiati, A.Md
Analis Organisasi Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Itjen

R

eformasi birokrasi memiliki makna
sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Perubahan paradigma dan
tata kelola pemerintahan yang menciptakan
birokrasi pemerintah yang profesional dengan
karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja
tinggi, bebas dan bersih dari KKN (Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme), mampu melayani
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta

memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode
etik aparatur negara. Ada beberapa permasalahan birokrasi yang menjadi sasaran utama
reformasi birokrasi, yaitu organisasi, peraturan
perundang-undangan, SDM aparatur, kewenangan, pelayanan publik, serta pola pikir dan
budaya kerja.

Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025 telah ditetapkan sasaran lima
tahunan reformasi birokrasi (Gambar 1).
Dengan adanya Grand Design ini diharapkan
setiap
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah berupaya secara optimal untuk mencapai sasaran tersebut. Pihak-pihak yang harus
terlibat secara aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah :
a. Agen Perubahan
b. Instansi Pemerintah
c. Pimpinan dan/atau pegawai instansi
pemerintah
d. Unit Kerja di lingkungan instansi
pemerintah
e. Tim Reformasi Birokrasi Internal

PEMERINTAHAN KELAS DUNIA
Susunan Lima Tahun
Kedua (2010-2014

Susunan Lima Tahun
Pertama (2010-2014

Penguatan birokrasi
pemerintahan dalam
rangka mewujudkan
yang bersih dan
bebas KKN, kapasitas
dan akuntabilitas
kinerja birokrasi, serta
meningkatkan kualitas
pelayanan publik
kepada masyarakat

Susunan Lima Tahun
Kedua (2010-2014

Implementasi
hasil-hasil yang sudah
dicapai pada lima
tahun pertama, juga
melanjutkan upaya
yang belum dicapai
pada lima tahun
pertama pada berbagai
komponen strategis
birokrasi pemerintahan

Susunan Lima Tahun
Kedua (2010-2014

Peningkatan secara
terus menerus
kapasitas birokrasi
sebagai kelanjutan
dari reformasi birokrasi
pada lima tahun kedua,
untuk mewujudkan
pemerintahan kelas
dunia

Yaitu pemerintahan
yang profesional
dan berintegritas
tinggi yang mampu
menyelenggarakan
pelayanan prima
kepada masyarakat
dan manajemen
pemerintahan yang
demokratis agar
mampu menghadapi
tantangan pada abad
ke -21 melalui tata
pemerintahan yang
baik pada tahun 2025

Gambar 1 Tahapan Pencapaian Sasaran Lima Tahunan
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Keberhasilan reformasi birokrasi bukan
pada dokumen semata, namun lebih dari itu,
dampak reformasi birokrasi ini harus mampu
dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu,
pemerintah telah menegaskan akan pentingnya
penerapan prinsip-prinsip clean government
dan good governance yang secara universal
diyakini menjadi prinsip yang diperlukan
untuk memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat. Terdapat tiga indikator utama
untuk menilai keberhasilan reformasi birokrasi
berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 11
Tahun 2011, yaitu :
a.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN, keberhasilan ini diukur
dengan dua indikator, yaitu IPK (Indeks
Persepsi Korupsi), dan Opini BPK WTP
(Wajar Tanpa Pengecualian).

b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, keberhasilan ini diukur dengan dua indikator, yaitu
Integritas Pelayanan Publik, dan Doing
Business Index.
c.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas

kinerja birokrasi, keberhasilan ini diukur
dengan dua indikator, yaitu World Governance Index, serta jumlah instansi pemerintah yang akuntabel berdasarkan hasil
LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan).
PERAN PIMPINAN
Keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi, tak lepas dari peran pucuk pimpinan instansi pemerintah dalam membenahi birokrasi. Pimpinan berperan sebagai penggerak
reformasi birokrasi. Para penggerak reformasi
birokrasi ini harus berdaya tahan tinggi terhadap tantangan dan hambatan serta memiliki
daya dobrak dan kreativitas untuk melaksanakan program-program terobosan, baik secara
horizontal maupun vertikal.
Pimpinan instansi juga diharapkan terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.
Bahkan, dalam lembar penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) terdapat beberapa poin penilaian mengenai sejauh
mana keterlibatan pimpinan organisasi dalam
setiap kegiatan reformasi birokrasi (Tabel 1)

Penilaian
I.

MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
4

VI.

Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)
a.

Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi

b.

Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang
reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan

c.

Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan
melalui pembentukan agent of change ataupun role model

PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)
1		

Keterlibatan pimpinan (2)

a.

Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

b.

Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan
Kinerja

c.

Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Tabel 1 Penilaian Reformasi Birokrasi
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Gambar 2 Submit Online PMPRB 2019

PERAN PIMPINAN INSPEKTORAT 		
JENDERAL
Di lingkungan Inspektorat Jenderal sendiri, para pimpinan sudah sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi.
Sepertidalam kegiatan Submit Online Penilaian Mandiri 
Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan pada tanggal 16 Mei 2019

yang bertempat di Ruang Kutai Gedung Karsa.
Submit online tersebut langsung dilakukan
oleh Inspektur Jenderal selaku Koordinator
PMPRB dan Sekretaris Jenderal selaku Ketua
Pelaksana RB. Pada submit online tersebut,
Kementerian Pehubungan mendapatkan nilai
Indeks PMPRB sebesar 85,51. Indeks ini nantinya akan dievaluasi oleh Kementerian PAN
dan RB selaku Evaluator untuk kemudian diperoleh Indeks RB Tahun 2019 (Gambar 3).
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Gambar 3 Inspektur Jenderal sebagai narasumber
Inspektur Jenderal ditunjuk menjadi salah
satu Agent of Change Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun
2019, dengan mengusung rencana tindak perubahan sebagai berikut.
a.
Pembentukan dan Implementasi Unit
Kepatuhan Internal di lingkungan Kementerian Perhubungan
b.
Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Tinggi Kedinasan dan Diklat
Kementerian Perhubungan
c.
Penguatan Komitmen Anti Gratifikasi
Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubu
ngan melalui Pernyataan Menerima atau Tidak
Menerima Gratifikasi
Para agen perubahan ini menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi
contoh dan panutan dalam berperilaku yang
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 en
m
cerminkan integritas dan kinerja yang
tinggi di lingkungan Kementerian Perhubu
ngan. Masing-masing agen perubahan memiliki proyek perubahan yang dapat memberikan
kontribusi positif bagi organisasi.
Inspektur Jenderal menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2019 yang
diadakan pada tanggal 8 dan 9 Agustus 21019
bertempat di Hotel Grand Mercure, Jakarta
(Gambar 3). Dalam paparannya Irjen menyampaikan mengenai peran penguatan pengawasan dan implementasi Unit Kepatuhan Internal (UKI) dalam reformasi birokrasi. Dengan
adanya sistem pengawasan yang kuat dan kinerja UKI yang optimal dapat mengurangi potensi terjadinya KKN di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Auditor

The True Leadership
LEAD OPTIMIST TO OPTIMIZE
Oleh: Rizky Andy Kresna, SH, QIA, C.FrA
Auditor Pertama Inspektorat Investigasi

P

emimpin (orang yang memimpin)
dalam sebuah komunitas sudah
sangat wajar untuk terbentuk un
tuk dapat mengarahkan anggota secara komunal guna mencapai tujuan. Cara
yang dipakai tentu adalah d
 engan mengandalkan gaya kepemimpinan. (Yukl 1989)
me
nyatakan bahwa kepe
mimpinan mengubah 2 (dua) hal, yang pertama mengubah
kinerja suatu unit dan lingkungan (instansi
atau organisasi).Kedua, memengaruhi keberhasilan organisasi pada proses kepem-

(2) pendekatan gaya atau tindakan dalam
memimpin, atau style approach; dan (3)
pendekatan kontingensi atau contingency
approach.Namun demikian secara keilmuan
lebih banyak dikaji teori barat tentang fokus
kajian lebih banyak pada cara-cara menjadi
pemimpin yang efektif, termasuk dengan
mengembangkan kesadaran tentang kapasitas spiritual untuk menjadi pemimpin
profesional dan bermoral, walaupun pada
kenyataannya ajaran kepemimpinan sudah
diajarkan dalam sebuah teologisme 1368

impinan disetiap jenjang organisasi, kompetensi dan tindakan pemim
pin yang
bersangkutan. Secara mudah faktor kedua
adalah kemampuan interpersonal dari pemimpin. Demikianlah secara teori, kepemimpinan pemimpin dapat diukur apakah
nantinya dapat berhasil atau bahkan gagal
membawa lingkungan dibawah kewenangan
kepemimpinannya mencapai tujuannya.
Dalam berbagai literatur, kepemimpinan dapat dikaji dari tiga sudut pandang,
yakni: (1) pendekatan sifat, atau karakteristik bawaan lahir, atau traits approach;

tahun yang silam.
Pendekatan sifat, menurut Stogdill (dalam Smyth, 1989; Watkins, 1992; dan Dunford, 1995) menyebutkan karakteristik fisik
dan kepribadian pemimpin mencakup antara lain: usia, penampilan, kelancaran berbicara (komunikasi), kecerdasan, enerjik,
dominan, percaya diri, ekstrovert, memiliki
dorongan berprestasi, hal tersebut terkait
dengan bekal kepemimpinan yang efektif;
Pendekatan Gaya (the Style Approach),
Lewin, Lippitt, dan White (Dunford, 1995),
pada tahun 30-an melakukan studi terkait
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gaya berkaitan dengan tingkat keketatan
pengendalian, dan melahirkan terminologi
gaya kepemimpinan autocratic (center oriented), democratic (kebebasan dalam menyatakan pendapat namun terkontrol secara
sistematis oleh pimpinan) , dan laissez-faire
(bebas dalam pengendalian secara pasif
oleh pimpinan). Maka Teori tentang gaya
kepemimpinan adalah cara atau usaha
mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin dalam mempengaruhi dan/atau menggerakkan anggotanya guna mencapai suatu
tujuan. Hal tersebut dilakukan dengan cara
kepemimpinan directive, supportive, participative, dan achievement oriented sebagaimana dikemukakan dalam Path Goal Theory.
Pendekatan Kontingensi (the Contingency Approach), Hersey dan Blanchard
(Yukl, 1989) mengembangkan teori kepemimpinan yang pada awalnya disebut “life
cycle theory of leadership” dan kemudian
dinamakan “situational leadership theory”
atau membicarakan tentang gaya kepemimpinan yang paling optimal sangat beragam
tergantung situasi dan kendali pada saat
menghadapi gejala sosial yang timbul. Pada
saat situasi tersebut (1) sifat, kemampuan,
dan keterampilan pemimpin, (2) perilaku
bawahan, dan (3) kondisi dan situasi ling
ku
ng
an (Dunford, 1995) dan apa yang di
ke
mukakan oleh Sweeney dan McFarlin
(2002) bahwa “Pada lingkungan apapun,
mem
perhitungkan konteks mencakup ba
gaimana karakteristik situasi, pemimpin,
dan pengi
kutnya, semuanya berkombinasi menjadi strategi pemimpin dalam
memimpin.
Baik, dalam paragraf tersebut diatas penulis mencoba mengemukakan kompleksi
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tasteori kepemiminan dengan cara sesederhana mungkin guna memberikan
wawasan tentang apa itu pemimpin dan
kepemimpinan. Teori tersebut tentu benar
secara ilmiah dan menjadi situasi ideal bagi
para pemimpin, serta memahami teori tersebut sangat berguna bagi pemimpin untuk
melakukan evaluasi diri dan kontrol atas
apa yang dia miliki dalam memimpin.
Secara mudah untuk memahaminya teori tersebut diatas adalah, jangan dipahami
kepemimpinan sebagai komponen terpisah
namun teori tersebut perhatikan ilustrasi
di bawah ini. Karakter sifat adalah sesuatu
yang statis yang wajib dimiliki dan dipahami oleh setiap pemimpin. Pemimpin harus
jujur dan paham akan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya dalam dirinya
dan bersedia untuk melakukan evaluasi diri
atau instrospeksi secara berkala. Dalam hal
ini adalah apa yang menjadi kelebihan dan
kekurangan menurut penjelasan pendekatan sifat.
Cara terbaik dalam elakukan evaluasi
pendekatan sifat adalah mendengar. Menjadi pendengar yang baik sebelum berkomentar adalah cara yang terbaik untuk menerima kritikan dan openess terhadap saran,
juga cara terbaik untuk mengukur kemampuan yang dimiliki dalam hal mengelabo
rasi nilai ± karakter sifat yang dimiliki pe
mimpin.
Sedangkan gaya pendekatan memimpin (the Style Approach) dan cara menentukan tingkat kontigensi (the Contingency
Approach) merupakan strategi yang bisa

Auditor
diubah/ fleksibel dalam menghadapi problematika sosial dalam gaya kepemimpinan
masing masing individu pemimpin. Dalam
pembelajaran teori tersebut diatas sebagaimana penulis sampaikan, efektivitas kepemimpinan bukan terdapat hal yang nampak
dalam gambar, namun efektivitas tersebut
belum termaktub dalam pembahasan.
Dalam hal ini yang belum dibahas naum
menjadi unsur penting dalam ilustrasi adalah Faith/ Iman dan Adaptation /Adaptasi.
Iman merupakan ajaran teologi yang diajarkan Tuhan kepada kita dengan sangat
Universal, namun banyak pemimpin yang
mencoba membunuh tuhan dalam cara memimpin. Cirinya adalah ajaran tuhan tidak
lagi menjadi latar belakang dan pola pikir
pemimpin dalam memimpin. Contoh pemimpin yang suka dilayani, hal ini bertentangan dikarenakan Tuhan memerintahkan
Malaikat menyampaikan risalah kepada
Nabi untuk melayani umat manusia agar
manusia kembali kepada jalan yang benar.
Nabi diutus guna menjadi contoh dan teladan sebagai pemimpin agar manusia menuju jalan yang baik dan benar.
Dari ilustrasi teologi atau spiritual, apabila kita kembali pada bahasan di paragraf
kedua baris akhir bahwasannya “kesadaran
tentang kapasitas spiritual untuk menjadi
pemimpin profesional dan bermoral” ini
adalah Iman. Begitu pentingnya Iman secara spiritual dalam kepemimpinan hal ini
karena Tuhan mengajarkan profesionalisme
dan moral dalam setiap langkah dan ting
kah laku, termasuk dalam memimpin. Ajaran tersebut penulis yakin sudah diajarkan
dan diketahui oleh setiap individu manusia
terlebih pemimpin, tentunya wajib menegakkan dan mengamalkannya. Amanah
inilah yang akhirnya nantinya dapat mengakselerasi kemampuan pribadi pemimpin
baik ekstra maupun intra personal atau
yang disebut dengan SELF OPTIMIZING.
Selanjutnya nilai optimalisasi ini, tidak

hanya turun kepada pribadi sendiri namun
juga setiap individu yang berada dalam lingkungannya.
Maka jika seorang pemimpin dalam
benaknya atau niatnya menjadi pemimpin
adalah berjuang untuk kehormatan keluarga, mendahulukan golongan, harta, ketenaran dan status serta menguntungkan pribadinya sudah jelas ada yang salah dengan

iman-nya dan yang terjadi malah menjadi
pribadi yang telah membunuh tuhan. Sudah tentu pemimpin yang seperti ini secara langsung telah melanggar sumpah jabatannya dan menentang landasan dasar dan
cara berfikir dan hidup masyarakat Indonesia yang Berketuhanan yang maha Esa.
Elemen yang terakhir adalah Adaptasi,
atau fleksibilitas dalam gaya memimpin dalam pendekatan sosial serta intepresonal.
Hal ini penting dikarenakan sosok pemimpin adalah role model, agen perubahan dan
memimpin untuk mengoptimalkan manusia
serta sumber daya di sekitarnya dengan
berpegang teguh kepada Tuhan untuk melayani umat. Maka tanpa fleksibilitas dan
adaptasi mustahil pemimpin dapat merubah dan atau bisa menjadi sosok yang diidolakan dalam membawa lingkungannya
mencapa tujuan yang mulia.
Pada akhirnya True Leadership atau kepemimpinan sejati dapat terwujud jika
sosok pemimpin telah meneguhkan hati,
tidak boleh tidak wajib dan optimisdalam
langkah dan tindakannya guna melakukan
pelayanan, d
 engan berpegang teguh pada
Iman dan ajaran Tuhan YME untuk mendapatkan rahmat Nya d
engan mengoptimalkan manusia dan sumber daya disekitarnya untuk kepentingan umat serta selalu
berintrospeksi dalam proses perjalanan kepemimpinan.
Semoga bangsa dan negara kita banyak
dianugerahkan Pimpinan yang dapat memahami makna dari Kepemimpinan Sejati.
Aamiin.
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Profil

Pak Tommy

Ubah
Paradigma

Memasuki masa pensiun, Wahju
Satrio Utomo tak lantas harus
berhenti dari horison pengabdian
kepada negara. Setelah melepas
jabatan Inspektur Jenderal (Irjen),
dia malah diangkat sebagai pejabat
fungsional auditor di lingkungan
Kementerian Perhubungan.
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Presiden Joko Widodo memberikan kepercayaan kepada pria, yang akrab dipanggil
dengan sebutan ‘Pak Tommy’ itu menjadi Auditor Ahli Utama. Berdasarkan surat keputusan
presiden, Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi melantik Wahju Satrio Utomo pada
Rabu 4 September 2019.
Dedikasi, integritas, kreatifitas dan loyalitas kepada negara tampaknya menjadi alasan
menunjuk Pak Tommy untuk menduduki posisi

Profil

baru selama lima tahun ke depan. Apalagi sosok ini memang kesohor memiliki kapasitas
mengeksplorasi ide-ide untuk inovasi layanan,
terutama saat menjabat sebagai Irjen dan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.
Saat ramah-tamah usai melantik Auditor
Ahli Utama, Menteri Perhubungan bahkan
sempat menyampaikan apresiasi kepada Wahju
Satrio Utomo atas segala kinerja cemerlangnya.
Satu lagi, yang diingat oleh Pak Menteri: “Pak
Tommy pandai bernyanyi.”
Menanggapi pujian itu, Pak Tommy bilang:
“Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden
dan Bapak Menteri Perhubungan atas kepercayaan kepada saya. Saya akan berbuat yang terbaik kepada bangsa dan negara ini, terutama

Kementerian Perhubungan.”
Mari kita menengok ke belakang ketika
Wahju Satrio Utomo memulai karier di Kementerian Perhubungan. Lulus dan menyandang
sarjana hukum dari Universitas Trisakti tahun
1983, dia langsung bekerja di satu perusahaan
swasta di Palembang, Sumatera Selatan.
Kerja sebagai pegawai di perusahaan swasta tak meredupkan hasratnya untuk menjadi
abdi negara. Dia melamar menjadi pegawai
Kejaksaan Agung dan Kementerian Perhubu
ngan. Ternyata dua instansi itu menerima
lamarannya. “Saya bingung harus memilih

yang mana,” tutur Pak Tommy.
Seorang pamannya memberi wawasan bahwa sangat banyak sarjana hukum di
Kejaksaan Agung, sehingga kompetisi karier
amat ketat. Sedangkan di Kementerian Perhubungan, sarjana hukum relatif tidak banyak,
sehingga persaingan cukup longgar.
Walau tidak memberi rekomendasi tegas,
wawasan dari pamannya itu dipahami Wahyu
Satrio Utomo untuk memilih berkarier di Kementerian Perhubungan. Dia bergabung di
Biro Hukum sejak tahun 1985. Kecerdasan
berbagai aspek, kreatifitas dan mampu bekerja
dalam tim (team work) mengantar dirinya
diangkat sebagai Plt. Kasubag Hubungan Antar
Pemerintah. Hebatnya posisi itu didapat hanya
setahun setelah menjadi pegawai.
Karier cemerlangnya memang tak berhenti
di situ. Ketika awal-awal tahun menjadi PNS,
dia tiga kali naik pangkat dalam dua tahun.
Kariernya terus meroket walau lepas dari Biro
Hukum, lembaga yang pernah dirinya 13 tahun
di sana. Dia tercatat menjadi Kepala Biro Kepagawaian, Kepala Biro Umum, menjadi Sekretaris BPSDM Perhubungan, Staf Ahli Menteri
Perhubungan, kepala BPSDM Perhubungan
hingga Inspektur Jenderal.
“Saya memiliki prinsip bekerja, siap bekerja
apapun, tim apapun, siap bekerja dengan siapapun. Siap pula untuk bersekolah dan pendidikan apapun. Selain itu, loyal kepada pimpinan,” ungkapnya ketika ditanya mengenai
rahasia dapat berkarier mengkilat seperti itu.
Dia bercerita tentang tahun-tahun awal
menjadi pejabat struktural. Terlibat dalam
pembuatan paket empat undang-undang
trans
portasi, yakni Undang-Undang Lalu
Lintasdan Angkutan Jalan, Undang-Undang
Penerbangan, Undang-Undang Pelayaran,

serta Undang-Undang Perkeretaapian.
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Profil

Saat pembahasan, proses legislasi di DPR
hingga implementasi empat paket undang-undang itu, ia sering harus bekerja di kantor selama 24 jam. Mandi, makan dan tidur di kantor,
Akibatnya, jarang pulang ke rumah. Istri pun
komplain. Namun setelah diberi pengertian,
komplain itu berubah menjadi kebanggaan.
“Tak hanya bangga, istri saya juga semakin
cintakepada saya,” ujarnya sambil tertawa.
Tentang kariernya di BPSDM Perhubungan,
dia mengaku amat mendalami dan menguasai
karena ada jiwa pendidik dalam dirinya. Sembilan tahun, dia menebar reformasi, juga revolusi mental, di lembaga mengelola pendidikan
transportasi itu.
“Saat menjadi Sekretaris BPSDM, saya rajin
berkeliling meninjau kampus-kampus. Melihat
banyak kampus seperti SD inpres tanpa perawatan. Ada yang WC kotor, pintu rusak, plafon
jebol dan sebagainya. Saya laporkan kepada
Pak Dedi Darmawan, Kepala BPSDM waktu
itu. Pak Dedi segera memberi perintah untuk
memimpin perbaikan. ‘Saya yang cari duitnya,’
kata Pak Dedi,” ungkap Pak Tommy berkisah
tentang pengalamannya selama tujuh tahun
menduduki posisi sebagai Sekretaris BPSDM
Perhubungan.
Hingga menjadi Kepala BPSDM, Wahju
Satrio Utomo memperbaiki dan membangun
19 kampus, termasuk kampus pembangunan
karakter Balai Pendidikan Pelatihan dan Pe
ngembangan Karakter (BP3K) SDM Transportasi, Ciwidey, Bandung. Prestasi lainnya antara
lain juga mendorong program link and match,
juga berhasil menjadikan kampus di lingkungan
BPSDM menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
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Tantangan lebih besar datang kepada mantan aktivis Menwa di Universitas Trisakti itu
ketika ia diangkat menjadi Inspektur Jenderal
sejak tahun 2017. Pak Tommy menebar paradigma baru lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai watch dog, tetapi juga konsultan,
asistensi dan katalis.
“Prinsipnya auditor dan jajaran Itjen
jangan cari-cari kesalahan, tetapi lebih kepada
membantu, mendampingi, membina dan memberikan jalan ke luar terhadap persoalan-persoalan. Membangun kemitraan dengan lembaga penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan
Agung dan KPK. Itjen juga harus benar-benar
membantu menteri perhubungan. Membantu
negara agar uang APBN tepat sasaran dan tepat
guna,” cetusnya.
Sebagai Irjen, Pak Tommy tercatat berhasil
pula membangun 564 unit kepatuhan internal
di UPT dan kantor pusat, serta membina 150an UPT binaan. Dia juga berhasil menyempurnakan kelembagaan Itjen, termasuk dibentuk
Inspektorat Investigasi.
Dengan reformasi di Itjen, dia menuturkan;
“Tampilan (Itjen) sudah beda dan jadi tumpuan
pertanyaan dan konsultasi. Itjen dirindukan
kehadirannya. Bukan lagi menjadi semacam
‘monster.’ Sekarang semua pihak merasa nyaman bila didampingi tim Itjen,” cetusnya.
Di tengah kesibukan luar biasa padat,
Tommy masih menyempatkan mengisi sebagian hari liburnya dengan hobi koleksi mobil
lawas, terutama untuk offroad. “Saya beli mobil rongsokan. Diperbaiki, di-up grade. Kalau
ada yang minat, saya langsung jual. Untungnya
lumayan,” ungkapnya.

Profil
“Itjen Kemenhub ke depan akan terus
diperkuat dan diberdayakan. Bagaimana
membangun soliditas tim, profesionalsime
personal serta dukungan semua pemangku
kepentingan. Dengan begitu, kita optimis
mampu menjalankan tugas berat sekalipun,” kata Irjen Kemenhub Wahju Satrio
Utomo, dalam perbincangan dengan Tim
Buletin Transparansi di Jakarta, Selasa
(25/4/2017).
Pria yang akrab disapa Pak Tommy
itu mengakui bukan orang yang lama berkarier di Itjen Kemenhub. Tapi, dengan
pengalaman kerja yang cukup lama serta
riwayat penugasan yang panjang dan beragam, ia meyakini tidak akan terlalu lama
menyesuaikan diri. Selanjutnya ia akan
terus menggenjot kinerja Itjen Kemenhub
menjadi lebih baik lagi.
Tommy mengakui, kinerja Itjen Kemenhub dibawah kepemimpinan Cris Kuntadi
cukup bagus. Itjen mampu menyelamatkan
uang negara dari kebocoran serta menghemat anggaran di lingkungan Kemenhub.
“Tugas saya ke depan sebagai pimpinan

Itjen Kemenhub, bagaimana melanjutkan
prestasi yang sudah baik itu. Itu tidak mudah tapi harus dilakukan. Paling tidak, bagaimana mempertahankan prestasi yang sudah ada di masa mendatang,” kata Tommy.
Untuk menjalankan tugas sebagai Irjen
Kemenhub yang baru, Tommy mengaku
akan segera bertemu dan berdialog dengan
seluruh inspektur di lingkungan kerjanya.
Dari pertemuan itu, nanti akan ada laporan
bagaimana kinerja dan capaiannya. Selanjutnya apa kendala yang dihadapi dan bagaimana mencari solusinya yang terbaik.
Sebagai pejabat baru (Irjen Kemenhub)
tentu saya akan melakukan mapping per
masalahan di lingkungan Itjen khusus
nya
serta Kemenhub pada umumnya baik di
pusat atau daerah. Selanjutnya, menetap
kan prioritas kerja yang harus segera diselesaikan dengan baik ke depan. “Itjen Kemenhub harus mampu mengamankan uang
negara serta memastikan bagaimana pengelolaan aset dan kekayaan negara di lingkungan Kemenhub berjalan dengan baik,
lancar, aman, dan selamat,” papar Tommy.
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Profil
Pendekatan Humanis
Menyadari tugas dan tanggung jawab
yang sebagai sebagai Irjen Kemenhub,
Tommy mengaku telah menyiapkan strategi penyelesaian tugas yang baik dan aman.
“Irjen ke depan akan mengembangkan pendekatan yang humanis. Yang dihadapi inspektorat Kemenhub itu manusia yang nota
bene mempunyai sikap, perilaku dan gaya
yang berbeda-beda. Di tambah lagi kondisi
lingkungan serta tantangan tugas yang tidak semua sama tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda,” ujar Tommy.
Itjen Kemehub ke depan akan mengem
bangkan pendekatan yang humanis dan
dialogis. Masalah itu selalu ada bagi setiap
orang dan dimanapun bertugas. Dengan
pendekatan dialogis, diharapkan bisa mendeteksi segala bentuk dan potensi penyimpangan keuangan di lingkungan Kemenhub.
“Dari sana, diharapkan bisa mencari solusi
yang terbaik untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan atau potensi
terjadinya kerugian negara,” sebut mantan
kepala BPSDM Perhubungan itu.

Itjen Kemenhub perlu
membangun komunikasi dan
koordinasi dengan semua
pemangku kepentingan.
Bagaimana menegakkan aturan
yang ada dan menjalankan
program kerja Kemenhub
dengan baik serta mencegah
terjadinya kebocoran
keuangan negara itu.

“Sebelum semuanya terjadi kita cegah duluan, melalui proses dialog menjaring saran dan masukan dari semua
pihak. Kita akan berupaya sekuat tenaga
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mencegah terjadinya pelanggaran itu,” sebut alumni S-III Universitas Negeri Jakarta
(UNJ) itu.
Selama bisa dicegah, itu lebih baik dibandingkan harus mengobati karena semua
sudah terjadi. Tindakan preventif itu akan
lebih baik dibandingkan kuratif apalagi
memberikan sanksi dan hukuman. “Alangkah banyaknya orang yang melanggar dan
uang negara yang hilang sia-sia, tapi kalau
semua itu bisa dicegah, akan jauh lebih
baik dan itu menjadi tugas dan tanggung
jawab Itjen Kemenhub,” terang Tommy.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan, menurut Tommy, pihaknya akan
mendepankan pendekatan humanis dan
dialogis. Sejauh ini, upaya mencegah terjadinya pelanggaran akan lebih mudah dilakukan dibandingkan mengobati atau caracara kuratif lainnya.
“Sebagai anak manusia, jika mereka
diberdayakan atau ‘dimanusiakan’ maka
potensi pelanggaran itu akan berkurang.
Paling tidak, jika mereka melakukan pelanggaran langsung diingatkan dan dikembalikan ke jalur yang benar, tentu akan
lebih mudah dibandingkan pendekatan hukum misalnya,” terang Tommy.
Dia menambahkan, kualitas SDM di
Itjen Kemenhub sekarang jauh lebih baik
dan berkualitas. Meski diakui, jumlah
nya
belum ideal jika dibandingkan dengan
beban tugas dan kewajiban yang harus
ditangani. Oleh karena itu, SDM yang ada
sekarang harus diberdayakan secara baik
dan optimal.
Objek pemeriksaan Itjen Kemenhub,
tambah dia, bukan hanya aparatur Kemenhub. Bukan tidak mungkin juga harus memeriksa rekanan Kemenhub terutama yang
menjadi kontraktor di proyek-proyek transportasi di lingkungan Kemenhub RI.
“Semua harus diperiksa termasuk proyek-proyek yang dikerjakan rekanan. Jika
ada potensi melanggar harus diberikan
sanksi. Dengan cara-cara tersebut, diharapkan kasus mark up proyek atau manipulasi anggaran lainnya bisa dideteksi sejak
dini dilakukan tindakan korektif dan uang
negara yang diselamatkan bisa lebih besar
lagi,” tegas Tommy. (tim transparansi)

Profil

“Dengan
Hobby,
orang bisa
hidup dan
bekerja
dengan
baik dan
seimbang.”

Dibalik Hobby Modifikasi
Mobil-Mobil Tua Pak Tommy

“Di sela-sela kesibukan dan beban kerja
di kantor, paling tidak
di rumah atau setiap
akhir pekan bisa kembali beraktivitas sesuai
hobby dan minat masing-masing. Disitulah
kita akan bisa hidup
dan bekerja seimbang
dan penuh semangat,”
kata Tommy, sapaan
akrab dia.
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Dalam perbincangan dengan pejabat
eselon I Kemenhub itu tetap menggeluti hobby-nya dengan mobil-mobil tua koleksinya. “Ia mencari mobil tua, kemudian
direparasi dan dibenahi sana-sini. Setelah
jadi, ada teman yang minat dan cocok harga
dijual,” kata Tommy di Jakarta, kemarin.
Aksi modifikasi dan jual beli mobil-mobil tua itu bukan semata-mata bisnis. Tapi,
sekedar mengganti ide saya saja. “Asal biaya hantibsuku cadang kembali tak masalah,” kilah dia.
“Kebanyakan yang membei mobil tua
hasil modifikasinya adalah sesama pecinta
mobil tua dan olah raga menantang off road.
Jadi, tak jarang pembeli justru datang ke
rumah saat mobil masih dalam pengerjaan,”
papar pria alumni FH Trisakti, k
elahiran
Magelang Jawa Tengah itu.
Baginya, reparasi dan modifikasi mobilmobil tua, terutama jenis jeep sudah dijalani sejak dulu. Dia mengaku setiap kali
ke luar negeri selalu menyempatkan diri
membeli suku cadang kendaraan tua seperti Land Rover misalnya.
Tak heran, jika di bagian belakang rumahnya sering difungsikan sebagai beng
kel. Ia sendiri aktif ke Land Rover Club,
dengan anggota tersebar di berbagai kota di
Indonesia. “Hampir setiap akhir pekan, disela-sela kesibukan kerjanya aku habiskan
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bersama para montir-montir di bengkel melakukan modifikasi mobil tua,” jelas mantan Kepala BPSDMP itu.
Bagi Tommy, melakukan aktivitas yang
merupakan hobby akan menjadi “pengobat” kepenatan kerja. Setelah sepakan sibuk kerja di kantor atau tugas ke luar kota,
masih ada satu harapan lagi, yaitu beraktivitas sesuai hobby.
Kegiatan Luar Ruang
Menurutnya, kepada staf di Itjen Kemenhub ia menekankan harus mempunyai
hobby. Tapi yang positif dan produktif sekaligus mendukung pekerjaan di kantor.
“Dengan hobby itu pula, orang akan bisa
melepaskan kepenatan dan beban kerja,
sehingga tak mudah stres atau potensi sakit
lainnya,” aku lulusan S-3 UNJ itu.
Tommy menambahkan, sejak muda dulu
memang suka dengan kegiatan luar ruang,
seperti off road, kemah di alam terbuka.
Bahkan, dulu suka mendaki gunung. “Saat
itulah kita bisa lepas dari beban dan tekanan hidup dan kerja di kantor,” kilah dia.
“Apapun hobbynya asal positif dan produktif itu bagus. Hobby bisa menjadi wahana aktualisasi diri, sekaligus melepas
kepenatan dari beban kerja rutin. Selanjutnya, bisa tetap bekerja dengan baik dan
optimal,” tegas Tommy.

Profil

Selalu Jalin Kebersamaan
Sepanjang Jalan Kenangan
Kalimat di atas menjadi tema
penutup perjalanan karir sebagai
Inspektur Jenderal Kemenhub dan
menjadi judul baru perjalanan karir
Bapak Wahju Satrio Utomo sebagai
Auditor Utama Kemenhub.
“Sosoknya bersahaja namun tidak larut
dan banyak memberi warna di Inspektorat
Jenderal,” jelas Menhub disela Pelepasan.
Menurutnya selama menjabat sebagai
Irjen, Tommy kerap memberikan masukan
yang konstruktif dan banyak inovasi yang
bagus.
Apa yang dilakukan Irjen kata dia
bukanlah hal yang mudah, dengan perjalanan panjang dan penuh tantangan, namun
dapat menjadikan Itjen lebih baik lagi.
“Banyak godaan dan tantangan namun
(Pak) Tommy dapat melampaui dengan
optimal,” ungkapnya.
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Apalagi tugas utama Kemenhub adalah
pelayanan. Itjen telah berhasil mengawal
dengan baik dalam mencegah hal yang
tidak diinginkan.
Menhub juga memberi apresiasi keppada istri (Pak) Tommy yang dengan setia
memahami betul tugas dan fungsi serta pe
ngabdian suaminya di Kemenhub.
“Semoga keuarga tetap bahagia, bisa
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kerja sama untuk banyak pekerjaan yang
penuh tantangan, diberkahi oleh Allah
SWT,” ujarnya.
Menhub menyerahkan kenang-kenangan
berupa Pedang Komando. Sebelumnya Plt.
Irjen Kemenhub Sugihardjo juga memberikan foto diri dan kenangan lainnya k
 epada
beliau.

Radar

Butuh Itjen
Sebagai ‘Bumper’

Eksistensi Inspektorat Jenderal amat terasa. Hadirnya
Wahju Satrio Utomo di lembaga itu terbilang luar biasa.

Beliau tegas, tetapi
juga bijak. Beliau
dapat sebagai bapak,
tetapi juga kawan

Bambang Prihartono,
Kepala BPTJ:
“Peran Itjen dapat lebih optimal lagi. Terutama dalam melakukan perlindungan kepada pegawai dan pejabat dalam melaksanakan pekerjaan. Bukan maksudnya melindungi
orang-orang yang salah. Setelah pendampingan
dan asistensi, Itjen memberikan garansi final
bahwa pekerjaan dan anggaran dapat dieksekusi. Ketika ternyata ada permasalahan dengan
lembaga penegak hukum, seperti kepolisian,
kejaksaan atau KPK, maka Itjen langsung
menjadi ‘bumper.’ Maju terdepan melindungi.”

“Dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak
pejabat termasuk PPK dan panitia lelang, ragu
mengambil keputusan karena khawatir berurusan dengan hukum. Keragu-raguan ini berdampak terhadap daya serap anggaran. Karenanya,
kalau Itjen sebagai ‘bumper,’ maka mereka berani mengambil keputusan dan mengeksekusi.”
“Pak Tommy (panggilan akrab Wahyu Satrio Utomo, red) itu sosok luar biasa. Integritas,
dedikasi dan loyalitasnya tidak ada tandingannya. Beliau tegas, tetapi juga bijak. Beliau dapat
sebagai bapak, tetapi juga kawan. Kombinasi sikap seperti ini jarang orang dapat melakukannya. Kami bangga betul dengan Pak Tommy.”
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Radar

Agus H Purnomo,
Dirjen Perhubungan Laut:
“Selama ini kan kami kerja bersama-sama
Itjen. Mereka mendukung kita bagaimana agar
program kita berjalan sesuai peraturan, sesuai
regulasi terus bermanfaat dan aman.
“Mereka mengawal kami, konstruktif
sangat mendukung.”
“Kami ingin Itjen mengawal kegiatan supaya bisa diingatkan bila tidak sesuai aturan.”
“Mereka juga memiliki kedekatan dengan
penegak hukum lebih baik dari kita sehingga
bisa dikawal supaya sama-sama mencegah.”
“Sosok Pak Tommy selama menjabats ebagai
Irjen, sangat mendukung dan mengawalDitjen
Hubla.”
“Selama ini kami dengan Pak Tommy
enggak ada hubungan yang enggak bagus,

Beliau orangnya juga sangat konstruktif.”
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Kami ingin Itjen
mengawal kegiatan
supaya bisa diingatkan
bila tidak sesuai aturan.”
“Mereka juga memiliki
kedekatan dengan
penegak hukum lebih
baik dari kita sehingga
bisa dikawal supaya
sama-sama mencegah

Radar

Kepala Balitbanghub,
Sugihardjo:
“Peran Itjen bukanlah sekadar
watchdog saja namun juga juga sebagai
konsultan.
“Tugasnya bukan saat ada kasus
namun sebagai konsultan dan pendampingan supya tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan.”
“Itjen juga mengawal implementasi
penganggaran yang dilakukan Kemenhub dan mereviu RKKL serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang
dimanfaatkan.”
“Asistensi yang dilakukan juga baik
sehingga nilai kewajaran harga, reviu
harga, potensi tidak terlaksanakan
nya pembangunan dengan baik dapat
dicegah.”
“Saya melihat Itjen sudah melaksanakan perannya, namun masih harus
terus ditingkatkan untuk kedepannya
lebih baik lagi.”
Mengenak sosok Pak Tommy: “Beliau pribadi yang penuh semangat dalam membangun jiwa korsa dan integrasi sangat bagus,” pungkasnya.

Tugasnya bukan saat
ada kasus namun
sebagai konsultan dan
pendampingan supya
tidak terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan
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Seskretaris Jenderal
Djoko Sasono:
“Saat ini Inspektorat Jenderal (Itjen) sudah
semakin sangat maju dan banyak hal yang mereka lakukan.”
“Mereka telah melakukan sesuai dengan
harapan pimpinannya, sudah mengawal tugastugas yang dilakukan Kemenhub,” ujar Djoko
di Jakarta.
Tentang sosok Wahju Satrio Utom: ”Beliau
merupakan pribadi yang enerjik dan bagus.”
“Saya juga senang karena beliau saat ini
menjadi Auditor Utama yang akan menjadi
penguatan bagi teman-teman Itjen dalam melaksanakan tugas-tugasnya.”
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Saya juga senang
karena beliau saat
ini menjadi Auditor
Utama yang akan
menjadi penguatan
bagi temanteman Itjen dalam
melaksanakan
tugas-tugasnya

Radar

Sedangkan sosok
Pak Tommy
karena paham dan
terutama di BPSDM
sudah paham betul
apa yang harus
dan tidak untuk
dilakukan.” “Jadi
mulai perencanaan
hingga
pelaksanaan,
beliau banyak
memberikan
bimbingan
sehingga membuat
kita sesuai
peraturan

Umiyatun Hayati Triastuti,
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
(BPSDM):
“Itjen banyak memberikan masukan.
 anyak membantu BPSDM. Kepada kami, tim
B
Itjen selalu kasih masukan terus, mana yang
perlu disempurnakan.”
“Sedangkan sosok Pak Tommy karena paham dan terutama di BPSDM sudah paham betul apa yang harus dan tidak untuk dilakukan.”
“Jadi mulai perencanaan hingga pelaksanaan, beliau banyak memberikan bimbingan
sehingga membuat kita sesuai peraturan.”
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Pada banyak kesempatan,
Itjen juga membuka
diri untuk menjadi
tempat bagi kami untuk
berkonsultasi dan bahkan
mengasistensi sehingga
urusan menjadi clear
menyangkut aspek
hukum
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Dirjen Perhubungan Darat
Budi Setiyadi:
“Peran Itjen luar biasa. Kami mendapat edukasi,
asistensi, bimbingan dan pengawasan. Itjen sering
proaktif memberitahu kami tentang segala sesuatu
sehingga tidak hanya benar secara anggaran, tetapi
juga tepat pemanfaatannya. ”
“Pada banyak kesempatan, Itjen juga membuka
diri untuk menjadi tempat bagi kami untuk berkonsultasi dan bahkan mengasistensi sehingga urusan
menjadi clear menyangkut aspek hukum.”
Mengenai sosok Pak Tommy: “Beliau itu tipikal,
yang kalau orang Jawa bilang ‘Mbapake,’ mau memberikan bimbingan dan saran. Beliau juga menempatkan diri sebagai teman, kakak sekaligus saudara.
Namun beliau juga amat cerdas dan tegas.”
“Beliau itu satu angkatan saya di Lemhannas
tahun 2011. Kami angkat beliau sebagai ketua senat.
Padahal tradisinya adalah ketua senat kalau tidak dijabat anggota TNI, ya Polri. Namun kami yang anggota Polri, TNI dan dari berbagai instansi lainnya,
mengangkat beliau memimpin kami. Mau tahu berapa anggotanya? Seratus orang!”

Radar

Polana B Pramesti,
Direktur Jenderal
Perhubungan Udara:
“Itjen alhamdulillah sekarang ini sudah
berubah dibandingkan beberapa tahun
lalu, yang hanya sebagai watch dog.”
“Misalnya yang nyata adalah saat memulai penganggaran, maka Itjen memberitahukan kita tentang reviu sekaligus
memberikan masukan.”
“Temuan-temuannya sekaligus saransarannya sudah lebih komprehensif dan
diharapkan ditingkatkan supaya lebih bagus lagi.”
Terkait sosok Pak Tommy, “alhamdulillah membantu secara general, suka
mengingatkan, lebih banyak memberikan
masukan supaya kita antisipasi.”
“Kalau ada masalah memberikan saran,
kita didampingi Pak Tommy dan timnya.”

Temuantemuannya
sekaligus saransarannya sudah
lebih komprehensif
dan diharapkan
ditingkatkan
supaya lebih bagus
lagi
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Itjen & Ditjen Hubla Tuntas Gelar Bimtek

LHKPN & LHKASN
Jangan Injury Time!

M

enteri
Perhubungan (Menhub)
Budi Karya Sumadi berharap berulang prestasi tahun sebelumnya
yakni seluruh pejabat dan pegawai
di kementetian teknis itu melaporkan harta
kekayaan.
Karenanya, menteri meminta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) dilaksanakan secara jujur
dan tepat waktu.
Keinginan sekaligus pesan menteri itu disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal
(Sesitjen), Ir. Imran Rasyid, MBA, saat memberikan pengerahan kepada peserta Bimbingan
Teknis Pengisian dan Pelaporan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN) di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut (Ditjen Hubla).
Imran Rasyid menuturkan dalam rangka
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pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara
(ASN) dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, seluruh pejabat Penyelenggara
Negara dan/atau ASN wajib melaporkan harta
kekayaan yang dimiliki dan dikuasainya dalam
bentuk penyampaian LHKPN (bagi pejabat/
penyelenggara negara) atau LHKASN (bagi seluruh ASN).
Progres/status
penyampaian
laporan
LHKPN dan LHKASN di lingkungan Kementerian Perhubungan telah dilaporkan oleh Inspektur Jenderal kepada Bapak Menteri Perhubungan melalui surat Nomor: UM.006/21/7/
ITJEN-2019 tanggal 29 Mei 2019.
Kepatuhan penyampaian LHKPN periode
pelaporan Tahun 2018 oleh 3.408 pejabat WL
Kementerian Perhubungan kepada KPK telah
mencapai 100% pada tanggal 10 April 2019,
sebagaimana telah dilaporkan kepada Bapak
Menhub dalam Rapat Pimpinan tanggal 11
April 2019 yang lalu.

Radar

LHKASN
Sedangkan penyampaian LHKASN oleh WL
kepada Menteri Perhubungan melalui aplikasi
Siharka Kementerian PANRB kepada Menteri
Perhubungan secara berjenjang, yaitu melalui
Kabag Kepegawaian masing-masing subsektor
selaku Koordinator Pengelola LHKASN, dan
Inspektorat Jenderal selaku Koordinator Instansi.
Jumlah PNS Kementerian Perhubungan
yang tercatat pada aplikasi Siharka adalah
sebanyak 24.092 orang, dengan jumlah WL
LHKASN sebanyak 23.855 orang, dan seluruhnya (100%) telah menyampaikan kewajiban
LHKASN.
“Progress/status penyampaian LHKPN dan
LHKASN tersebut Bapak Menteri menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang
sangat tinggi, namun Bapak Menteri memberikan arahan agar secara khusus dilakukan
hal-hal untuk terus meningkatkan akurasi
dan kinerja pelaporan,” ungkap Imran Rasyid
, saat membuka sesi ketiga bimbingan teknis
(Bimtek) LHKPN dan LHKASN pegawai dan
pejabat di lingkungan Ditjen Perhubungan
Laut (Hubla), di Makassar, Sulawesi Selatan,
Kamis (24/10/2019)
“Dalam beberapa kali kesempatan, Bapak
Menteri Perhubungan mengingatkan LHKPN
dan LHKASN harus disampaikan secara jujur
dan tepat waktu. Jangan injury time,” ungkap
Imran Rasyid.
Dia menuturkan perintah Menhub itu harus

benar-benar ditaati. “Karena itulah pada hari
ini, Itjen amat bersemangat memberikan bimbingan teknis pengisian LHKPN dan LHKASN
kepada seluruh pegawai dan pejabat di ling
kungan Ditjen Perhubungan Laut,” cetusnya.
Dia mengutarakan LHKPN dan LHKASN
secara jujur dan tepat waktu akan mempertahankan, bahkan bila perlu meningkatkan posisi
Kememhub dalam peringkat terbaik. “Penyampaian LHKPN dan LHKASN ini tidak hanya
100 persen seperti prestasi tahun sebelumnya,
tetapi juga diharapkan jauh sebelum tenggat
waktu,” tegasnya.
Mantan Kepuslitbang Antarmoda Balitbanghub itu menuturkan bimbingan teknis
oleh Itjen bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada penyelenggara negara dan aparatur sipil negara tentang cara pengisian serta
pelaporan laporan LHKPN dan LHKASN sesuai
dengan peraturan dan sistem yang terbaru.
Oleh karena itu dalam rangka menyediakan informasi, pengetahuan, serta sosialisasi mengenai proses pengisian dan pelaporan
LHKPN dan LHKASN dan penggunaan aplikasi
e-LHKPN dan SiHarka pada setiap para wajib
lapor, diperlukan proses penyebaran informasi dan pemaparan secara baik mengenai cara
penggunaan dan pengisian laporan tersebut.
“Ini diharapkan dapat mampu memberikan
tuntunan bagi setiap wajib lapor, pejabat, dan
ASN di unit kerja terkait untuk dapat melakukan pelaporan dengan jujur, baik dan benar.
Karena dengan melakukan pelaporan d
 engan
jujur serta sesuai dengan peraturan yang
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 erlaku inilah dapat mendukung terciptanya
b
visi dan misi organisasi, khususnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut,” imbuh dia.
Pada era globalisasi saat ini dan adanya Reformasi Birokrasi yang selama ini telah sering
digaungkan, Imran Rasyid menegaskan ASN
sudah bukan lagi hanya menjadi seorang abdi
negara yang biasa saja, saat ini dipacu untuk
dapat bersaing dan memiliki kompetensi yang
mumpuni yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan kinerjanya serta produktivitasnya.
Dalam pelaporan harta kekayaan secara
jujur dan benar inilah merupakan integritas
seorang ASN dapat dinilai, seorang ASN yang
memiliki integritas yang baik dan memiliki soft
skill yang bersih inilah merupakan ciri-ciri ASN
dan pejabat negara yang mampu mencerminkan rasa pengabdian yang besar bagi instansi
dan negara Republik Indonesia.
“Bila seorang ASN dan pejabat negara dalam bekerja tidak bersih dan tidak jujur tentu
saja hal tersebut akan menjadi beban moral untuk dirinya di dunia dan akhirat,” tegas Imran.
Melalui kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan kepada para peserta dan perwakilan
wajib lapor, yang hadir, dapat menularkan dan
mengajarkan wawasan dan pengetahuan serta
informasi yang didapatkan pada hari ini seluasluasnya kepada rekan-rekannya di unit kerja
terkait sehingga dapat melakukan pelaporan
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melalui e-LHKPN dan SiHarka dengan jujur
baik dan benar.
Selain itu diharapkan dapat dilakukan evaluasi dan sosialisasi pada jajaran dan pegawai
yang lain mengenai apa saja yang harus dilaporkan dan diisi pada aplikasi tersebut.
Kegiatan Bimbingan Teknis ini mohon dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat berdiskusi, bertanya pada narasumber yang telah hadir pada hari ini dan saling
tukar pendapat serta melakukan evaluasi pada
pelaporan diri sendiri maupun rekan di unit
kerja masing-masing apakah telah sesuai dengan sistem yang diharapkan atau belum.
“Harapannya dengan adanya kegiatan ini,
setiap unit kerja dan organisasi akan secara
paham dan mampu mengoperasikan aplikasi
e-LHKPN dan SiHarka dengan baik dan benar
sehingga tidak terjadi suatu kekeliruan dalam
pengisian dan pelaporannya,” pungkasnya.
Dia mengingatkan pelaporan wajib lapor
LHKPN ini akan digunakan sebagai salah satu
syarat dalam pengusulan assessment test dalam rangka promosi jabatan maupun mutasi
jabatan di Kementerian Perhubungan.
“Sedangkan bagi para Wajib LHKASN
yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian
LHKASN, akan dilakukan Peninjauan Kembali
(penundaan/pembatalan) terhadap pengang
katan Wajib LHKASN dalam jabatan struktural
maupun fungsional,” ungkapnya.

Radar

Tiga Kota
Ada tiga sesi bimbingan teknis kepada pegawai dan pejabat di lingkungan Ditjen Hubla,
yang digelar dalam waku berbeda di kota yakni
Batam, Surabaya dan Makassar. “Ditjen Hubla ini luar biasa. Memprogramkan bimbingan
teknis seperti ini. Hingga tiga sesi, di Batam,
Surabaya dan Makassar,” ungkap Sekretaris
Itjen, Imran Rasyid.
Dengan sekitar 14.127 pegawai dan 972
pejabat, dia menuturkan Ditjen Hubla patut
dipresiasi dalam menggelar bimtek tersebut.
“Bimtek ini bagian dari usaha Ditjen Hubla
menyampaikan LHKPN dan LHKASN secara
jujur dan tepat waktu,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kabag Kepegawaian Ditjen Hubla, Wismantono, mengemukakan Bimtek tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) digelar UPT serta 5 direktorat dan enam
bagian di Sekretariat Ditjen Hubla.
Bimbingan teknis, yang diduhului laporan dari Kabag Kepegawaian Ditjen Hubla,

 ismantono, itu diikuti ratusan pegawai, terW
masuk kantor kesyahbandaran, kantor otoritas
pelabuhan, kantor unit penyelenggara pelabuhan, serta distrik navigasi di wilayah timur
Indonesia.
Didampingi Kasubag Mutasi Hanif Kartika
Yudha, Wismantono mengutarakan maksud
dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis
Pengisian dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN
adalah untuk memberikan pengetahuan kepada penyelenggara negara dan aparatur sipil
negara tentang cara pengisian serta pelaporan
laporan LHKPN dan LHKASN sesuai dengan
peraturan dan sistem yang terbaru yaitu menggunakan aplikasi e-LHKPN dan SiHarka.
Selain itu, dia menuturkan adanya permintaan dari petugas pengelola kepegawaian baik
dari Kantor Pusat maupun dari Unit Pelaksana
Teknis (UPT) untuk diadakan pembinaan me
ngenai tahapan pengisian dan pelaporan dikarenakan masih kurangnya pemahaman terkait
cara yang tepat dan benar dalam proses pengisian dan pelaporan LHKPN dan LHKASN melalui aplikasi ini di unit kerja masing-masing.
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Itjen Kemenhub Ikuti Rapat Dewan
Pengurus Nasional Asosiasi Auditor
Intern Pemerintah Indonesia

T

im Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan mengikuti
rapat rutin Dewan Pengurus Nasional
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPN AAIPI).
Rapat di ruang aula PRONA Lantai 7, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional, itu dibuka oleh
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Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil.
Agenda rapat ialah paparan dan progres
kegiatan. Selain itu, paparan dengan narasumber dari Mahkamah Agung. Rapat rutin juga
diwarnai pelepasan mantan Irjen Kementerian
Perhubungan Wahju Satrio Utomo selaku Ketua Pengembangan Profesi.
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Di Hadapan Taruna Poltekpel
Padang, Plt. Irjen Sampaikan
Tantangan Maritim Masa Depan

D

i hadapan para taruna dan taruni
Poltek Pelayaran Padang, Sumatera
Utara, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo
sampaikan pentingnya mempersiapkan diri dalam hadapi tantangan maritim di masa depan.
Hal itu diutarakannya di sela memberi Kuliah Umum dengan tema “Menuju Indonesia
Maju menyongsong Indonesia Emas Industri
4.0″ di Padang, Rabu (30/10/2019).
“Tantangan kemaritiman kedepan masih
besar, diantaranya terkait pembiayaan infrastruktur, perubahan mega tren dunia, kualitas
dan kuantitas sumber daya manusia (SDM),”
ujar Sugihardjo.
Di era industrialisasi digital secara global
akan menghilangkan 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang 2015-2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis.

Saat ini beberapa modal bisnis dan
pekerjaan di Indonesia disebutkannya, sudah
terkena dampak dari arus digitalisasi. Seperti
toko konvensional yang mulai tergerus dengan
adanya marketplace.
Begitu juga dengan taksi atau ojek pangkalan yang mulai tergeser dengan angkutan dalam jaringan (daring/online).
“Saya berpesan kepada taruna-taruni agar
fokus dan kembangkan bakat yang dimiliki.
Kenali diri karena hanya diri sendiri yang tahu
dimana batas dan kemampuan sendiri,” tutur
dia dalam postingan di media sosial instagram.
Integritas adalah kunci sukses dalam
menjalani kehidupan di era milenial dimana
dibutuhkan pemimpin yang mempunyai digital
mindset, observer dan active listener leader,
serta pemimpin yang tangkas dan berani beda.
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Itjen Sosialisasi Unit Kepatuhan
Internal di Lingkungan UPT Sumbar

I

nspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) menggelar sosialisasi aspek pengawasan dan Unit Kepatuhan Internal (UKI) di lingkungan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Sosialisasi itu dipimpin Plt. Irjen Sugihardjo
didampingi Inspektur I M. Murdiyanto.
“Pengawasan dan Unit Kepatuhan Internal
untuk pengendalian intern atau kontrol dalam
setiap proses atau operasional yang dimiliki organisasi pada setiap lapisan atau level manajemen,” ungkap Sugihardjo.
Pria yang menjabat sebagai Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Kementerian Perhubungan (Balitbanghub)
tersebut mengutarakan optimalisasi fungsi
pengendalian intern ada tiga lapis pertahanan
(Three Lines of Defence).
Pertahanan
lapis
pertama,
yakni
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manajemen(unit operasional) melaksanakan
pengendalian intern setiap waktu. Pertahanan
lapis kedua, yakni UKI melaksanakan pemantauan atas penerapan pengendalian intern.
“Sedangkan pertahanan lapis ketiga yakni
Itjen (APIP) Internal Audit, melakukan evaluasi pengendalian intern secara sampling. Peranan dan fungsi Unit Kepatuhan Internal (UKI)
di UPT sangat membantu pelaksanaan pemantauan dan pengawsan penerapan pengendalian
internal di unit organisasi,” ujar Sugihardjo,
Kamis (30/10/2019).
Pembentukan UKI sendiri berdasarkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.
42 Tahun 2019, dan amanah regulasi pembentukan UKI untuk mencapai pengelolaan
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pimpinan lembaga wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintah.
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Perbanyak Informasi, Portal Itjen
Peroleh Penghargaan Tahun 2019

I

nspektorat Jenderal memperoleh penghargaan juara 3 portal web terbaik tahun
2019 dalam acara Focus Group Discussion
(FGD) Portal Web Kementerian Perhubungan Tahun 2019 di Bogor dengan Tema:”
Efektifitas dan Keamanan Portal Web Dalam
Mendukung Layanan TIK Kementerian Perhubungan”.
Acara yang diselenggarakan oleh Pusat
Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan unit eselon I serta Biro KIP, Biro Hukum
dan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.
Acara dibuka oleh Kepala Pustikomhub
beliau dalam sambutannya menyampaikan
bahwa dari sekian banyak implementasi TIK di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, salah
satu bidang penerapan yang mungkin memiliki audiens terbanyak di masyarakat adalah
Portal Web. Situs Web ini bisa diibaratkan
sebagai sebuah ruang tamu, di mana masyarakat luas bebas berkunjung, dan melihat semua
jenis informasi yang disediakan dalam ruang

tersebut.Sebagai tuan rumah, kita pasti ingin
agar ruang publik yang kita sediakan tersebut
bisa bermanfaat dan diapresiasi oleh para pe
ngunjungnya. Terlebih lagi, Presiden mendorong agar seluruh lembaga negara terus aktif
mengkomunikasikan hasil-hasil pembangunan
dan keberhasilan pemerintah. Hal ini tentunya
akan menaikkan posisi strategis Portal Web
mengingat posisinya sebagai media yang bebas
diakses dan memiliki daya jangkau tinggi ke seluruh lapisan masyarakat.
Web Kementerian Perhubungan pada hari
ini memiliki nilai tersendiri. Serta dapat lebih
meningkatkan efektivitas Portal Web dalam
menyampaikan informasi strategis serta positif
kepada masyarakat.
Selain itu hal – hal yang harus mulai menjadi perhatian saat ini adalah hal – hal terkait
keamanan portal web. Resiko keamanan ini
adalah konsekuensi logis dari peningkatan
penguasaan teknologi TIK di masyarakat, yang
tidak menutup kemungkinan juga akan disalahgunakan oleh oknum tertentu seperti black
hacker, cracker, dan sejenisnya. (FS)
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Pegawai Itjen
Jawara ASN
Berprestasi
Katagori Pejabat
Pelaksana di
Harhubnas 2019
Prestasi yahud kembali dicetak
Inspektorat Jenderal (Itjen)
Kementerian Perhubungan. Paling
anyar menjadi jawara Aparatur Sipil
Negara (ASN) Berprestasi Dengan
Kategori Pejabat Pelaksana.
Adalah Uga Prathama, S.E., M.M, yang
mewakili Itjen dan menjadi jawara dalam
acara memeriahkan Hari Perhubungan
Nasional (Harhubnas) 2019.
Dengan menjadi pemenang ASN berprestasi semoga menjadi contoh dan teladan untuk generasi milenial di lingku
ngan Inspektorat Jenderal kedepannya.
Acara dilanjutkan ramah tamah di
selenggarakan di Ruang Rapat Kutai,
Gd. karsa Lt 7 Jl. Merdeka Barat. Jakarta
Pusat. Yang dibuka Oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko
Sasono. (Sumber dan foto: Instagram kemenhub_151)
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Survei KPK:
Kemenhub Posisi
ke-3 Lembaga
Negara Paling
Berintegritas
Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) meraih posisi ketiga
lembaga negara paling berintegritas
berdasarkan survei oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyerahan penghargaan berdasarkan
hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) itu
diserahkan kepada kementerian tersebut
melalui Sekretaris Inspektur Jenderal Kemenhub Imran Rasyid, Selasa (1/10/2019).
Imran tampak mengenakan busana adat
saat menerima surat penghargaan tersebut
dari KPK.
Sebelummya Direktur Penelitian dan
Pengembangan (Litbang) KPK, Wawam
Wardiana bersama Wakil Ketua KPK

Alexander Marwata memaparkan hasil

Survei Penilaian Integritas pada pemerintah daerah dan 6 lembaga negara.
Survei ini dengan responden internal
dan eksternal lembaga. Untuk eksternal,
respondennya dengan persyaratan memiliki pengalaman dilayani oleh unit minimal
sekali dalam 12 bulan terakhir. Selain itu,
mengurus pelayanan sendiri melalui biro
jasa atau calo.
Untuk Kemenhub, lokus sample yang
disurvei adalah Direktorat Perkapalan dan
Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut serta
Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara.
Berikut hasil SPI untuk kategori Kementerian/Lembaga:

- Kementerian Kesehatan: 74,75
- Kemenkeu (Dirjen Bea Cukai): 70,2
- Kementerian Perhubungan: 66,99
- Badan Pertahanan Nasional: 64,67
- Mahkamah Agung: 61,11
Survei digelar Direktorat Litbang KPK
dibantu Badan Pusat Statistik (BPS) dalam
kurun waktu 12 bulan yaitu sejak Juli 2017
hingga Juli 2018. Metode survei melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak.
Responden yang diwawancara terdiri
dari internal responden dan eksternal res
ponden. Dari internal disebutkan responden yang masa kerjanya minimal 1 tahun
dan memberikan pelayanan dalam unit
yang disampel, sedangkan dari eksternal
adalah responden yang memiliki pengalaman dilayani unit yang disampel minimal
1 kali dalam 12 bulan terakhir serta tidak
menggunakan jasa biro atau calo.
Hasil survei itu ditampilkan KPK
dengan skala 0-100. Semakin tinggi ang
ka indeksnya maka menunjukkan tingkat
integritas yang semakin baik. Bila angka
indeksnya rendah maka menunjukkan ting
kat integritas yang lebih buruk atau lebih
rawan terjadi korupsi.
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Radar

Itjen Tinjau Terminal Barang
Internasional Entikong

Inspektorat Jenderal (Itjen)
Kementerian Perhubungan meninjau
ke Terminal Barang Internasional
(TBI) Entikong, Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat.
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Inspektur IV Agung Raharjo dan Auditor Ahli Utama, Wahju S. Utomo mengecek
fasilitas di terminal tersebut, kemarin.
Inspektur IV dan Tortama menyampaikan beberapa peralatan yang dipandang
perlu agar proses kerja di TBI dapat berjalan baik.
Terminal ini merupakan terminal barang di kawasan perbatasan yang pertama
di Indonesia.
Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong merupakan salah satu
perwujudan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur transportasi jalan di
kawasan perbatasan.
Operasional terminal ini diresmikan
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi
pada Senin (29/4/2019).

Radar

DPRD Kabupaten Paser Kunjungi
Itjen Kememhub

I

nspektorat Jenderal (Itjen)
Kementerian
Perhubungan
(Ke
menhub) menerima kun
jungan DPRD Kabupaten Paser,
 alimantan Timur.
K

Pertemuan, yang sekaligus menjadi
ajang konsultasi dan diskusi, itu dibuka
oleh Sekretaris Itjen Imran Rasyid. Ikut

hadir sejumlah unsur dari Kemenhub.
Dalam kesempatan itu, Imran Rasyid
memaparkan sejumlah program kerja
Kemenhub di antaranya terkait penerimaan calon taruna sekolah transportasi.
Selain itu, dia juga menjelaskan
tentang transportasi yang smart, inte
grated dan sustainable, serta teknologi
transportasi darat.
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Radar

Lomba Band dan Karaoke Eksekutif
Harhubnas 2019

M

emperingati
Hari Perhubu
ngan Nasional
bulan Septem
bersilam, Kementerian
Perhubungan
mengadakan Lomba Band Harhubnas 2019 yang diadakan
di Halaman Parkir Kantor
Pusat Kementerian Perhubungan. Dengan jumlah
finalis sebanyak 10 grup
band yang lolos seleksi
dari seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan
yang mendaftar.
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Radar

Pelaksanaan acara berjalan lancar dan
menyenangkan. Berikut adalah pemenang
lomba band :
Juara 1 : OBU. V (Kantor OBU Wilayah V
Makassar)
Juara 2 : The Twenty Four Seven 		
(OP Tanjung Priok)
Juara 3 : Kla Ramoi (UPBU
Eduard Osok Sorong)

Domine

Selain itu ada juga para pemain terbaik
yang telah dinilai oleh para juri ahli.

Juri Band :
1. Bapak Zulkarnaen Apriliantony
(Tony Tomang) - Elek Yo Band
2. Bapak Arief Eko - VP Pengelolaan
Properti dan Umum, PT ASDP Indonesia
Ferry (Persero)
3. Bapak Hary Bowo Seno - KSOP Banten,
Kementerian Perhubungan
Best Performance jatuh pada Kla Ramoi
dari UPBU Domine Eduard Osok Sorong
yang mampu menghibur serta mengajak
penonton untuk menari bersama.
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Radar

Dalam Rangka Memperingati Hari Perhubungan Nasional 2019 bertempat di Ruang Rapat Brawijaya Gd. Karsa Lantai 6, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dilangsungkan
perlombaan karaoke eksekutif yang diikuti oleh
para Eselon I dan Eselon II dilingkungan Kementerian Perhubungan.
Keseruan dan kegembiraan tercermin dari
para peserta dan pendukungnya. Acara ini
dikoordinatori oleh ITJEN dan Ditjen Hubud.
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Para juri dibuat terkesima oleh talenta para
peserta.
Berikut adalah para pemenang
lomba karaoke:
Juara I Ibu Umiyatun H. T.
Juara II Bapak Capt. Sahatua
Juara III Bapak Wahju S. Utomo

Radar

Itjen Kemenhub Monitoring
Pemenuhan Data Dukung
Lembar Kerja Evaluasi

I

nspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub) laksanakan monitoring pemenuhan data dukung Lembar
Kerja Evaluasi (LKE).
LKE ini terkait dengan Penilaian Reformasi
Birokrasi (PRB) menindaklanjuti rencana pelaksanaan entry meeting evaluasi PRB.
“Rencananya akan digelar 28 Oktober

2019,” ujar Sekretaris Itjen Kemenhub Imran
Rasyid saat membuka acara di Bogor, Selasa
(8/10/2019). Dari postingan sosial media Itjen
kemenhub, disebutkan bahwa dengan terpenu
hinya data dukung itu, diharapkan hasil eva
luasi Kemenpar RB terhadap Kemenhub me
ningkat. “Tahun lalu mendapat nilai 75,5 diharapkan tahun ini dapat meningkat,” katanya.
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Opini

Seorang pemimpin
adalah pemberi sebuah
harapan bagi para
pengikutnya
Napoleon Bonaparte

S

ebagai salah satu pemimpin dunia
berpengaruh memiliki banyak leader
ship quotes yang berkesan. Salah satu
nya seperti di atas. Berikut”kata mereka”
tentang sosok pemimpin ideal.

Pemimpin adalah individu dengan jiwa
yang terlatih dan mampu melatih individuindividu lain untuk mewujudkan visi yang bersifat seragam. Seorang pemimpin diharuskan
mampu melibatkan diri dalam unsur keberagaman sifat anggota yang menjadi tanggung
jawabnya. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu membawa misi kelompoknya
ke arah yang baik dan tetap teguh merangkul
semua anggota kelompok.
Vickry Muhammad
Penyusun Rencanan Bagian Perencanaan
Inspektorat jenderal
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“Diantara quotes soal pemimpin, menurut
saya yang paling pas adalah qoute dari Andre
Malraux yang mengatakan bahwa menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan, tidak kurang
tidak lebih. yang artinya pemimpin adalah ia
yang mampu menjadi pelayan bagi orang yang
dipimpinnya”
Emira Farisa, S.IP
Analis Organisasi Bagian Kepegawaian 		
dan Ortala Inspektorat Jenderal

Pemimpin ideal adalah pemimpin yg mempunyai Visi dan Misi yang jelas dalam menjalankan Organisasi. Mampu mendengar dan menyerap aspirasi bawahan dan menciptakan atmosfer
kerja yg nyaman namun berorientasi pada pencapaian target . Pemimpin yang ideal mampu
menginspirasi dan memotivasi anggotanya dan
mencetak calon calon pemimpin selanjutnya.
Meutia Hidayanty, A.Md., S.AP
Analis Data Inspektorat Investigasi
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