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Editorial

SDM Sektor Transportasi:
Pengguna, Penyedia dan Otoritas

Memasuki periode kedua pemerintahan di bawah Presiden Joko
Widodo, Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan inovatif
menjadi prioritas pembangunan yang menjadi syarat utama untuk
meningkatkan perekonomian Indonesia menyongsong era industri
4.0 dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada periode pertama
pemerintahan presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur
menjadi fokus utama yang akhirnya menimbulkan permintaan akan
sumber daya manusia untuk mengoperasikan, memanfaatkan serta
mengembangkan hasil pembangunan tersebut agar tetap secara
optimal bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
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Editorial

Mengapa SDM menjadi fokus pembangu
nan? Karena fakta bahwa kualitas SDM yang
dimiliki bangsa ini ternyata masih rendah.
Indikator tingkat kualitas SDM terlihat dari
data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 yang
menyebut proporsi penduduk yang umur
nya 15 tahun ke atas yang punya ijazah tinggi
hanya 8,8%, SMA hanya 26,4%, SMP 21,2%,
SD paling b
 anyak, yakni 43,7%. Human capital
index yang dikeluarkan World Bank juga me
nunjukkan peringkat Indonesia yang masih
rendah dengan skornya hanya 0,53. Belum lagi
kalu kita bicara tentang kesiapan lulusan Pen
didikan kita terhadap tuntutan dunia kerja saat
ini. Kesiapan menghadapi disrupsitas revolusi
industri 4.0 serta persaingan global.
Apa yang ada pada ilustrasi di atas, pasti
menjadi tantangan juga bagi dunia transporta
si, dan peran Kementerian Perhubungan yang
memiliki otoritas penuh pada sektor Trans
portasi di tanah air menjadi sangat krusial.
Pembangunan SDM Yang berkaitan dengan
dunia transportasi sedikit lebih kompleks jika
dibandingkan sektor lain, karena transportasi
berperan dalam setiap sendi kehidupan ma
nusia. Pembangunan SDM transportasi bisa
dimulai dari yang paling umum, pasti setiap
orang adalah pelaku di kegiatan transportasi.
Pengguna transportasi, baik umum maupun
pribadi harus terlibat aktif menjaga keselama
tan dan ketertiban pada setiap kegiatan trans
portasi. Pendidikan terhadap kesadaran akan
keselamatan dan ketertiban bertransportasi ha
rus ditanamkan sejak dari lingkaran keluarga,
sekolah serta komunitas soaial lainnya. Di sini
peran Kementerian Perhubungan terlihat dari
fungsi-fungsi kehumasan dan komunikasi pu
blik untuk selalu meningkatkan kesadaran
publik atas keselamatan dan ketertiban tran
sportasi. Apalagi menyambut perkembangan
teknologi transportasi terbaru sangat menun
tut kesadaran masyarakat untuk dapat menye
suaikan dan memahami aturan-aturan dan
SOP yang ada, misalnya bagaimana tatacara
mengemudi di jalur tol terbaru kita, tol laying
Cikampek – Jakarta yang tentu saja berbeda
dengan cara mengemudi di jalan tol biasa yang
tentusaja tuntutan akan aspek 
keselamatan

menjadi lebih diperhatikan. Aturan dan tata
tertib yang harus dipahami masyarakat peng
guna MRT tentu berbeda dengan yang mereka
alami ketika naik KRL, belum lagi nanti ketika
RLT mulai dioperasikan.
Kemudian, Pembangunan SDM yang
lebih krusial pada sektor perhubungan ada

lah penyiapan akan SDM yang akan berperan
sebagaipenyedia/operator transportasi ser
ta SDM yang berperan sebagai otoritas sektor
transportasi. Pembangunan SDM transportasi
menjadi sangat penting saat ini, karena adanya
tuntutan kesesuaian antara supply baik jumlah
maupun kualitas kompetensi SDM dengan
demand yang berkembang didunia industri
transportasi. Tuntutan kesesuaian ini menjadi
sangat penting karena adanya kecepatan per
kembangan teknologi yang harus kita ikuti.
Pada sektor transportasi perkeretaapian misal
nya, sebagai akibat dari pembangunan massive
jalur-jalur kereta api baru, MRT dan LRT pasti
kebutuhan akan SDM operator maupun pelaku
otoritas di dalamnya juga melipat tajam. Hal
ini dijawab dengan pemenuhan kurikulum dan
program-program pendidikan yang ada pada
sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan
yang sesuai dengan kebutuhan SDM di atas.
Di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan terdapat 26 sekolah ke
dinasan yang akan menjawab kebutuhan SDM
sektor transportasi. Di luar itu, terdapat Lem
baga-lembaga Pendidikan umum dan khusus
yang juga siap menyesuaikan kurikulumnya
untuk memenuhi permintaaan kebutuhan SDM
yang sesuai dengan kondisi terbaru teknologi
sektor transportasi di negara kita.
Semua itu tidak berhenti di satu titik, kare
napengembangan SDM adalah pembangunan
yang berkelanjutan dan pasti akan selalu ber
kejaran dengan perkembangan dunia teknolo
gi yang ada. Apalagi sektor transportasi adalah
sektor yang sangat cepat dalam mengadaptasi
teknologi-teknologi terbaru. Teknologi pesawat,
kapal ataupun kereta api yang sangat cepat be
rubah menuntut SDM yang siap menggunakan
dan mengatur pengoperasiannya untuk peme
nuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan
transportasi yang selamat, aman dan tertib.
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Menhub:

SDM Unggul,
Indonesia Maju
Menteri
Perhubungan
(Menhub) Budi
Karya Sumadi
menyebutkan
sumber daya
manusia
perhubungan harus
terus ditingkatkan
kompetensi dan
kualitasnya.
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Apalagi sesuai dengan arahan Presiden
membangun SDM adalah satu fokus pemerin
tah dalam mewujudlan Indonesia Maju.
“Pada periode kedua Pemerintahan Pre
siden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin
dalam Kabinet Indonesia Maju, pembangunan
infrastruktur akan tetap terus dilanjutkan beri
ringan dengan pembangunan SDM yang ung
gul dan berkualitas,” tutur Menhub.
Dia mengutarakan pemerintah komit mem
bangun dan meningkatkan kualitas SDM guna
meningkatkan kinerja, pelayanan dan kepua
san masyarakat dan dunia usaha.

Laporan Utama
Dunia kini sudah memasuki era industri 4.0
yang ditandai dengan penggunaan sarana dan
fasilitas IT termasuk gadget yang kian canggih.
Semua itu harus disikapi dengan baik, terutama
dengan mendidik dan menyiapkan SDM apara
tur di Kementeran Perhubungan (Kemenhub)
dengan sebaik-baiknya.
Budi Karya mengatakan pembangunan
SDM merupakan aspek penting dalam mem
bangun negara. SDM yang profesional, ber
etika,dan visioner mampu mengarahkan
negaramenuju kesejahteraan masyarakat yang
adil dan makmur.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah
dengan melaksanakan pendidikan dan pela
tihan SDM yang relevan dengan kebutuhan
serta tepat sasaran dan link and match antara
pendidikan terhadap perkembangan kebu
tuhan tenaga kerja di berbagai industri di masa
yang akan datang.
Budi Karya menjelaskan membangun
manusia Indonesia harus dimulai dari tiga


akses utama, yakni pembangunan kualitas
pendidikan yang merata, pemenuhan layanan
akses kesehatan yang berkelas, dan terpe
nuhinya akses masyarakat untuk mendapatkan
pekerjaan dan penghidupan yang layak.
“Kami membutuhkan Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang berjiwa muda, adaptif, dan tidak
alergi terhadap perubahan. Tentunya akan
terus kami bangun sistem birokrasi melalui

delapan area perubahan yang meliputi aspek
organisasi, tata laksana, peraturan perunda
ngan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pela
yanan publik, dan mindset aparatur,” ujarnya.
Budi Karya mengatakan era digital dan
revolusi industri 4.0 juga membuka tantangan
dan peluang baru untuk melakukan pengem
bangan pendidikan dan pelatihan baru dalam
menjawab kebutuhan industri transportasi
ke depan. Karena itu, dia mengatakan perlu
dilakukan pengembangan kurikulum dan kom
petensi tenaga pengajar dan instrumennya,
serta sarana dan prasarana yang memadai.
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Praktik Ijon Politeknik
Perkeretaapian Indonesia
Sejumlah
perusahaan kini
juga melakukan
praktik ijon dalam
perekrutan calon
tenaga kerja dari
siswa yang belum
lulus
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Kali ini Tim Buletin Transparansi berkesem
patan mengobrol santai dengan Direktur PPI
Madiun Bapak Jamaludin, S.SI.T., M.T.tentang
Sumber Daya Manusia yang dipersiapkan oleh
PPI Madiun. Beliau bercerita secara singkat
bahwa Politeknik Perkeretaapian Indonesia
(PPI) adalah lembaga pendidikan yang berdiri
pada tahun 2014 di Kota Madiun, Jawa T
 imur
di bawah naungan Badan PengembanganSDM
Perhubungan Darat Kementerian Per
hu
bu
nganRepublik Indonesia dan dibentuk dalam
menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di
bidang perkeretaapian. Awal berdiri dengan
nama Akademi Perkeretaapian Indonesia
(API) Madiun pada tahun 2014 sebagai lem
baga pendidikan yang berfokus pada pengem
bangan kompetensi di bidang perkeretaapian.
Kemudian pada tahun 2019 menjadi Politeknik

 erkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun. Seba
P
gai lembaga pendidikan yang masih dibilang
baru di bidang transportasi tentunya memer
lukan eksistensi lebih di masyarakat Indonesia.
Dengan spesialisasi yang istimewa di bidang
perkeretaapian sehingga perlu cara khusus
dalammelakukan manajemen organisasi.
Profesional, etika, dan fisik yang prima
menjadi target utama dari PPI Madiun. Ketiga
target ini menjadi satu paket pembentukan
SDM perkeretaapian. Untuk mencapai target
tersebut berbagai program dibentuk, mulai
dari tenaga pengajar dengan keilmuan tinggi,
pelatih profesional dan ahli, hingga sarana dan
prasarana yang memadai. Hal yang menarik
adalah adanya fasilitas yang ramah lingkungan
diterapkan disana, yakni ketika berpindah
gedung atau lokasi diharuskan menggunakan
sepeda atau berjalan kaki.
Pembentukan “SDM Unggul, Indonesia
Maju” program utama Presiden RI, Bapak
Joko Widodo menjadi salah satu tantangan.
Namun, PPI Madiun sudah mencuri start
karenadi tahun 2014 saat pembentukan API
Madiun 

salah satu syarat pembentukannya
dari 
Kemenristekdikti memang harus ung
gul. Eksistensi PPI Madiun dibutuhkan untuk
membentuk SDM perkeretaapian yang baik.
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Praktik Ijon
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
definisi kata Ijon adalah pembelian padi sebe
lum masak dan diambil oleh pembeli setelah
masak. Praktik ijon, selama ini lazim dilakukan
tengkulak pembeli hasil panen petani, dengan
cara memberikan uang di muka, selagi tana
man petani belum dipanen. Sejumlah perusa
haan kini juga melakukan praktik ijon dalam
perekrutan calon tenaga kerja dari siswa yang
belum lulus. Pada program pendidikan di PPI
Madiun para taruna akan melakukan praktik
kerja setiap tahunnya yang bertujuan untuk
menunjukan keterampilan dan me
ngenalkan
lebih awal pada para calon penggunanya
(stakeholders). PPI Madiun memiliki eksis
tensi lebih, dari banyaknya taruna yang mela
kukan praktik kerja di lapangan dengan spesia
lisasi yang dibutuhkan di dunia kerja. Selain
itu, sistem seperti ini akan melatih para taru
na sehingga lebih siap dengan dunia kerja dan
terbiasa dengan lingkungan kerja. Hasil
nya
sebelum lulus mayoritas taruna sudah menda
patkan pekerjaan atau bisa dibilang “ijon” dari
para penggunanya.

8

l Transparansi l

Vol. 19 No. 5 Tahun 2019

Laporan Utama

Menerapkan prinsip yang mengha
ruskan memiliki hubungan yang baik
dan dekat dengan para stakeholders
terutama perusahaan-perusahaan di bi
dang kereta api Indonesia. Selama me
mimpin PPI Madiun Beliau melibatkan
para stakeholders dalam menyusun
kurikulum pembelajaran. “Karena kan
mereka yang tahu betul apa yang dibu
tuhkan dan terjadi dilapangan” ujarnya .
Selain itu, para taruna/i dapat me
lakukan pengembangan etika melalui
sentuhan spiritual, “Apapun agama
nya pasti mengajarkan kebaikan, maka

dari itu kita ketuk pintu hatinya” kata
Direktur. Selain itu juga diberikan
motivasi – motivasi yang baik oleh para
dosen dan kalangan profesional lain
nya, seperti Tim Ary Ginanjar Motivator
Indonesia.
Selama waktu kosong disediakan
berbagai macam aktivitas agar energi
yang dimiliki anak muda dapat tersa
lurkan. Berbagai macam kesenian dan
olahraga disediakan dengan mentor
yang profesional. Ada juga pelatihan
bahasa asing dan public speaking untuk
menumbuhkan rasa percaya diri.
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Kendala dan Hambatan
Berbeda dengan matra lain di bidang transportasi, perkeretaapian memiliki
beberapa teknologi pengoperasian kereta, ada teknologi buatan China, Jepang,
bahkan Indonesia juga memiliki teknologi sendiri. Hal ini harus dipersiapkan
dengan baik, jangan sampai perkeretaapian Indonesia tidak berjalan hanya
karena tidak ada SDM yang bisa menjalankan teknologinya. “Kita ini layaknya
koki, masak apa yang dipesan kita harus sediakan, teknologi apa yang dipakai
kita harus bisa menjalankan” ujar Pak Direktur. Secara bertahap PPI Madiun
menyiapkan paket diklat untuk teknologi – teknologi perkeretaapian dan juga
modulnya, kalau itu sudah jadi akan lebih mudah menyesuaikan namun saat ini
akan disediakan secara bertahap.
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Pencapaian dan Prestasi
“Sehebat apapun pendidikan tinggi teta
pi jika tidak memiliki jurnal penelitian ya ku
rang” itulah yang menjadi salah satu target
Direktur pada PPI Madiun. Pada tahun 2018
PPI Madiun mengikuti Forum Studi Transpor
tasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT) ke-21
dan mendapatkan juara I, II, dan III di level
Diploma III. Tahun berikutnya, tahun 2019
pada FSTPT ke-22, PPI Madiun mendapatkan
juara I. Hasil penelitiannya juga dipamerkan
di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balit
bang) dan saat pagelaran wisuda. Selain hasil
penelitian saat pagelaran wisuda diadakan juga
pameran hasil karya ilmiah para taruna, para
wali murid sangatsenang melihat karya anakanaknya selama mengikuti pendidikan di PPI
Madiun.

Harapan dan Inovasi
Dari sudut pandang Direktur PPI Madiun
perlu adanya garis yang jelas antara peran
pendidikan vokasi dan akademik agar dapat
dimaksimalkan kelebihan dari masing-masing
keilmuan. Kemudian, ada baiknya ketika ada
nya pembangunan khususnya di bidang per
keretaapian dilakukan satu paket dengan SDM
nya. Hal ini agar saat pembangunan selesai
dan siap dioperasikan para SDM juga siap,
tidak perlu menunggu pelatihan khusus lagi.
Banyaknya teknologi perkeretaapian jadi perlu
pelatihan khusus lagi, namun jika pembangu
nan itu sepaket dengan pembangunan maka
akan lebih mudah mendidiknya karena sudah
tahu teknologi seperti apa yang akan diguna
kan. “Jika dilihat dari teknologi yang diguna
kan berasal dari luar negeri tentunya tenaga
kerja asing dari pemilik teknologi akan lebih
mengerti dan memahami tentang teknologinya
maka perlu adanya perlindungan tenaga kerja
dalam negeri dari tenaga kerja asing” tutup
beliau. (BDA)

Transparansi l

Vol. 19 No. 5 Tahun 2019 l

11

Laporan
Utama

Profesionalisme
SDM Disnav Benoa
Jika SDM
memiliki
kualitas yang
baik maka
sistem akan
mengikuti
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Dimulai dengan Integritas,“Integritas ada
lah sikap. Memiliki integritas berarti taat pada
aturan, punya keteguhan, jujur, ikhlas serta
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
aturan. Dimulai dari diri sendiri kemudian
kepada orang lain. Namun yang lebih penting
juga h
arus dilaksanakan secara konsisten,
sampai telah selesai dengan kewenangan yang
diberikan kepada kita,” ujar Ir.Zahara Sapu
tra Kepala Distrik Navigasi (Disnav) Kelas II
Benoa Denpasar Bali. Integritas adalah kunci
sukses. Beliau menambahkan Jika pelayanan
kepada masyarakat dilakukan dengan kebai
kan, ketulusan dan keikhlasan akan membe
rikan hasilyang memuaskan bagi masyarakat
sebagai pengguna jasa, yang berarti hal terse
but adalah sebuah nilai plus dan akan menjadi
keberhasilan sebagai (Aparatur Sipil Negara)
ASN, khususnya pelayanan yang ada dalam Di
strik Navigasi Kelas II Benoa.
“Sebagai contoh pelayanan yang ada di
Disnav Kelas II Benoa Denpasar Bali yaitu jasa
pelayanan Vessel Traffic Service (VTS) yang
memberikan informasi terkait dengan kesela
matan pelayaran, membantu kapal bernavi
gasi dengan cara efisien dan aman serta me
nyampaikan informasi termasuk berita cuaca
yang semuanya bertujuan untuk keselamatan
pelayaran,” jelasnya.
Beliau menjelaskan bahwa Pengoperasian
VTS memberikan peranan dan sangat signifikan
dalam meningkatkan keselamatan pela
yaran
dengan menyediakan pemantauan aktif dan
rekomendasi navigasi pelayaran untuk kapal.
VTS terutama berfungsi untuk Video Visual.
Bahkan untuk hal penyelidikan, Distrik Navi
gasi Kelas II Benoa juga diminta oleh KNKT
untuk membantu dalam hal video visual dari
kejadian karena memberikan gambaran secara
realtime. Selain itu Disnav Kelas II Benoa Den
pasar Bali juga melayani penentuan alur pela
yaran yaitu membuka Terminal Khusus(Ter
sus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
(TUKS) melalui pelaksanaan survey alur pela
yaran supaya pelayaran berjalan dengan aman
dengan menurunkan surveyor yang telah men
dapatkan pendidikan dan memiliki kompetensi
sebagai surveyor.

Sumber Daya Manusia (SDM)
Ada faktor internal dan eksternal terjadi
nya penyimpangan. Untuk faktor eksternal
yaitu misalnya pihak pengguna jasa yang tidak
mampu memenuhi persyaratan sehingga tidak
dapat dilanjutkan proses lebih jauh tetapi tetap
berupaya untuk menyelesaikan proses tanpa
melalui persyaratan sesuai dengan ketentuan.
Gratifikasi sangat mungkin terjadi. “Kiat yang
dilakukan Disnav Kelas II Benoa Denpasar Bali
adalah dengan mengedepankan faktor internal
yaitu melalui Sumber Daya Manusia (SDM),
dengan memberikan edukasi terkait integri
tas,” jelas beliau. Beliau menambahkan Sosia
lisasi kepada pengguna jasa juga dilaksanakan
terkait dengan proses, Standar Operasional
Prosedur (SOP), persyaratan, waktu dan biaya
sehingga para pengguna jasa dapat mema
hami ketentuan yang harus diikuti. “Melalui
hal tersebut diharapkan tidak terjadi deviasi
terhadap aturan baik dari internal maupun
eksternal,”ujarnya.
Disnav Kelas II Benoa Denpasar Bali juga
telah melaksanakan survey kepuasan pengguna
jasa dengan 30 responden para stakeholder di
mana survey tersebut memberikan hasil men
dekati angka 90, yang artinya para stakeholder
telah menunjukkan kepuasan terhadap pelaya
nan jasa yang diberikan oleh Disnav Kelas II
Benoa.
“Sebagai auditi, kami diperlakukan bukan
sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai
partner. Kita bisa terbuka terhadap kendala
yang kita alami, bahkan jika terdapat hal yang
sangat penting, kita akan meminta bantuan
kepada Inspekorat Jenderal (Itjen) karena me
lalui Itjen, apa yang menjadi permasalah kita
bisa lebih didengar.”
Salah satu permasalah yang dihadapi
Disnav Kelas II Benoa, Denpasar, Bali yaitu ter
kait dengan kebutuhan sumber daya manusia.
Hampir 100 pegawai dibawah Distrik Navigasi
Kelas II Benoa bekerja di menara suar. Jumlah
pegawai di Disnav Kelas II Benoa, Denpasar,
Bali idealnya 400 pegawai namun saat ini
hanya sebanyak 214 orang.
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Menjadi suatu permasalahan ketika mereka
mungkin terlalu overwork karena kekurangan
pegawai. “Kami sangat mengapresiasi temanteman kita yang ada disana karena mereka
butuh perhatian,” ungkap KaDisnav Kelas II
Benoa, Denpasar, Bali.
Mempertahankan Profesionalisme 		
Melalui Integritas Pegawai
Terkait dengan penilaian integritas, Zaha
ra mengatakan bahwa terdapat indikator yang
bisa digunakan, yaitu feedback dari pihak ke
tiga. Jika terdapat keluhan dari pihak ketiga
atas pelayanan yang diberikan, hal tersebut
menjadi indikator dalam bersikap kepada para
pegawai. Intergitas adalah suatu kewajiban
yang harus selalu konsisten dilaksanakan dan
diedukasi baik kepadainternal yaitu para ASN
Disnav Kelas II Benoa Denpasar Bali. Jika ter
kait 
dengan Zona Integritas yang mengarah
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ke Wilayah 
Bebas Korupsi, bisa diibaratkan
Zona Integritas (ZI) adalah perunggu, Wilayah
BebasKorupsi (WBK) adalah gold dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) adalah

platinum. Disnav Kelas II Benoa Denpasar

Bali saat ini berada dalam pencapaian tersebut
sehingga perlu dilakukan pemberian edukasi se
cara terus-menerus melalui para strukturalagar
dapat langsung tersampaikan kepada pegawai
dibawahnya. Harapannya hal tersebut dapat
memberikan refreshment kepada para pegawai.
Dalam upaya mewujudkan kebersamaan
dan kekeluargaan antar pegawai, Distrik
Navigasi Kelas II Benoa secara rutin melaksa
nakan apel dan senam pagi serta melakukan
pemungutan sampah plastik.
Hal menarik yang dilaksanakan dalam
apel adalah dengan sorakan yel-yel dan motto
Disnav Kelas II Benoa, Denpasar, Bali 

yaitu
“SIGAP” yang berarti Senyum, Integritas, Gesit,
Akuntabel, Profesional.

Laporan Utama

ZI adalah Perunggu, WBK adalah
Emas dan WBBM adalah Platinum

Harapan dan Upaya Mencapai
Zona Integritas
Fokus pada pelayanan, transparansi,
ecepatan dan ramah melayani. Kecepatan
k
dalam hal membangun aplikasi yang bersinergi
sehingga dapat mempercepat proses dari si
stem serta menghindari adanya praktek “kong
kalikong” karena semua proses telah by system
yang akan menolak ketika terdapat proses yang
tidak sesuai dengan aturan.
Jika hal tersebut sudah bisa dilaksanakan,
maka pencapaikan Zona Integritas akan lebih
baik. Jika dipresentasikan, pembangunan SDM
mendapatkan porsi yang lebih besar untuk
mencapai Zona Integritas. Jika SDM memiliki

kualitas yang baik maka sistem akan mengiku
ti. Untuk pihak eksternal diharapkan akan
memberikan pelayanan yang lebih baik karena
berhubungan langsung dengan masyarakat dan
untuk pihak internal akan mampu melaksana
kan tugas yang menjadi amanat pemerintah.
“Harapannya kami membangun Zona Inte
gritas ini, sebagai kepala kantor boleh menjadi
indikator keberhasilan dari kantor ini, karena
jika kita masuk ke dalam Zona Integritas berarti
kita telah berhasil sehingga kita bisa menjadi
penilaian. Terlebih jika kita masuk kedalam
Wilayah Bebas Korupsi yang sudah masuk
dalam kelas emas. Support bukan h
 anya dari
para pegawai yang menangani langsung namun
juga dari atas,” tutup Beliau. (AM)
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Mencetak Penerbang
Unggul Dari Timur
Pulau Jawa
Kali ini Tim Buletin
Transparansi berkesempatan
mengunjungi Akademi
Penerbang Indonesia (API)
Banyuwangi Jawa Timur.
Disambut hangat oleh
Direktur API Banyuwangi
Genny Luhung Prasojo,
S.S.,M.M., Tim Buletin
Transparansi mengobrol
santai di ruang kerja beliau.

Mencetak Penerbang Unggul
Untuk mencetak penerbang unggul, API
Banyuwangi melakukan rekrutmen peserta
didik melalui seleksi penerimaan calon Taruna
(sipencatar) reguler secara nasional, “tes
akademik, tes kesehatan, psikotest dan terakhir
tes wawancara kami lakukan untuk menda
patkan input terbaik,” ujar Genny.
Selain itu ada dukungan lain dalam mence
tak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul pada
API Banyuwangi, Genny menyatakan bahwa
selain mendidik Taruna/i program regular,
API Banyuwangi juga mendidik Taruna/i yang
berasal dari Kepolisian yang dibuktikan dengan
adanya kerjasama antara API Banyuwangi
dengan Polisi Udara. “Hal ini dilakukan karena
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kebutuhan penerbang polisi udara belum ter
penuhi sehingga dilakukan langkah percepatan
dengan melakukan rekrutmen internal untuk
disekolahkan di API Banyuwangi” ujar beliau.
Dalam menyikapi program pemerintah da
lam menciptakan SDM yang unggul, Direktur
API Banyuwangi menyatakan bahwa SDM
dan Program Pendidikan di API Banyuwangi
berkualitas serta berstandar Internasional.
Dengan resminya API Banyuwangi menjadi
Associate Membership ICAO TrainAir Plus
Programme hal tersebut meningkatkan kua
litas pendidikan dan telah terverifikasi secara
internasional. Selain kualitas pendidikan,
API Banyuwangiakan meningkatkan kuali
tas tenagapengajar. Meningkatkan kualitas
para Flight Instructor (FI) dengan mengikuti

Laporan Utama

elatihan yang diselenggarakan oleh ICAO
p
Trainair Plus Programme. ”Hal tersebut di
lakukan untuk meningkatkan kualitas API
Banyuwangi dalam mencetak penerbang yang
unggul dengan kualitas terbaik” tegasnya.
Strategi pembangunan karakter SDM dapat
dilakukan melalui pendidikan, pembelajaran
dan fasilitas. Peran pendidikan sangat strategis
karena merupakan pembangun integrasi nasio
nal yang kuat. “Dalam melakukan pendidikan
di lingkungan API Banyuwangi etika dan kom
petensi berjalan sinergis karena dibutuhkan di
dunia penerbangan.
“Banyak sekolah penerbangan yang me
ngajarkan kompetensi akademik, di API Banyu
wangi selain kompentensi akademik juga me
ngajarkan non akademik seperti etika, disiplin

dan pendidikan moral juga ditanamkan kepa
da Taruna/i” jelasnya. Beliau menambahkan
selain itu cara menanamkan nilai moral dan
sikap mental kepada Taruna/i yaitu dengan
melakukan tindakan berupa menempelkan
papan bicara (poster, slogan dan quotes), me
lakukan kegiatan kerohanian, nilai etika dan
kedisiplinan selalu disampaikan pada saat apel
dan mengundang narasumber yang qualified
untuk memberikan kuliah umum. “Dengan te
naga pengajar yang andal, ruang kelas, e-book,
e-library, perpustakaan, labsimulator, 37 (tiga
puluh tujuh) pesawat latih yang terdiri dari 35
(tiga puluh lima) pesawat latih jenis Cessna 172
dan 2 (dua) pesawat latih jenis Piper Seneca,
API Banyuwangi siap mendukung kompetensi
para Taruna/I” tegasnya.
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Adapun lulusan Taruna/i API Banyuwangi
telah banyak bekerja baik di pemerinta
han maupun maskapai penerbangan nasio
nal. 
”Untuk tahun 2019, sebanyak 18 (dela
pan b
 elas) orang diterima di maskapai milik
BUMN” jelas Genny.
Peran Kelembagaan
Untuk memperkuat kelembagaan, API
Banyuwangi melakukan improvement untuk
menjadi Politeknik. API Banyuwangi kede
pannya akan membuka program studi untuk
mendidik pilot berkualifikasi seaplane. Menu
rut Genny, program ini dipilih karena seaplane
akan populer di dunia penerbangan tanah air.
Genny menambahkan saat ini di Indonesia be
lum banyak pilot yang dapat menerbangkan
seaplane. “Itulah yang mendorong kami untuk
membuka program studi seaplane,” tambah
nya. Saat ini API Banyuwangi mempunyai dua
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program studi yaitu : Penerbang Sayap Tetap
dan Operasi Pesawat Udara. “Untuk menjadi
Polikteknik syarat dari Kemenristek Dikti
minimal harus mempunya tiga program studi,”
ujar Genny.
Genny mengatakan, untuk menyiapkan pro
gram tersebut, pihaknya menyuarakannya ke
pada pihak-pihak yang akan terlibat agar dapat
bersinergi. API Banyuwangi telah melakukan
beberapa langkah awal salah satunya melaksa
nakan seminar/ Focus Group Discussion (FGD)
Konsultasi Publik Studi Pendahuluan Pengem
bangan Seaplane, dengan mengundang ope
rator dan regulator untuk meminta masukan/
opini terkait dukungan untuk menjadikan API
Banyuwangi menjadi politeknik dengan tujuan
untuk membuka program studi baru seaplane.
Selanjutnya, API Banyuwangi, akan mema
sang floats kits pada tiga pesawat latih milik API
Banyuwangi. Saat ini kita siapkan pesawatnya
dulu. Kalau sudah ada pesawatnya, nanti akan

Laporan Utama

ada disusul dengan pertanyaan: mana pilotnya,
regulasi, area latihan dan operasinya? Semua
harus sinergi,” ujar Genny.
Obrolan Tim Buletin Transparansi dengan
Genny semakin seru kala beliau bercerita
tentang program pemerintah terkait Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Beliau menambahkan dengan seaplane
dapat 

menunjang pariwisata serta membuka
keterisolasian daerah dan pulau-pulau kecil
yang belum mempunyai bandar udara.
Beliau mengatakan bahwa sebagai negara
kepulauan, trans
portasi udara menjadi cara
yang paling efektif untuk menghubungkan ka
wasan terpencil. “Hal ini merupakan salah satu

cara mendukung program pemerintah agar
memudahkan menjang
kau daerah terpencil
dan terluar khususnya dalam bidang pariwi
sata nasional dengan cara menyediakan SDM
penerbang dengan kualifikasiseaplane.
Obrolan dengan Genny harus berakhir
kala Tim Buletin Transparansi harus bersiap
mengikuti Joy Flight bersama Flight Instructor
(FI) yang juga lulusan API Banyuwangi. “Sudah
saatnya kita punya sekolah yang memiliki
seaplane class rating.
Kalau pilotnya sudah ready, kita bisa mulai
pembangunan penerbangan de
ngan armada
seaplane di Indonesia,” tutup beliau . (NP)
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Politeknik Penerbangan
Makasar Menuju SDM
Unggul Indonesia Maju
Upaya Pembangunan Sumber
Daya Manusia (SDM) menjadi
kunci keberhasilan dan
kesuksesan Indonesia di masa
yang akan datang. SDM yang
unggul dalam segala bidang
akan mampu bersaing secara
global khususnya memasuki
era industri 4.0. Kemajuan
industri yang berjalan di
Indonesia tidak cukup
hanya dilihat dari kemajuan
infrastruktur saja, tetapi harus
didukung dengan peningkatan
kualitas sumber daya manusia.

Hal ini selaras dengan salah satu program
prioritas utama Presiden Joko Widodo untuk
5 tahun ke depan yaitu pembangunan SDM
Unggul. Peningkatan kualitas SDM dapat di
tempuh dengan berbagai macam cara salah sa
tunya yaitu perbaikan pendidikan. Pendidikan
yang dimaksud ialah pendidikan perguruan
tinggi dimana tempat ini sebagai garda terde
pan yang berperan langsung dalam mencetak
SDM unggul dan kompetitif di masa menda
tang. Hal ini yang melatarbelakangi Tim Bule
tin Transparansi untuk mewawancara Ahmad
Bahrawi, S.E., M.T selaku Direktur Politeknik
Penerbangan Makasar (Poltekbang) perihal
perannya dalam melahirkan calon SDM Ung
gul Poltekbang Makassar. Ahmad menjelaskan
bahwa Poltekbang Makasar berpartisipasi aktif
dalam menciptakan anak-anak bangsa yang
kompeten khususnya di sektor penerbangan.
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Politeknik Penerbangan Makasar yang dulu
bernama Akademi Teknik Keselamatan Pener
bangan (ATKP) ternyata sudah menyiapkan
beberapa strategi khusus menuju SDM Unggul
Indonesia Maju.
Bicara tentang pengajaran di Poltekbang
Makasar, Ahmad mengatakan rata-rata lulusan
kampus selama ini sudah memenuhi rating dan
kualifikasi sesuai kompetensi yang dibutuhkan
industri penerbangan. Sehingga beliau men
yanggupi apabila sewaktu-waktu ada kebu
tuhan di luar negeri Poltekbang Makasar siap
mengirimkan lulusan-lulusan terbaiknya.
Program Presiden Joko Widodo “SDM Ung
gul, Indonesia Maju” bermaksud menciptakan
generasi-generasi yang mampu bersaing di
level global dengan mengembangkan kompe
tensi dan ketrampilan menggunakan cara baru.
Ahmad sudah beberapa kali melakukan evalua

si dengan para user terkait kebutuhannya dan
mereka menyebutkan kemampuan berbahasa
inggris dan penguasaan teknologi terkini agar
lebih diprioritaskan. Hal ini disambut dengan
baik oleh Direktur Poltekbang Makasar men
gingat peralatan yang dimiliki kampus sudah
sangat mendukung untuk itu. “Pada saat saya
memulai memimpin di sini, saya mencoba men
gukur kemampuan Bahasa Inggris para siswa
dan hasilnya masih jauh dari sempurna. Saya
menggunakan nilai akhir Toefl sebagai parame
ternya”, sebutnya. Untuk itu, Ahmad memberi
arahan kepada para dosen agar para siswa ter
biasa berbahasa inggris harus dimulai dari lan
gkah kecil. Ahmad berharap percakapan antar
dosen, pegawai, dan taruna dilakukan dengan
bahasa Inggris. Poltekbang Makasar juga tak
jarang mengadakan kuliah umum yang dise
lenggarakan di kampus dengan mengundang
para stakeholder agar para Taruna/I menge
tahui kebutuhan riil di lapangan. Poltekbang
Makasar juga membuka lebar kesempatan bagi
para Taruna/i terbaik setiap semester dengan
reward pemberian beasiswa.
Berpegang pada semboyan BPSDM yang
berbunyi “Gunawisista, Nimpuna, Sistacara
yaitu SDM yang Prima, Profesional dan Etika”,
Ahmad mengembangkan kemampuan teknis
(hard skill) para Taruna/i dengan cara meng
gunakan fasilitas yang tersedia di kampus dan
fasilitas pemberian dari stakeholder Airnav dan
PT Angkasa Pura. Selain itu, Poltekbang Maka
sar bekerja sama dengan Universitas Hasanu
din dan lembaga Pendidikan psikologi untuk
pengembangan kemampuan soft skill. Beliau
juga menyampaikan saat ini baru dicanangkan

rencana peningkatan soft skill para Taruna/
isehingga kompetensi hard skill dan soft skill
lulusan Poltekbang Makasar bisa seimbang.
Kegiatan keagamaan di Poltekbang Makasar
juga telah disempurnakan dengan mengun
dang pemuka agama yang sudah diseleksi
sehingga menghindari masuknya radikalisme
di lingkungan Poltekbang Makasar.
Sebagai unit kerja yang bertugas
menyiapkan lulusan yang akan bekerja di bi
dang transportasi khususnya transportasi
udara, Direktur Poltekbang Makasar berpan
dangan bahwa kualitas SDM yang ada saat ini
secara keseluruhan sudah sesuai tren global
di dunia penerbangan ICAO, Namun masih
terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pol
tekbang Makasar, yaitu:
1.

Minat menjadi SDM penerbangan di ne
gara-negara maju mengalami penurunan
sehingga menjadi peluang tersendiri bagi
kampus-kampus penerbangan Indonesia
untuk mendidik SDM bidang penerban
gan. Berkurangnya minat ini disebabkan
oleh persaingan dengan industri lainnya
sehingga tendensi pencari kerja tidak mau
bekerja kasar seperti profesi pilot atau
teknisi melainkan ingin bekerja kantoran.

2.

Pertumbuhan pergerakan penumpang
khususnya di Asia Pasifik dinilai akan
menduduki peringkat 1 mengalahkan Ame
rika khusus
nya Interasia. Hal ini mem
berikan peluang besar bagi calon SDM
di sektor penerbangan karena lapangan
pekerjaan akan semakin tinggi.
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Profesi yang saat ini dibutuhkan salah satu
nya adalah teknisi di bidang perawatan pesawat
pengembangan batam aeroteknik dan GMF di
Jakarta sehingga banyak perawatan yang sela
ma ini dilakukan di luar negeri dapat dilakukan
dalam negeri
Terkait penanaman nilai moral, Direktur
Poltekbang Makasar tak lupa untuk terus me
ng
ingatkan para Taruna/i setiap apel bahwa
tujuan mereka di sini adalah untuk mencari
ilmu dan menjadi kebanggaan orang tua. “Me
reka harus saling membantu untuk sukses dan
tidak apatis dengan sesama”, ujarnya. Selain
itu, Ahmad juga memonitor kinerja para dosen
agar dosen tidak hanya sekadar memberikan
hal-hal substansi tetapi juga memberikan du
kungan dan motivasi kepada siswanya.
“Saya selalu tanamkan, keberhasilan dosen
tercermin dari keberhasilan siswanya,” tegasn
ya. Secara rutin peningkatan kompetensi juga
dilakukan terhadap para dosen dimana do
sen diikutsertakan diklat-diklat singkat pada
pelatihan airline atau pelatihan rating. Tahun
ini pengembangan kompetensi dosen mulai
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dilakukan di tingkat pusat yang diselenggara
kan oleh Pusat Pengembangan (Pusbang)
SDM Perhubungan Udara. Pusbang SDM Per
hubungan Udara setiap tahun melakukan trai
ning need analysis guna mengetahui kebutuhan
para stakeholders sehingga lulusan Poltek
bang Makassar dapat memenuhi kompetensi
yang dibutuhkan di dunia kerja. Kemampuan
hardskill, softskill, penguasaan internet dan
Bahasa asing, serta kreativitas dan kemampuan
dalam memecahkan masalah di lapangan me
rupakan prioritas utama yang dibutuhkan para
stakeholders.
Terhadap pegawai Poltekbang Makasar,
Ahmad juga terus berusaha untuk memberikan
pengarahan agar memperbaiki pelayanannya
terhadap taruna dan taruni. Pegawai harus bisa
membantu melakukan pembinaan tidak hanya
sekadar bekerja. Untuk pegawai yang memiliki
kebiasaan buruk, beliau lakukan pendekatan
personal dengan mengingatkan kembali hak
dan kewajiban sebagai pegawai dan juga men
yatakan ulang sanksi yang akan diterima pega
wai. (DBL/MN)

SDM Unggul dari
Kota Daeng Makassar
Kita butuh SDM Unggul yang berhati
Indonesia, berideologi Pancasila.
Kita butuh SDM Unggul yang toleran
yang berhakhlak mulia. Kita butuh
SDM Unggul yang terus belajar
bekerja keras dan berdedikasi
(Penggalan pidato Presiden Joko Widodo
dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Bersama DPR
di Gedung Nusantara pada bulan Agustus lalu).

SDM Unggul Indonesia Maju merupakan
salah satu prioritas utama dalam pemerintahan
Kabinet Indonesia Maju di periode ke 2 peme
rintahan Joko Widodo dan Ma’aruf Amin. Pen
gembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
menjadi prioritas inilah yang menjadi latar
belakang tema Buletin Transparansi Edisi 5 di
tahun ini, dengan harapan Kementerian Perhu
bungan dapat turut mensukseskan dan bersi
nergi untuk mencapai prioritas Pemerintahann
dalam Pembangunan SDM, kali ini Tim Buletin
Transparansi bertandang ke Kota Daeng Ma
kassar untuk melakukan liputan pada sekolah
kedinasan yang berada di bawah naungan Ke
menterian Perhubungan. Dalam kesempatan
baik ini kehadiran Tim Buletin Transparansi
disambut oleh Bapak Rachmat Tjahjanto yang
diberikan amanah untuk memipin Politeknik
Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar sejak 17 Ja
nuari di awal tahun 2019. Berdiri sejak tahun
1921 yang awalnya bernama Sekolah Pelaya
ran Tingkat Dasar di Makassar sampai dengan
sekarang menjadi Politeknik Ilmu Pelayaran
Makassar sudah menghasilkan ribuan alumni
yang tersebar di seluruh dunia.
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar terdiri
dari 2 kampus yaitu Kampus 1 yang terletak di
Jalan Tentara Pelajar dengan jumlah Taruna/i
sampai dengan saat ini berjumlah 418 orang

dan Kampus 2 di Jalan Salodong dengan jumlah
Taruna/i sampai dengan saat ini berjumlah
1091 orang. Kampus 1 diperuntukkan bagi
Taruna/i yang baru akan mengikuti pendidikan
di PIP Makasar yakni semester I dan II. Untuk
melanjutkan ke semester III sampai dengan
selesai masa pendidikan, para Taruna/i akan
mengikuti pendidikan di Kampus 2. Sistem
pendidikan vokasi yang diterapkan di PIP Ma
kasar mewajibkan para Taruna/i untuk me
nerima didikan dalam asrama dan keseharian
mereka diatur dalam Perintah Harian Sifat
Tetap (PHST) dari mulai mereka bangun tidur
sampai dengan malam hari saat mereka akan
tidur.
Kualitas SDM
“Kualitas SDM PIP Makassar InshaaAllah
sampai saat ini sudah sangat baik, terbukti dari
cepatnya lulusan kami terserap di pasaran du
nia kerja. Taruna/i kita hampir tidak pernah
menganggur dan Taruna/i dari PIP Makassar
ini terkenal “tahan banting” di lapangan (di
atas kapal) karena memang terkenal naluri Pe
lautnya sangat kuat sekali”, ujar Bapak Kelahi
ran Kalijati 53 tahun lalu ini.
Merangkap sebagai Asisten Ahli , dalam
memimpin sistem pendidikan di PIP Makas
sar ini, pria yang sebelumnya menjabat se
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Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita,
membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis.
Membangun SDM yang terampil, menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi
(Penggalan Pidato Presiden Jokowi Widodo di
Komplek Parlemen Senayan pada bulan Oktober lalu).

bagai Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Ilmu Pelayaran Barombong (sekarang menjadi
PIP Barombong) tidak melulu hanya mengan
dalkan kompetensi. Beliau juga menerapkan
pengembangan moral, etika dan mental dalam
keseharian para Taruna/i. Karena baginya Eti
ka, Kompetensi, Moral dan Sikap Mental tidak
dapat dipisahkan. Etika merupakan perilaku
atau sikap yang baik yang harus ditanmkan
kepada Taruna/i dalam lingkungan kampus
yang merupakan bekal dalam berprilaku ke
seharian mereka nantinya saat terjun di du
nia kerja yang diatur dalam Pola Pengasuhan
Taruns/i Diklat Pembentukan pada UPT di
Lingkungan BPSDM Perhubungan dengan Pe
raturan Kepala BPSDM Perhubungan Nomor
PK.08/BPSDMP-207 dan Kompetensi adalah
keilmuan yang harus dimiliki oleh setiap lu
lusan untuk bisa bersaing di dunia kerja baik
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dalam maupun luar negeri, dimana standard
competency international yang dimiliki oleh
para Taruna/i selama mengenyam pendidikan
di kampus mengacu pada STCW 78 Amande
men Manila 2010 dan Undang-undang no.12
tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Antara
Etika dan Kompetensi tidak dapat dipisahkan
dan tidak dapat jalan sendiri-sendiri namun
keduanya merupakan syarat mutlak terben
tuknya SDM yang berkualitas. Sebagai pemim
pin di PIP Makassar, Pak Rahmat, begitu biasa
beliau disapa memiliki cara sendiri untuk me
nanamkan Moral dan Sikap Mental terhadap
para pegawai dan para Taruna/i di PIP Makas
sar. Untuk para pegawai beliau selalu berusa
ha memberikan pemahaman Regulasi terkait
kedisiplinan pegawai dengan cara mensosia
lisasikan regulasi-regulasi tersebut pada saat
Apel Pegawai, memberikan kesempatan bagi

para pegawai mengembangkan diri dengan
mengikuti training seperti ESQ dan Pola Pen
gasuhan serta menjadikan dirinya contoh yang
baik bagi para pegawai dan Taruna/i. Untuk
para Taruna/i beliau selalu memberikan pema
haman peraturan terkait Peraturan Tata Tertib
Taruna (Pertibtar), memberikan pengarahan
kepada para kakak Pembina dan pengasuh, be
rusaha untuk hadir di saat para Taruna/i apel
pagi maupun malam, dan bahkan tidak jarang
Beliau selalu menyempatkan diri untuk ikut
makan bersama dengan para Taruna/i minimal
2 kali dalam seminggu. Lebih mengakrabkan
diri dengan para mentor yang adalah kakakkakak senior yang memiliki adek-adek asuh
untuk saling sharing dan untuk mengetahui
perkembangan dari para taruna/i. “Disini se
tiap kakak senior yang menjadi mentor memi
liki 10 orang adik asuh yang bertanggungjawab
akan keadaaan atau kondisi dari adek asuhnya
dan berkewajiban untuk melaporkannya kepa
da Perwira Kompi. Jadi saya selalu berusaha
untuk menyempatkan diri berdiskusi, sekedar
sharing dan menanyakan perkembangan-per
kembangan dari para Taruna/i dengan para
mentor maupun dengan para perwira kompi”,
jelasnya lagi. Dengan pendekatan-pendekatan
inilah Beliau berharap dapat meminimalisir
tindakan-tindakan yang tidak diharapkan teru
lang lagi seperti yang santer dikabarkan pada
asrama-asrama sekolah kedinasan. Dan den
gan perpaduan dari kompetensi, etika , moral
serta mental yang kuat dari para Taruna/i ini
lah yang akan menciptakan SDM Unggul dari
PIP Makassar.
Persiapan Menghadapi
Dinamika Dunia Kerja
Untuk menjadi SDM yang unggul, PIP Ma
kassar terus berbenah diri dengan selalu mela
kukan evaluasi Kurikulum Pendidikan sesuai
dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi
saat ini, melengkapi fasilitas-fasilitas untuk
praktek seperti simulator dan laboratorium
yang lebih modern lagi yang saat ini diguna
kan oleh armada-armada pelayaran dunia,
meningkatkan kemampuan personal bagi para
Taruna/i dengan melakukan pelatihan di kapal
latih yang dimiliki oleh PIP Makassar, menin
gkatkan kemampuan berbahasa asing yang me
rupakan modal utama dalam berkomunikasi di
atas kapal. Untuk mendukung usaha tersebut,
PIP Makassar menetapkan hari Rabu sebagai
English Day yang mewajibkan seluruh pegawai

dan Taruna/i berkomunikasi dengan menggu
nakan bahasa Inggris. Beliau menambahkan,
rutin memberikan kegiatan-kegiatan ektsra
kurikuler di bidang Informasi Teknologi yang
“memaksa” para Taruna/i harus mampu untuk
melek teknologi guna menghadapi revolusi in
dustry/. 4.0. Sampai dengan saat ini, para lu
lusan PIP Makassar sudah banyak terserap di
dunia Pemerintahan, BUMN, Perusahaan-pe
rusahaan Pelayaran, TNI-AL dan Perusahaanperusahaan swasta yang ada di dalam maupun
luar negeri. Respon positif juga diterima baik
oleh PIP Makassar dari para stakeholders yang
menggunakan jasa lulusan PIP Makassar ini,
secara keseluruhan para stakeholderss dapat
dikatakan puas dengan para lulusan PIP Ma
kassar ini. Hal tersebut diperoleh dari survey
kepuasan bagi para stakeholders setiap tahun
nya, melakukan Monitoring dan Evaluasi bagi
para Taruna/i lulusan PIP Makassar setiap
tahunnya, dan terjalinnya kerjasama serta ko
munikasi yang baik antara stakeholders dengan
pihak PIP Makassar.
Prestasi
Dia akhir wawancara Beliau menyampaikan
beberapa kabar baik bahwa lembaga pendidi
kan yang dipimpinnya adalah lembaga pendidi
kan yang tercepat dalam penerbitan Sertifikat
Kelulusan serta pada tahun 2019 ini PIP Ma
kassar mencetak beberapa prestasi antara lain
Penghargaan Narasumber Keterampilan Pe
madam Kebakaran, Penghargaan Penyeleng
garaan Angkutan Lebaran, Penghargaan Parti
sipasi Kegiatan Donor Darah Tingkat Propinsi,
Juara III Lomba Kebersihan Lingkungan Kerja
di Kementerian Perhubungan, dan menjadi
Nominasi Zona Integritas menuju Wilayah Be
bas dari Korupsi (WBK). (RPAS)
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Membentuk SDM
Lewat Kepemimpinan
Sebagai Direktur
Politeknik
Pelayaran
Sorong, Capt
Wisnu Risantom
MM berusaha
mencetak putraputri Indonesia
Timur menjadi
pelaut-pelaut
handal dan bisa
bersaing dengan
pelaut-pelaut dari
sekolah-sekolah
lain di Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur Politeknik Pe
layaran Sorong, selain mempunyai fungsi ma
najemen juga harus bisa menjadi pendidik dan
contoh bagi pegawai dan peserta didik. Dengan
pendidikan yang berkualitas akan mengha
silkan Sumber Daya Manusia yang bekualitas
pula, sebagai seorang Direktur Politeknik, be
liau harus bisa menumbuhkan tunas kepemim
pinan baru yaitu menyiapkan pemimpin baru
sama hebat atau lebih hebat darinya. Politeknik
Pelayaran Sorong mempunyai Visi menjdi lem
baga Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan
yang menghasilkan Pelaut berdaya saing ting
gi, yang prima, profesional dan beretika sesuai
standar nasional dan internasional.
Berikut wawancara Tim Buletin Transpa
ransi dengan Capt Wisnu Risantom MM men
genai Sumber Daya Manusia dari Politeknik
Pelayaran Sorong.
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Manajerial Membentuk Sumber Daya Ma
nusia (SDM)
“Kepemimpinan adalah proses belajar yang
tidak pernah selesai, belajar terus menerus.
Apapun jamannya saya rasa kita perlu meme
gang prinsip-prinsip dalam menumbuhkan
jiwa pemimpin,” jelasnya. Ada 5 (lima) prinsip
utama yang Capt.Wisnu yakini, yaitu:
1. Menemukan benih kepemimpinan dalam se
tiap individu.
Beliau mengatakan bahwa setiap orang dila
hirkan sebagai pemimpin. Benih itulah yang
seharusnya ditemukan pada individu di se
kitar lingkungan kerja. Dengan cara melihat
setiap kegiatan yang dilaksanakan di setiap
unit kerja. Kita dapat melihat implementasi
dari soft skill yang dimiliki dalam menyele
saikan setiap tugas yang diberikan.

2. Memperkuat pohon kepemimpinan.
Capt. Wisnu melanjutkan, salah satu krite
ria pemimpin yang kuat adalah menjadikan
dirinya pembelajar. Kepemimpinan adalah
proses belajar yang tidak pernah selesai. Ke
pemimpinan adalah proses belajar terus me
nerus.
3. Mengembangkan jejaring pohon kepemim
pinan.
“Seorang pemimpin juga memprioritaskan
terbangunnya jejaring, disinilah kemam
puan berkomunikasi dianggap penting,
ujarnya.”
4. Menjadikan kepemimpinan semakin kuat
saat menghadapi badai.
“Setiap pemimpin pasti mengalami masa su
lit dan krisis. Dalam konsep kepemimpinan,
krisis dipandang sebagai kesempatan mem
buatnya semakin baik, ujarnya.”
5. Menumbuhkan tunas kepemimpinan baru.
Point terakhir yang beliau katakana bahwa
tugas pemimpin hebat adalah menyiapkan
pemimpin baru sama hebat atau lebih hebat
darinya.
Kompetensi Mengelola SDM
“Sebagai pemimpin harus punya visi kede
pan. Visi ini harus diikuti dengan misi yang fe
asible atau dapat diterapkan, ujarnya.” Beliau

mengatakan Dalam organisasi Politeknik Pe
layaran Sorong, mempunyai visi dan misi yang
harus dicapai, sehingga apa dikerjakan juga se
laras dengan visi dan misi organisasi. Manage
rial skill yang harus dimiliki yaitu:
1. Tehnical, keahlian yang diperlukan untuk
menyelesaikan atau memahami suatu jenis
pekerjaan tertentu yang dilaksanakan dalam
suatu organisasi.
2. Interpersonal, kemampuan untuk memaha
mi, memotivasi, dan berkomunikasi dengan
individu maupun kelompok.
3. Conceptual, kemampuan manajerial untuk
berpikir secara serentak.
4. Diagnostic, kemampuan manajer untuk
memvisualisasikan jawaban yang paling se
suai untuk situasi tertentu dan dalam waktu
tertentu.
5. Communication, kemampuan manajer un
tuk mengirimkan ide dan informasi efektif
kepada orang lain maupun untuk menerima
ide dan informasi secara efektif dari orang
lain.
6. Decision making, kemampuan manajer un
tuk mengenali dan mendefinisikan masalah
dan kesempatan untuk memperbaikinya dan
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kemudian memilih suatu tindakan yang se
suai untuk memecahkan masalah dan me
manfaatkan kesempatan.
7. Time management, kemampuan manajer
untuk memprioritaskan pekerjaan secara
efisien, dan untuk mendelagasikan secara te
pat.
Selain itu, nilai profesi yang bisa diterapkan
antara lain:
1.
Integritas dan moralitas
Integritas menyangkut mutu, sifat dan ke
adaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh
sehingga memiliki potensi dan kemampuan
yang memancarkan kewibawaan dan kejuju
ran. Moralitas menyangkut akhlak, budi peker
ti, susila, ajaran tentang baik dan buruk, segala
sesuatu yang berhubungan dengan etiket, adat
sopan santun. Persayratan integritas dan mo
ralitas penting untuk menjamin seorang guru
yang baik, bersih dan berwibawa. Di tengah
berbagi kasus yang menyangkut guru teruta
ma tindakan penganiayaan kepada murid, lalai
dalam tugas, tidak berkompeten dan lain-lain,
maka nilai integritas dan moralitas sebagai
pendidik mendapat perhatian utama.
2. Tanggungjawab
Seorang pendidik harus memikul tang
gungjawab untuk menjalankan misi dan man
dat yang dipercayakan kepadanya. Pendidik ha
rus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan
dan tidak dilakukannya untuk mencegah terja
dinya penyimpangan dalam organisasi kepen
didikan terutama saat mengajar kepada peser
ta didiknya, harus memiliki keberanian untuk
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mempertanggunjawabkan tindakan yang telah
dilakukan dan mengambil risiko atau pengor
banan untuk kepentingan organisasi dan pe
serta didik. Tanggungjawab dan pengorbanan
adalah dua hal yang saling berhubungan erat.
Pendidik harus mengutamakan kepentingan
organisasi dan tugas mendidiknya yang dila
kukannnya daripada kepentingan pribadi atau
keluarga termasuk pengorbanan waktu.
3. Visi pendidik
Visi adalah arah kemana pengabdiannya
kepada sesuatu yang diabdikan di bawah. Se
orang pendidik menjadi motivator sekaligus
pemberi arah bagaimana para peserta didik da
pat menetukan arah tujuan yang dicita-citakan.
Visi seorang pendidik berkaitan dengan renca
na masa depan ataupun metode yang akan di
gunakannya dalam proses pembelajaran, agar
semua peserta didik mampu mengimplementa
sikan apa yang telah dipelajarinya.
4. Kebijaksanaan
yaitu kearifan seorang pendidik dalam me
mutuskan sesuatu sehingga keputusannya adil
dan bijaksana. Kebijaksanaan memiliki makna
lebih dari kepandaian dan kecerdasan. Seorang
pengajar harus bijaksana dalam menghadapi
situasi sulit terutama ketika berhadapan den
gan para anak didiknya. Anak didik yang sering
kali memiliki sifat bandel harus disikapi dengan
bijak agar jangan sampai mempengaruhi men
tal ataupun lebih menurunkan semangatnya
dalam belajar. Seorang guru juga sering diha
dapkan pada situasi yang membutuhkan sikap
dalam menghadapinya, terutama saat anggota
seprofesinya yang melanggar kode etik, atau
suatu permasalahan pribadi yang akan beru

jung atau mempengaruhi proses pembelajaran
di dalam kelas.
5. Keteladanan
keteladanan seorang pendidik adalah sikap
dan tingkah laku yang dapat menjadi contoh
bagi peserta didik atapun disekitarnya. Kete
ladanan berkaitan erat dengan kehormatan,
integritas dan moralitas pendidik. Keteladanan
yang dibuat-buat atau semu dan direkayasa ti
dak akan langgeng. Pendidik sejati melakukan
hal-hal baik dengan wajar tanpa pamrih, bukan
sekedar untuk mendapat pujian manusia. Si
fat-sifat baiknya dirasakan orang lain sehingga
dapat mempengaruhi lingkungan dan masyra
kat luas terutama peserta didik dan anggota/
organisasi pendidik sebagi suatu teladan yang
hidup.
6. Menjaga kehormatan
seorang pendidik harus menjaga kehorma
tan dengan tidak melakukan perbuatan tercela
karena semua perbuatannya menjadi contoh
bagi anak didiknya dan orang-orang sekitarn
ya. Ia tidak boleh mudah terjebak dalam go
daan “Tiga Ta”, yaitu Harta (memperoleh
materi atau uang secara tidak sah/melanggar
hukum), Tahta (mendapatkan kekuasaan den
gan menghalalakan segala cara) dan Wanita
(perselingkuhan) yang sering menjatuhkan
kehormatan sebagai pemimpin. Mahatma
Gandhi mengatakan ada 7 (tujuh) dosa sosial
yang mematikan yaitu: kekayaan tanpa kerja,
kenikmatan tanpa nurani, ilmu tanpa kema
nusiaan, pengetahuan tanpa karakter, politik
tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, dan iba
dah tanpa pengorbanan. Semua itu merupakan
rambu-rambu peringatan bagi pendidik untuk
menjaga kehormatannya.
7.
Beriman
beriman kepada Tuhan YME sangat penting

karena pendidik adalah manusia biasa dengan
semua keterbatasannya secara fisik, pikiran dan
akal budi sehingga banyak masalah yang tidak
akan mampu dipecahkan dengan kemampuan
nya sendiri. Iman dapat menjembatani antara
keterbatasan manusia dengan kesempurnaan
yang dimiliki Tuhan, agar kekurangan itu da
pat diatasi. Iman juga merupakan perisai untuk
meredam keinginan dan nafsu-nafsu duniawi
serta godaan untuk melakukan penyimpnganpenyimpangan dalam menjalankan profesi ke
pendidikannya. Penting bagi seorang pendidik
untuk selalu menyadari bahwa Tuhan itu Maha
Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Hadir.
8. Kemampuan berkomunikasi
bahwa seorang pendidik harus mampu
mengkomunikasikan dengan baik pengetahuan
yang dimilikinya kepada para peserta didik,
agar dapat dipahami dengan baik. Pendidik
juga harus mampu berinteraksi dan berkomu
nikasi dengan peserta didik baik di dalam kelas
maupun di dalam masyarakat.
9.

Komitmen meningkatkan
kualitas SDM
ada pepatah kuno yang kurang lebih ber
bunyi sebagai berikut: kalau anda ingin meme
tik hasil jangka pendek, tanamlah jagung atau
padi. Kalau anda ingin memetik hasil jangka
panjang tanamlah pohon kelapa. Tetapi kalau
ingin memetik hasil sepanjang masa, didiklah
manusia, dan inilah yang menjadi salah satu
tujuan pendidik yaitu mendidik peserta didik
agar menjadi manusia yang berkualitas sehing
ga dapat membangun bangsa dan negara. Ou
tput pendidikan yang berkualias akan mengha
silkan SDM yang berkualitas pula.
“Harapan saya sebagai Direktur Politeknik
Pelayaran Sorong adalah bagaimana organisasi
yang baru terbentuk ini bisa selaras dengan ren
cana strategis yang ditetapkan,” tutup Beliau.
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MANAJEMEN KONFLIK
DALAM AUDIT
Oleh : Yulianto Setiawan, ST., QIA
Auditor Muda Inspektorat II

Istilah “konflik” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “conflict”
yang artinya pertentangan atau perselisihan. Konflik
merupakan proses disosiatif dalam interaksi sosial yang
terjadi ketika semua pihak dalam masyarakat ingin mencapai
tujuannya dalam waktu bersamaan. Konflik dilatarbelakangi
oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu
interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah
menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat
istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.
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Konflik tidak bisa kita pungkiri pasti pernah
terjadi di lingkungan pekerjaan atau organisasi
tempat dimana kita bekerja. Sebagai contoh
konkret konflik sering dijumpai pada saat kita
melaksanakan audit. Adanya perbedaan pen
dapat atau opini terkait permasalahan didalam
melihat permasalahan yang dihadapi auditi
antarsesama auditor didalam suatu tim, atau
bisa juga antara tim audit dengan auditi.
Agar konflik tidak berlarut-larut dan tidak
mengganggu kinerja audit, maka diperlukan
suatu manajemen untuk mengantisipasi konflik
yang timbul yang biasa disebut sebagai manaje
men konflik. Dalam hal ini ketua tim memiliki
domain yang paling besar dalam memanage
konflik.
Definisi dari Manajemen Konflik yaitu me
rupakan serangkaian aksi dan reaksi antara
pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik
dengan pembuatan rencana dan mengendali
kan kondisi yang tidak berkesesuaian yang
terjadi pada bentuk komunikasi (termasuk
tingkah laku) dari para pelaku maupun pihak
luar dan bagaimana mereka mempengaruhi
kepentingan (interest) dan interpretasi dalam
rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil
tertentu yang mungkin atau tidak mungkin
menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian
konflik dan mungkin atau tidak mungkin
menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif,
bermufakat, atau agresif. Dalam manajemen
konflik yang diutamakan adalah bagaima
na cara mengendalikan konflik-konflik yang
terjadidiantara para pihak.
Konflik yang tidak terselesaikan tersebut
dapat berdampak pada kinerja tim audit yang
tidak sesuai harapan, oleh karena itu konflik
harus mendapat perhatian. Jika tidak, maka
seorang ketua tim akan terjebak pada hal-hal
seperti:
1. Kehilangan potensi dari anggota tim yang
berharga dan memiliki keahlian teknis.
Anggota tim akan sering mangkir pada
waktu jam-jam kerja berlangsung seper
ti misalnya ngobrol berjam-jam, berjalan
mondar-mandir menyibukkan diri, tidur

2.

3.

4.

5.

dsb. Dan yang lebih fatal anggota tim dapat
saja mengundurkan diri.
Anggota tim sering mengeluh karena sikap
atau perilaku teman kerjanya yang dirasa
kan kurang adil dalam membagi tugas dan
tanggung jawab. Seringnya terjadi perseli
sihan antar karyawan yang bisa memancing
kemarahan, ketersinggungan yang akhirnya
dapat mempengaruhi pekerjaan dan kondisi
psikis
Anggota tim menjadi tidak fit dalam bekerja,
sering mengalami sakit-sakitan, sulit untuk
konsentrasi dalam pekerjaannya, muncul
perasaan-perasaan kurang aman, merasa
tertolak oleh teman ataupun atasan, mera
sa tidak dihargai hasil pekerjaannya, timbul
stres yang berkepanjangan;
Sabotase terhadap hubungan pribadi dan
reputasi anggota tim melalui gosip dan ka
bar burung. Segera setelah orang tidak me
musatkan perhatian pada tujuan peruba
han, tetapi pada masalah emosi dan pribadi,
maka perhatian mereka akan terus terpu
satkan ke sana.
Menurunkan moral, semangat, dan moti
vasi kerja. Seorang karyawan yang jengkel
dan merasa ada yang berbuat salah kepa
danya tidak lama kemudian dapat mera
cuni seluruh anggota tim. Bila semangat
sudahberkurang, ketua tim akan sulit sekali
mengobarkannya kembali.

Namun demikian, apabila konflik tersebut
dapat dikelola dengan baik, maka justru akan
membawa dampak positif dari konflik yang
muncul, hal ini dikarenakan para pihak yang
terkait merasa adanya perhatian dan penge
naan permasalahan yang dirasakan sama-sama
menguntungkan. Dampak positif yang timbul
yaitu :
1. Meningkatnya kedisiplinan tim audit da
lam menggunakan waktu bekerja, seperti
hampir tidak pernah ada tim yang absen
tanpa alasan yang jelas, masuk dan pulang
kerja tepat pada waktunya, sehingga hasil
kerja meningkat baik kuantitas maupun
kualitasnya;
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2. Meningkatnya hubungan kerjasama yang
produktif antar tim audit. Hal ini terlihat
dari cara pembagian tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan analisis pekerjaan
masing-masing;
3. Meningkatnya motivasi kerja seluruh ang
gota tim untuk melakukan kompetisi secara
sehat antar pribadi maupun antar kelompok
dalam organisasi;
4. Semakin
berkurangnya
tekanan-teka
nan, intrik-intrik yang dapat membuat
stress bahkan produktivitas kerja semakin
meningkat;
5. Tim audit dapat mengembangkan 
hasil
temuan auditpada permasalahan yang
ditanganinya sesuai dengan potensi yang

dimilikinya.
Untuk dapat mengatasi konflik, maka seti
daknya ketua tim harus memiliki bekal dan ke
mampuan sebagai berikut :
1. Dapat menciptakan kontak dan membina
hubungan baik dengan sesama anggota tim.
Dapat mendengar dan menamupung aspi
rasi atau opini dari anggota tim. Adanya
hubungan yang baik ini diharapkan adanya
penerimaan atas persepsi awal yang baik
dalam menghadapi permasalahan. Sehingga
penyelesaian masalah diselesaikan dengan
kepala dingin.
2. Kemampuan dan pengetahun yang mema
dai terkait dengan audit yang akan dilaksa
nakan. Hal ini diharapkan agar pada saat
debat yang terjadi bukanlah debat kusir,
yang masing-masing individu saling n
 gotot
tanpa ada dasar yang memadai. Namun
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 ebat yang terjadi haruslah debat yang ber
d
bobot dengan artian antar sesama anggota
dapat memberikan analisa dan logika yang
dapat diterima secara ilmiah.
3. Keterampilan memproses informasi berupa
kemampuan mengirim dan menerima
informasi dari berbagai pihak, dalam artian
memastikan bahwa arti yang dimaksud da
lam instruksi yang diberikan akan sama de
ngan arti yang diterima oleh penerima ins
truksi demikian pula sebaliknya. Sehingga
tidak ada lagi adanya perbedaan persepsi.
Selain itu kemampuan tersebut diatas,
pengalaman juga merupakan hal utama dalam
penyelesaian konflik. Dengan pengalaman ini
diharapkan dapat mengidentifikasi dampak
akibat konflik yang timbul dan memuncul ber
bagai macam alternatif dalam penyelesaian
konflik yang ada untuk kemudian dipilih yang
paling ideal.
Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat
disimpulkan bahwa konflik jangan dijadikan
sebuah momok yang menakutkan d
 alam suatu
tim audit. Konflik dapat dijadikan sebuah
motivasi atau semangat kebersamaan didalam
sebuah tim jika dikelola dengan baik. Dibu
tuhkan kecakapan komunikasi dan pengala
man yang memadai terutama bagi ketua tim
untuk dapat mengemas suatu konflik menja
dikan sebuah potensi atau kekuatan dalam
sebuah tim sehingga tujuan dari pelaksanaan
audit dapat tercapai dan hasil audit dapat ber
kembang dan membawa perubahan kedalam
hal yang positif dari organisasi auditi.

Auditor

Agen Perubahan
dan Quick Wins
Oleh: Emira Farisa,S.IP

Analis Organisasi Bagian Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana

R

eformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelengga
raan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia
aparatur. Aspek-aspek inilah kemudian yang dijabarkan dalam 8 Area Perubahan
Reformasi Birokrasi yang terdiri dari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manajemen Perubahan;
Penataan Peraturan Perundang-undangan;
Penataan dan Penguatan Organisasi;
Penataan Tata Laksana;
Penataan Sistem Manajemen SDM;
Penguatan Akuntablitas;
Penguatan Pengawasan dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
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Manajemen Perubahan sebagai salah satu
area dalam Reformasi Birokrasi merupakan
pengelolaan sumberdaya dalam rangka menca
pai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih
baik. Dalam manajemen perubahan diperlukan
kehadiran agen perubahan, yaitu individu atau
kelompok terpilih yang menjadi pelopor peru
bahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan
panutan dalam berprilaku yang mencermin
kan integritas dan kinerja yang tinggi untuk
mempercepat perubahan kepada seluruh in
dividu anggota di lingkungan organisasinya.
Agen perubahan juga bertanggung jawab untuk
selalumempromosikan dan menjalankan kete
ladanan mengenai peran tertentu yang berhu
bungan dengan program yang menjadi tang
gung jawabnya.
Berdasarkan KM Nomor 113 Tahun
2019 tentang Penunjukan Agen Perubahan
ReformasiBirokrasi di Lingkungan Kemente
rian Perhubungan, agen perubahan mempunyai
peran dan tugas sebagai berikut:
1. Sebagai katalis, yang bertugas memberi
kan keyakinan kepada seluruh pegawai di
lingkungan unit kerjanya masing-masing
tentang pentingnya perubahan unit kerja
menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertu
gas mendorong dan menggerakkan pegawai
untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan
menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi soslusi, yang bertugas
memberikan alternatif solusi kepada para
pegawai atau pimpinan di lingkungan unit
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4.

5.

6.

7.

kerja yang menghadapi kendala dalam pro
ses berjalannya perubahan unit kerja menu
ju unit kerja yang lebih baik;
Sebagai mediator, yang bertugas membantu
memperlancar proses perubahan, terutama
menyelesaikan masalah yang muncul dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi dan mem
bina hubungan antara pihak-pihak yang ada
di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait
dengan proses perubahan;
Sebagai penghubung, yang bertugas mem
bantu memperlancar proses perubahan,
terutama menyelsaikan masalah yang mun
cul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
dan membina hubungan antara pihak-pihak
yang ada di dalam dan pihak di luar unit
kerja terkait dengan proses perubahan;
Menyusun rencana tindak secara kongkret
dengan memperhatikan rencana tindak
agenda perubahan, dimonitor, dan dieva
luasi perkembangannya;
Menyusun dan menyampaikan laporan pe
laksanaan kepada Tim Reformasi Birokrasi
Kementerian Perhubungan.

Agen perubahan juga diminta untuk mem
buat program solusi percepatan (quick wins)
yang memberikan dampak positif jangka pen
dek sebagai outcome dari langkah-langkah re
formasi birokrasi yang dilakukan Kementerian
Perhubungan. Lebih lanjut, quick wins adalah
suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai
yang mengawali suatu program besar dan sulit.
Quick wins merupakan sebuah aktivitas nyata
dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh

Auditor
pemangku kepentingan utama eksternal dan
internal suatu organisasi. KemenPANRB men
definisikan quick wins, yaitu merupakan pro
gram yang memliki daya ungkit (key laverage)
yang terkait dengan perbaikan pada produk
utama (core business), yang hasil utamanya
dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya
dapat dirasakan oleh masyarakat. Keluaran
utama atau hasil akhir dari program ini adalah
perbaikan business process produk utama
(core business)
Berbicara mengenai agen perubahan,
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubu

ngan mengusulkan Bapak Wahju Satrio Utomo
(mantan Inspektur Jenderal yang sekarang
menjadi Auditor Utama) dengan quick wins be
rupa ‘’Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan
Pungutan Liar, Korupsi, Kolusi, Dan Nepotis
meMelalui Pembentukan Dan Implementasi
Unit Kepatuhan Internal (UKI) Pada Unit
Kerja Kantor Pusat Dan Unit Pelayanan Teknis
(UPT) Di Lingkungan Kementerian Perhubu
ngan’’ dan Bapak Firdaus Komarno (Inspektur
Investigasi) dengan quick wins ‘’Inisiatif Pen
didikan Anti Korupsi pada Sekolah Tinggi Ke
dinasan dan Diklat Kementerian Perhubungan
melalui Kuliah Umum’’.

Unit Kepatuhan Internal (UKI)
Untuk mengoptimalisasikan fungsi pengen
dalian intern organisasi pemerintahan, diper
lukan 3 lapis pertahanan yang disebut dengan
Three Lines of Defence, yang terdiri dari:
1. Pertahanan lapis pertama, manajemen (unit
operasional), melaksanakan pengendalian
intern setiap waktu;
2. Pertahanan lapis kedua, unit kepatuhan
internal (UKI), melaksanakan pemantauan
atas penerapan pengendalian intern;
3. Pertahanan lapis ketiga, Inspektorat Jende
ral (APIP), internal audit, melakukan eva
luasi pengendalian intern secara sampling.
Pembentukan UKI di lingkungan Kemente
rian Perhubungan telah ditetapkan kedalam Ke
putusan Menteri Perhubungan Nomor KM.42
Tahun 2019 tentang Unit Kepatuhan Internal
di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
UKI bersifat ad-hoc, ditetapkan dengan kepu
tusan pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Tujuan UKI adalah untuk meningkatkan kepa
tuhan internal terhadap pelaksanaan disiplin
pegawai dan pemeliharaan aset. UKI dibentuk
disetiap unit kerja tingkat pusat dan UPT serta
bertanggungjawab kepada pimpinan unit kerja
yang bersangkutan.

Pak Tomi sebagai narasumber dalam acara Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi
Tahun 2019 dengan paparan Inspektorat Jenderal dalam peran penguatan pengawasan dan
implementasi UKI dalam reformasi birokrasi, Jakarta 8 Agustus 2019
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Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenhub Bapak Imran Rasyid menghadiri Undangan Pembukaan Training Of
Trainer (TOT) Pendidikan Antikorupsi yang bekerjasama dengan BPSDM Perhubungan, Jakarta, 19 Juni 2019

Adapun tugas dan tanggungjawab 		
UKI adalah:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Melaksanakan pemantauan kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin pega
wai;
Memantau pelaksanaan pembinaan
jasmani dan rohani serta pembentukan
jiwa korsa pegawai;
Memantau pemeliharaan BMN;
Memantau upaya pencegahan dan
pemberantasan pungutan liar, korupsi,
kolusi, dan nepotisme di lingkungan
unit kerja yang bersangkutan;
Melaporkan kepada pimpinan UPT
hasil pelaksanaan tugasnya dan setiap
permasalahan yang memerlukan per
baikan;
Menyampaikan laporan berkala setiap
3 bulan kepada Inspektorat Jenderal
terhadap hasil pelaksanaan tugas.

Pembentukan UKI bertujuan untuk:
1.
2.
3.
4.
5.

36

Membantu pimpinan unit kerja me
mantau implementasi SPIP;
Terwujudnya tempat kerja yang layak,
bersih, dan sehat;
Terpelihara aset BMN untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;
Terwujudnya hubungan yang kondusif
antara pimpinan dengan staf dan antar
pegawai;
Meningkatnya kepatuhan terhadap
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6.

 etentuan yang berlaku, serta bebas
k
KKN, gratifikasi, dan pungli;
Secara cepat dapat mengambil tindakan
perbaikan yang diperlukan.

Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan anti korupsi khususnya pendi
dikan karakter dan budaya antikorupsi meru
pakan langkah pencegahan yang penting dalam
membangun generasi berintegritas untuk me
merangi korupsi yang ada dalam kehidupan
Bangsa Indonesia umumnya dan kehidupan
organisasi Kementerian Perhubungan khu
susnya. Pelaksnaan pendidikan anti korupsi
berkoordinasi dengan KPK sebagai pembina
dan BPSDM Perhubungan sebagai penyeleng
gara pendidikan pada Sekolah Tinggi Kedina
san dan Diklat Kementerian Perhubungan.
Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi
telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala
BPSDMP Nomor PK.01/BPSDMP-2019 ten
tang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi
pada Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian
Perhubungan. Dijelaskan bahwa pelaksanaan
pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi
di bawah Kementerian Perhubungan dilaksa
nakan dengan memasukkan materi pendidikan
antikorupsi pada Mata Kuliah Wajib Umum
(MKWU) Pendidikan Kewarganegaraan, Ku
liah Umum Antikorupsi dan Sosialisasi Antiko
rupsi yang akan dilaksanakan pada saat dimu
lainya Tahun Akademik 2020/2021.

Profil

Jawara Inspektorat Raih
Anugerah ASN Berprestasi

M

emperingati Hari Perhubungan
Nasional bulan September lalu,
Kementerian Perhubungan Menye
lenggarakan Perlombaan ASN Ber
prestasi dan Penganugerahan Insan Perhubu
ngan di Lingkungan Kementerian Perhubu
ngan. Acara di selenggarakan di Ruang Rapat
Kutai, Gd. karsa Lt 7 Jl. Merdeka Barat. Jakarta
Pusat. Yang dibuka Oleh Kepala Biro Kepega
waian dan Organisasi Hary Kriswanto.
Para pegawai Inspektorat yang terpilih
sebagai nomine ASN berprestasi adalah:
1.
2.
3.

Uga Prathama, S.E., M.M. – Kategori
ASN Pelaksana
Prakash Wirakamandanu - Kategori
ASN Terampil
Martina Setyaningsih, S.H., M.Si. –
Kategori ASN Ahli

Uga Prathama, S.E., M.M diterima menja
di ASN Kementerian Perhubungan pada tahun
2006 dengan penempatan awal di bagian

 nalisa dan Tindak Lanjut LHA Inspektorat
A
Jenderal. Kini menjadi sorotan karena me
rupakan salah satu jawara yang diutus oleh
Inspektorat Jenderal dalam penganugerahan
ASN Berprestasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan dan kemudian berhasil meraih
penganugerahan tersebut. Pelaksanaan Pe
mantauan Tindak Lanjut dengan menggunakan
Kertas Kerja Pemantauan (KKP) adalah ma
teri yang membawa Uga meaih penganugera
haan ASN berprestasi kategori pelaksana. Kali
ini Tim Buletin Transparansi berkesempatan
untuk berbincang santai, berbagi pengalaman
dengan pria yang kini menjabat sebagai Penyu
sun Laporan dan Evaluasi di Bagian Perenca
naan Inspektorat Jenderal, berikut isi perbin
cangan singkat d
 engan Uga:
Inovasi
Aktivitas Audit Internal merupakan sa
lah satu Tugas dan Fungsi (Tusi) Inspektorat
Jenderal untuk memberikan jaminan bahwa
pengendalian internal yang dijalankan di
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lingkungan Kementerian Perhubungan telah
cukup memadai untuk memperkecil terjadinya
resiko, menjamin kegiatan operasional telah
berjalan secara efektif dan efisien serta memas
tikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi
telah tercapai.
Indikasi keberhasilan dari peran dan tugas
Inspektorat Jenderal dalam aktivitas audit in
ternal adalah adanya peningkatan jumlah reko
mendasi temuan audit yang ditindaklanjuti,
yaitu dengan melaksanakan pemantauan tindak
lanjut hasil pengawasan yang merupakan tang
gung jawab Inspektorat Jenderal u
 ntuk me
nunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal dapat
berperan sebagai assurance & consulting yang
memberikan nilai tambah bagi stakeholder da
lam melakukan perbaikan-perbaikan menuju
ke arah yang konstruktif demi kemajuan orga
nisasi (Continues Improvement).
Lanjut Uga bercerita, pelaksanaan peman
tauan tindak lanjut hasil pengawasan pada saat
itu yang dilaksanakan oleh Bagian Analisa &
Tindak Lanjut LHA dalam rentang waktu 2006
s.d. 2010 dirasa kurang efektif dikarenakan
tidak terdapat acuan teknis terhadap identi

fikasi permasalahan serta rekomendasi hasil
pengawasan, ditambah dengan kondisi pega
wai yang bertugas dalam melaksanakan Tindak
Lanjut hasil pengawasan kurang memiliki ke
mampuan untuk menganalisis/mengevaluasi
permasalahan.
“Pada tahun 2011 saya mencoba m
 enga
jukan kepada pimpinan terkait rumusan
mekanis
me pelaksanaan Tindak Lanjut yang

38

l Transparansi l

Vol. 19 No. 5 Tahun 2019

tertuang kedalam bentuk KKP, diharapkan
dengan adanya KKP dapat memberikan keyaki
nan pada saat pengumpulan data Tindak Lan
jut sehingga di rasa tepat, cukup, relevan dan
dapat dipertanggungjawabkan” ujarnya. KKP
dirasa bermanfaat bagi Tim Tindak Lanjut da
lam pelaksanaan di lapangan, hal ini sekaligus
dapat membantu auditi dalam memahami
permasalah pada temuan audit serta dapat
menjadi dokumen yang sah dalam pelaksanaan
Tindak Lanjut. Pada tahun 2014 KKP ini tera
komodir dalam Peraturan Inspektur Jenderal
(Perirjen) nomor SK.57 tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Peman
tauan TL LHA di Lingkungan Kementerian
Perhubungan.
Pria lulusa Ekonomi Manajemen di Univer
sitas Nasional Jakarta, melanjutkan studi S2
melalui program beasiswa dari Badan Pengem
bangan SDM Perhubungan di Institut Perta
nian Bogor jurusan Port, Shipping and Logistic
Lulus Tahun 2017, berharap lewat inovasi ini
tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil penga
wasan memiliki trend positif setiap tahunnya.
“Selain itu saya berharap KKP dapat me
manfaatkan teknologi informasi, salah satunya
dengan mengintegrasikan pelaksanaan tindak
lanjut dengan aplikasi Sistem Informasi Audit
(SIAU) yang telah dimiliki oleh Inspektorat
Jenderal, atau penguatan fungsi tindak lanjut
sesuai dengan struktur organisasi saat ini serta
perlunya pembentukan unit tersendiri terkait
penanganan tindak lanjut hasil pengawasan”,
tutupnya. (ICH)

Radar

Itjen Kemenhub Gelar Sosialisasi UKI
dan Budaya Anti Korupsi
di UPT Wilayah Sulsel

I

nspektorat Jenderal Kementerian Perhu
bungan Sosialisasi Unit Kepatuhan Inter
nal (UKI) dan Burdaya Anti Korupsi di
kalangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
wilayah Sulawesi Selatan.
Plt. Inspektur Jenderal, Sugihardjo didam
pingi Inspektur IV Imam Hambali menyampai
kan beberapa hal terkait penyelesaian kinerja
2019 dan fokus 2020.
“Terkait dengan penyelesaian di tahun
2019, para KPA serta PPK harus benar-benar
memerhatikan penyelesaian keuangan di akhir
tahun, jangan sampai ada kegiatan yang tidak
terbayarkan,” tegas Sugihardjo di Makassar,
Selasa (17/12/2019).
Sementara untuk fokus di tahun 2020,
kata dia, terkait dengan anggaran agar dukung
sektor wisata, karena akan menghasilkan devi
sa, menambah nilai ekonomi dan akan mem

berikan manfaat yang lebih luas pada masya
rakat.
Plt Irjen menyampaikan, agar selalu meng
gunakan acuan (benchmark) dalam pelaksa
naan tugas dan kinerja di lingkungan Itjen.
“Jika untuk pelaksanaan proyek, benchmark-nya adalah Kementerian PUPR, tapi jika
untuk policy, formulasi dan regulasi benchmark-nya adalah Kemenkeu,” paparnya.
Plt Irjen juga menggarisbawahi salah satu
faktor pencegahan korupsi yaitu tranparansi
dalam segala bidang.
“Saya perlu mengingatkan, sekarang kita ti
dak bisa lagi berlindung dibalik tembok, karena
tembok juga berbicara,” ungkap Sugihardjo.
Setelah pengarahan oleh Plt Irjen, kegiatan
dilanjutkan dengan Sosialisasi Penguatan Unit
Kepatuhan Internal serta Budaya Anti Korupsi
oleh Inspektur IV.
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Plt. Irjen Kemenhub
Cek Pembangunan Kapal
Penyeberangan di Surabaya

Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo
melakukan Cek Fisik Pembangunan Kapal Penyeberangan 1500 GT
Direktorat Transportasi, Sungai, Danau dan Penyeberangan
di Galangan PT Dumas Surabaya, Jawa Timur.

S

ugihardjo didampingi Direktur Trans
portasi Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan Chandra Irawan, Kepala
BPTD Provinsi Jawa Timur Hanura,
Inspektur I M. Murdiyanto, Inspektur III M.
Anto Julianto, dan tim Inspektorat Jenderal.
Dalam pengecekan, dia mencoba duduk
di kursi penumpang yang sudah rampung
dibangun.
“Tempat duduk yang disediakan sudah
nyaman dengan memerhatikan jarak dengan
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kursi yang lain,” ujar Sugihardjo mengutip
sosial media Itjen Kememnub.
Fasilitas yang diberikan juga cukup mema
dai, bahkan penumpang pun disediakan pojo
kan khusus untuk mengisi baterai ponsel.
Dengan desain seperti yang dicek bersamasama, kata dia, akan membuat penumpang
nyaman di kapal selama perjalanan.
Sugihardjo juga mengecek bagian kemudi
dan mesin kapal untuk memastikan kapal ber
keselamatan.

Radar

Gelar Pra Radin, Itjen Kemenhub
Usung Penguatan Konektivitas
dan Keselamatan Transportasi
Mendukung
penguatan
konektivitas dan
keselamatan
transportasi,
Inspektorat
Jenderal berperan
mengambil
kebijakan
pengawasan intern
dalam sasaran
strategis serta
indikator.

S

emua itu dibahas dalam gelaran pra Ra
pat Dinas (Radin) di Sparks Luxe Hotel,
Jakarta 5-7 Desember 2019.
Acara dibuka Plt. Irjen Kemenhub
Sugihardjo dihadiri Sekretaris Inspektorat Jen
deral Kemenkeu (Narasumber), Kapusbin JFA
BPKP (Narasumber), para pejabat serta Komi
si I, II, III, IV dan V di lingkungan Inspektorat

Jenderal Kemenhub.
“Diharapkan kinerja menjadi lebih baik dan
fokus dalam penguatan konektivitas dan ke
selamatan transportasi khususnya peran Itjen
sebagai pengawas,” tutur Sugihardjo. Kegia
tan Pra Radin Alhamdulillah berjalan lancar,
tertib, dan sukses. Seluruh peserta semangat
dan antusias tinggi mengikuti jalannya acara.
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Pejabat Itjen
Kemenhub Sertijab
Setelah Dilantik
Serah Terima Jabatan (sertijab) dua Pejabat Tinggi Pratama
dan Pejabat Administrator di lingkungan Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan (Inspektur) dilaksanakan setelah dilantik
oleh Sekretaris Jenderal Djoko Sasono di Jakarta, Jumat (13/12/2019).
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Sertijab bertempat di Ruang Brawijaya, Gd.
Karsa lt. 6, Kantor Pusat Kementerian Perhu
bungan, Jakarta Pusat.
Adapun pejabat baru di Inspektorat Jende
ral, yakni Ir. Jujun Endah Wahjuningrum, MT
sebagai Inspektur II dan Triadi Nuryanto, S.E.
sebagai Kepala Bagian Perencanaan.

Selain itu, ada rotasi internal untuk Bapak
Drs. Imam Hambali, M.Si. yang sebelumnya se
bagai Inspektur II menjadi Inspektur IV.
Pelaksanannya dipimpin Plt. Inspektur
Jenderal (Irjen) Sugihardjo dan dihadiri peja
bat di lingkungan Itjen Kemenhub.
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12 UPT di Lingkungan
Kemenhub Sabet
Penghargaan Zona
Integritas WBK
dan WBBM

Sebanyak 12 Unit Pelaksana
Teknis (UPT) di lingkungan
Kementerian Perhubungan
meraih penghargaan Zona
Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Bebas Bersih
Melayani (WBBM).
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Para UPT berhasil meraih penghargaan
dimaksud dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB).
Penerima penghargaan yakni lima UPT
Ditjen Perhubungan Laut, empat UPT di
Ditjen Perhubungan Udara, dua UPT di ling
kungan BPSDM Perhubungan dan satu UPT di
lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
Rangkaian
penghargaan
dimaksud
langsung diberikan oleh Wakil Presiden KH
Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (10/12/2019)
pagi.
“Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi
Internasional, kami bersyukur dan apresiasi

setinggi-tingginya kepada UPT Ditjen Perhu
bungan Laut yang berhasil meraih penghar
gaan WBK dan WBBM dari Kementerian PANRB,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut
R. Agus H. Purnomo di Jakarta.

Radar

Dirjen Agus mengatakan, momentum Hari
Anti Korupsi Internasional ini harus mam
pu menjadi pemicu bagi seluruh UPT Ditjen
Perhubungan Laut untuk melakukan Aksi Pen
cegahan dan Pemberantasan Korupsi secara
konkret, sistematis, dan berkelanjutan.
Lima UPT Ditjen Perhubungan Laut yang
mendapatkan predikat WBBM adalah Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan empat
UPT lainnya mendapatkan predikat WBK.
“Mereka adalah Otoritas Pelabuhan Utama
Tanjung Perak, Otoritas Pelabuhan Utama Be
lawan, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak,
dan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran,” katanya.
Selanjutnya, penghargaan Zona Integritas
diberikan oleh Kementerian PAN-RB terhadap
instansi yang berhasil membangun zona inte
gritas secara massive, sehingga memdapatkan
predikat WBK dan WBBM.
“WBK/WBBM merupakan predikat yang
diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai ko
mitmen kuat untuk memberantas korupsi serta
peningkatan pelayanan melalui reformasi bi
rokrasi,” tutur dia.

Selain itu, Dirjen Agus menjelaskan, ada
beberapa indikator yang harus dilakukan sebe
lum sebuah instansi dianggap layak memeroleh
penghargaan Zona Integritas.
Pertama adalah pencanangan Zona Integri
tas pada unit kerja. Kedua, membangun enam
area perubahan yang meliputi manajemen pe
rubahan, penguatan tata laksana, penguatan
manajemen SDM, penguatan akuntabilitas
kinerja, penguatan pengawasan, dan peningka
tan kualitas pelayanan publik.
“Saya berharap penghargaan ini dapat
menjadi contoh dan pemicu bagi UPT lain
untuk meningkatkan kinerja agar UPT lain

dapat memiliki predikat WBK/WBBM didapat
pada tahun berikutnya,” ujarnya. Penghargaan
ini juga agar dapat menjadi contoh yang dapat
menularkan virus-virus reformasi dan perbai
kan tata kelola kepada unit kerja pelayanan di
lingkungan Ditjen Perhubungan Laut lainnya.
“Mari bersama memberantas korupsi untuk
Indonesia Maju, bila Anda mengetahui tinda
kan korupsi laporkan ke Call Center Kemen
hub: 151 dan website: simadu.dephub.go.id,”
tutup Dirjen Agus. (omy)
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4 UPT Ditjen Hubud
Raih Penghargaan
Predikat Zona Integritas
Menuju WBK
Kementerian
Perhubungan menerima
12 penghargaan
pembangunan
Zona Integritas dari
Kementerian Pendayaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
(PAN-RB). Penghargaan
diberikan langsung
oleh Wakil Presiden KH
Ma’ruf Amin di Jakarta,
Selasa (10/12/2019)
Zona integritas merupakan predikat yang
diberikan kepada instansi pemerintah yang
pimpinan dan jajarannya mempunyai komit
men mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi / Wi
layah Birokrasi Bersih Melayani WBK/WBBM
dalam rangka mewujudkan reformasi birokra
si, khususnya dalam hal pencegahan korupsi
dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Empat Unit Kerja di lingkungan Ditjen
Hubud mendapatkan penghargaan sebagai

unit organisasi Dengan Predikat Zona Integri
tas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Adapun penghargaan tersebut antara lain
diraih Direktorat Kelaikudaraan dan Pengope
rasian Pesawat Udara (DKPPU) mewakili tipe
organisasi Kantor Pusat.
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Kedua Kantor Otoritas Bandar Udara Wila
yah IV Bali mewakili tipe organisasi perwakilan
Ditjen Hubud di wilayah.
Ketiga BLU Balai Kesehatan Penerba
ngan mewakili tipe organisasi UPT Pelayanan
(Balai), dan UPBU Kalimarau mewakili tipe
organisasi penyelenggara bandar udara yang

dilaksanakan pemerintah.
“Dengan terpilihnya empat unit kerja yang
berpredikat Zona Integritas Menuju WBK,
maka seluruh tipe unit organisasi Ditjen Hubud
telah mendapatkan predikat dan dapat menja
di acuan atau benchmarking bagi unit yang lain
dalam mewujudkan Zona Integritas Menuju
WBK,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan
Udara, Polana B. Pramesti.

Radar

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada
keempat kantor tersebut dimana sebelumnya
Kemenhub telah mengusulkan sebanyak 51
unit/kantor untuk mendapatkan predikat ZI
– WBK kepada Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
sebanyak 12 kantor berhasil lolos.
“Kami memberikan apresiasi kepada ke
empat kantor di lingkungan Ditjen Hubud
yang telah berhasil mendapatkan predikat
ZI WBK sebagai wilayah birokrasi yang ber
sih dan melayani. Ini merupakan langkah
awal dalam penataan sistem penyelenggaran
pemerintah yang baik melalui reformasi bi
rokrasi. Semoga capaian ini dapat menginspi
rasi dan mendorong unit kerja lainnya untuk

mewujudkan ZI WBK.”
Polana menambahkan, melalui Peraturan
Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 telah
ditetapkan tiga target pencapaian sasaran hasil
utama yaitu peningkatan kapasitas dan akutan
bilitas organisasi, pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan
publik.
“Ditjen Hubud terus melakukan pembinaan
kepada seluruh unit kerja untuk terus mela
kukan manajemen perubahan, penataan tata
laksana, penataan manajemen SDM, pengua
tan pengawasan, penguatan akuntabilitas
kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan
publik,” tutup Polana.
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Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Tanjung Priok
Sandingkan WBBM dan WBK
“Penghargaan
ini merupakan
persembahan
untuk Kementerian
Perhubungan, tidak
hanya Kantor Otoritas
Pelabuhan Tanjung
Priok,” tutur Kepala
Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama
Tanjung Priok, Kombes
Pol. Capt. Hermanta SH,
MM, MMar.
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Hal itu dikemukakannya setelah Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok me
nerima Wilayah Birokrasi Bersih dan Melaya
ni (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke
menpan RB).
Hermanta menerima penghargaan, yang
diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Apa
ratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia, Cahyo Kumolo, yang didampingi
oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Suma
di, dalam rangka memperingati Hari Anti Ko
rupsi Sedunia (Hakordia), Selasa (10/12/2019).
Penghargaan itu melengkapi penghargaan,
yang diraih Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Tanjung Priok. Sebelumnya instansi di bawah
Ditjen Perhubungan Laut itu menerima Zona
Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang
diserahkan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf
Kalla,Senin (10/12/2018).
“Keberhasilan ini merupakan wujud dari
apresiasi terhadap prestasi yang dibangun

seluruh jajaran Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Tanjung Priok, yang telah menggelar
wilayahZona Integritas menuju Wilayah Be
bas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2018,″
tutur Hermanta, yang dilantik menjadi Kepa
la KantorKesyahbandaran Pelabuhan Utama
Tanjung Priok, Jumat (13/12/2019).
“Semua ini juga karena bimbingan luar
biasa dari Bapak Menteri Perhubungan, Ba
pak Dirjen Perhubungan Laut, Bapak Sekjen
Kementerian Perhubungan, Bapak Inspektur
Jenderal Kementerian Perhubungan dan para
pejabat lainnya di Kementerian Perhubungan,”
tambahnya.
Dia mengemukakan reformasi Birokrasi
merupakan langkah utama bagi pemerintah
(Kemenhub) untuk melakukan tata kelola pe
merintahan yang baik. Sasaran utamanya yaitu
mewujudkan birokrasi yang semakin bersih,
akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien,
serta berorintasi pada pelayanan publik yang
berkualitas.
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Itjen Kemenhub Laksanakan
Workshop Reviu DAK Fisik Tahap II

Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan
melaksanakan Workshop Reviu
DAK Fisik Tahap II di Jakarta,
20-22 November 2019.
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Hal ini meningkatkan kapasitas auditor
dilingkungan APIP daerah, khususnya dalam
melaksanakan reviu DAK Fisik. AAIPI sebagai
asosiasi yang menaungi profesi auditor intern
pemerintah melalui komite pengembangan
profesi mengadakan Workshop tersebut.

Radar
Acara ini merupakan salah satu pelatihan
untuk meningkatkan kapasitas auditor di ling
kungan APIP Daerah dalam menjalankan tugas
reviu realisasi penyerapan dan capaian output
DAK Fisik.
Dengan begitu dapat mendukung akunta
bilitas dan transparansi. Materi diisi dengan
narasumber sebanyak enam orang yang ter
diri dari wakil-wakil Kementerian Keuangan,
BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri.
Workshop reviu DAK Fisik Tahap II di
mulai dengan Laporan Ketua Panitia oleh, In
spektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian

Per
hubungan Agung Raharjo selaku Sekre
taris 
Komite Pengembangan Profesi AAIPI,
dan dibuka oleh Inspektur Utama Bappenas
WismanaAdi Suryabrata selaku wakil ketua
DPN I (Dewan Pengawas Nasional) AAIPI.
Workshop dihadiri 35 orang peserta yang
berasal dari Auditor di lingkungan Pemerintah
Daerah, Kabupaten/Kota.
Selanjutnya, penutupan dimulai dengan
laporan oleh Ketua Panitia, Inspektur IV Ins
pektorat Jenderal Kementerian Perhubu
ngan Agung Raharjo selaku Sekretaris Komite
Pengembangan Profesi.
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Selanjutnya penutupan dilakukan oleh Plt.
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubu
ngan Sugihardjo selaku Ketua Komite Pengem
bangan Profesi.
“Dalam pembangunan, harus menggu
nakan skala prioritas dan dengan mengikuti
workshop ini diharapkan dapat menularkan
kepada teman-teman APIP di daerah, serta
tidak lagi fokus hanya kepada proses (finansial)
tetapi mulai merubah paradigma baru dengan
melihat juga dari sisi perencanaan sampai
dengan hasil yang akan diperoleh (output/

outcome),” urai Sugihardjo dalam arahannya,
Jumat (22/11/2019) dikutip dari laman sosial
media Itjen Kemenhub.
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Di samping itu, Workshop ini juga
iharapkan dapat mendorong daerah untuk
d
mencari inovasi-inovasi baru mengurangi
ketergantungan pada Pusat.
“Dengan terus meningkatnya anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),
maka harus dapat dimanfaatkan sebagai leverage kemandirian Daerah,” ujarnya.
Daerah diharapkan dapat melakukan ino
vasiskema pembiayaan, misalnya melaluiKer
jasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dalan penutupan juga dilanjutkan dengan
penyerahan cinderamata untuk perwakilan pe
serta terbaik.
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Bersama Italia dan Inggris, Indonesia
Jadi Kandidat Auditor Eksternal IMO

B

ersama Italia dan Inggris, Indonesia
menjadi kandidat Auditor Eksternal di
International Maritime Organization
(IMO) atau Organisasi Maritim
Internasional untuk periode 2020 – 2023 pada
Sidang Assembly ke-13 di Markas Besar IMO,
London Inggris.
Auditor Eksternal IMO yang saat ini dipe
gang oleh Ghana akan berakhir pada tahun ini
setelah tiga tahun melaksanakan tugasnya.
Agenda pencalonan Auditor Eksternal IMO
periode 2020 – 2023 merupakan satu rang
kaian dengan pencalonan Indonesia sebagai
anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020
– 2021 yang pemilihannya akan dilaksanakan
Jumat (29/11/2019).
“Indonesia menominasikan BPK untuk
menjadi Auditor Eksternal IMO yang siap ber
komitmen untuk memberikan jasa audit yang
berkualitas tinggi dan cost-efficient bagi IMO,”
ujar Wakil Ketua BPK, DR. Agus Joko Pramono
di sela acara coffee break IMO yang disponsori
oleh BPK RI hari ini (28/11).
Dia menjelaskan, Indonesia mengusulkan
BPK kepada IMO untuk menjadi Auditor
Eksternal berdasarkan pengalaman bergengsi

BPK menjadi Auditor Eksternal bagi 
Badan
Energi Atom Internasional (IAEA) pada
periode2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021.
Pengajuan
BPK
sebagai
Eksternal
Auditor IMO ini selain untuk menunjukkan

profesionalitassekaligus untuk mendukung
politik bebas aktif Indonesia.
“Bila terpilih, selain mengaudit IMO, BPK
juga akan mengaudit institusi pendidikan di
bawah IMO, yakni WMU dan IMLI,” ungkap
nya. Selain menawarkan profesionalitas, BPK
juga menawarkan efisiensi harga yang bisa
menjadi pertimbangan lebih bagi IMO untuk
dapat memilih BPK menjadi Eksternal Auditor
IMO.
“Jasa audit yang ditawarkan oleh BPK
bukan hanya financial audit, namun juga per
formance audit yang tidak ditawarkan oleh ne
gara lain.
Selain itu, BPK juga menawarkan fee yang
lebih rendah, sehingga tentunya dapat menjadi
pertimbangan dari sisi efficiency expense,” ujar
Agus. Keseriusan Indonesia mencalonan BPK
sebagai External Auditor IMO periode 2020
– 2023 terlihat dengan adanya serangkaian ke
giatan baik nasional maupun internasional.
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BPSDM Perhubungan
Gelorakan Link and Match
Untuk hasilkan
sumber daya
manusia (SDM)
transportasi
berdaya guna
dan berdaya
saing, Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia (SDM)
Perhubungan
akan lebih
dinamis dan siap
berkolabrorasi.

Kepala BPSDM Perhubungan Umiyatun
Hayati Triastuti menyebutkan saat ini terda
pat 27 Politeknik dan Sekolah Tinggi serta lima
balai untuk mendukung peningkatan kuantitas
dan kualitas SDM.
Secara dinamis pihakmya juga melakukan
evaluasi prodi-prodi yang mungkin sudah ha
rus dilakukan perubahan untuk menghadapi
tantangan masa depan termasuk teknologi.
“Kita akan benahi prodi-prodi yang benarbenar akan dibutuhkan ke depam,” tutur Ha
yati.
Media Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)
juga menjadi ajamg untuk sama-sama bertukar
pikiran dan memberi masukan terbaik terma
suk dari industri. Kurikulum, substansi, dan
relefansi dievaluasi.
Terhadap peningkatan kompetensi dan
skill, pihaknya juga terus melakukan pemba
ruan. Namun, kata dia tidak harus menyedia
kan sarana prasarana atau teknologi baru bila
tidak bisa dipenuhi.
“Kita bisa berkolaborasi dengan industri
untuk update teknologi. Dalam konteks ini,
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konsep link and match dan vokasi menjadi ke
butuhan untuk diimplementasikan,” ujarnya.
Terhadap SDM pengajar seperti dosen,
BPSDM juga terus mengupgrade kompetensin
ya, sebagai modal untuk dalam mengajar di ha
dapan taruna taruni atau peserta diklat.
Bersama industri transportasi, BPSDM juga
akan melakukan kerja sama dalam hal penyalu
ran lulusan sekolah-sekolah BPSDM atau balai.
“Kalau sekolah atau poltek ada D1 hingga
S1, namun kami juga menyediakan pendidikan
dan pelatihan yang non diploma. Misalnya saja
di Papua, dimana banyak mereka yang sudah
bergelar S1 ikut diklat untuk navigasi udara
dan mereka akan ditempatkan di Airnav Indo
nesia,” urai Hayati.
Penerapan link and match ini dilakukan
sejak rekuitmen, baik dengan BUMN ataupun
operator strategis transportasi. Penjajakan ini
akan terus dilakukan dan diperkuat melalui pe
nandatanganan Mou (Nota Kesepakatan).
Pihaknya ingin SDM yang clean and good
governance dapat terserap di dunia industri
transportasi dengan kerja sama yang baik.

Radar
Tidak hanya menyiapkan SDM transportasi
unggulo melalui pendidikan reguler, BPSDM
Perhubungan juga membangun kompeten
si SDM di bidang transportasi laut, darat dan
udara melalui program pemberdyaan masya
rakat. Untuk transportasi laut, Hayati menge
mukakan diadakan diklat Basic Safety Training
(BST) untuk kru kapal tradisional dan kapal
ikan.
Untuk transportasi udara, dia mengun
gkapkan BPSDM Perhubungan mengadakan
diklat aviation security. Sedangkan di transpor
tasi darat diadakan pendidikan untuk penge
mudi dan mekanik bus serta truk.

Sudah 400.000
peserta mengikuti
program
pemberdayaan
masyarakat seperti
itu. Jumlahnya
akan terus
bertambah karena
program, yang
dilaksanakan oleh
sekolah-sekolah di
lingkungan BPSDM
Perhubungan, akan
dilanjutkan

“Sudah 400.000 peserta mengikuti
 rogram pemberdayaan masyarakat seperti itu.
p
Jumlahnya akan terus bertambah karena pro
gram, yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah
di lingkungan BPSDM Perhubungan, akan di
lanjutkan,” jelasnya.
Hayati juga mengungkapkan BPSDM
Perhubungan juga memberikan bantuan teknis
untuk sekolah-sekolah transportasi milik swa
sta. “Sekolah swasta itu juga asset bangsa,
ikut berkontribusi dalam melahirkan tenaga
transportasi. Namun di antaranya memiliki
keterbatasan dalam hal simulator dan sarana
lainnya. Karena itu, kami memberikan bantuan
agar sekolah-sekolah itu dapat melaksanakan
perannya lebih baik lagi,” ujarnya.
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Opini

Menyiapkan SDM Unggul
Versi Milennials!

ASAELLA TRIYOGA

untuk mengasuh kekayaan batin dan rasa kita
sebagai manusia sehingga di zaman informa
si dan teknologi ini kita tidak hanya menjadi
manusia data saja tapi bisa menjadi manusia
seutuhnya. Jika kalian suka musik bermainlah
musik, dengarkanlah musik, yang suka mem
baca, menulis tetap jaga hal tersebut, menari
hingga berpuisi tetap jaga hobi dan kesenangan
kita. Kemanusiaan dan kepedulian kita entah
pada sesama atau kepada alam juga perlu kita
bangun di zaman yang lebih individualistis
ini. Sehingga selain kita tetap bisa menyesuai
kan dengan perkembangan zaman kita tidak
lupa pula dengan budaya kita sebagai bangsa
Indonesia dan bangga jika berhasil memba
wa Indonesia dengan kekayaan budayanya
ke persainganglobal di era revolusi industri
gelombang keempat ini.

(Pengelola Sistem Akuntansi
Instansi Subbag Keuangan Itjen)
Kita sebagai generasi millennial menghada
pi berbagai tantangan dalam mengarungi era
ini, seperti lapangan kerja yang semakin sem
pit, serangan hoaks yang masif, stigma antipati
terhadap politik hingga ancaman kemiskinan.
Dunia berubah begitu cepat, teknologi menja
di kunci dari segala hal, jika kita tidak me
nguasai teknologi menyebabkan kita tertinggal.
Semua hal membutuhkan perubahan untuk
menyesuaikan dengan perkembangan zaman,
menjaditidak relevan jika kita masih berpega
ngan pada suatu hal yang kolot di era sekarang.
Softskill menjadi hal yang lebih dibutuhkan
saat ini, kemampuan seperti memecahkan ma
salah (problem solving), beradaptasi (adaptability), kolaborasi (collaboration), kepemimpi
nan (leadership), dan kreatifitas serta inovasi
(creativity and innovation) perlu dikuasai oleh
generasi millenial sebagai bekal menghadapi
era revolusi industri gelombang keempat ini.
Namun ada hal yang perlu diperhatikan
juga oleh generasi millenial yaitu kita negara
besar dan berbudaya. Untuk itu perlu juga kita
memahami sejarah bangsa, kesenian, dan me
lestarikan kekayaan budaya Indonesia. Hal ini
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NI KOMANG WIDYASANTI, S.KOM
(CPNS Inspektorat III)
Presiden mengharapkan SDM pekerja
 eras dan dinamis pula, yang tentu harus diim
k
bangi dengan perkembangan teknologi. Tidak
dipungkiri, dengan berkembangnya teknologi
yang harus mampu mempermudah pekerjaan,
terkadang dijadikan alasan untuk tidak bekerja

Opini
keras. Saya rasa mindset seperti inilah yang
masih harus diperbaiki jika ingin menjadi

menjadi SDM yang unggul. Tidak cukup
mampumenerima dan menggunakan tekno
logi, tetapi kita juga sebisa mungkin mampu
lebih berkembang dan menggunakan teknologi
dengan bijak dari berbagai sudut pandang.
Menyiapkan SDM unggul tentu bukan per
kara yang mudah, ada banyak hal yang perlu
disiapkan. Permasalahan yang saya rasa masih
harus diperbaiki adalah kesiapan sistem yang
akan/perlu digunakan. Jujur saja sistem yang
tersedia belum sepenuhnya siap/mau untuk di
pakai. Kembali lagi, kita harus mau menerima
perubahan jika ingin lebih baik. Jika dirasa ma
sih sulit menyesuaikan diri dengan perubahan
atau integrasi ke penggunaan teknologi, maka
pelaksanaan pelatihan dan/atau pendidikan
dapat menjadi solusi. Tentunya SDM dapat
menjadi unggul juga harus datang dari niat
SDM itu sendiri. Diluar itu, hal yang menurut
saya perlu dipersiapkan adalah awareness SDM
terkait kondisi sosial, serta kemampuan SDM
menempatkan diri dari sudut pandang yang
berbeda.

Menyiapkan SDM unggul dimulai dari diri
sendiri dan melihat dari tiga perspektif waktu,
yaitu menggunakan pengalaman yang sudah
berlalu sebagai titik awal untuk fokus terhadap
permasalahan saat ini sekaligus merencana
kan untuk strategi ke depan. Gebrakan yang
menurut saya bisa memberi perubahan signifi
kan mungkin dimulai dari hal kecil yaitu tepat
waktu.

GHANI DHYAKSA ABINAWA, S.T.
(CPNS Inspektorat I)

MUHAMMAD ILHAM MUCHTAR RIJAL, S.T.
(CPNS Inspektorat Investigasi)
Kalau dari penjelasan Presiden Jokowi ter
kait prioritas utama untuk 5 tahun ke depan,
salah satunya adalah pembangunan SDM. Pe
merintahan memiliki harapan positif kepada
millenial sebagai salah satu kelompok bagian
awal usia produktif sesuai kondisi bonus demo
grafi pada tahun 2030.

Kita perlu memahami apa yang diperlukan
oleh masing-masing individu untuk menjadi
SDM Unggul. Mengutip Brian Tracy Internatio
nal, ada 9 faktor sukses untuk seseorang dapat
menjadi unggul yaitu: Pendidikan (Education),
Keterampilan (Skill), Jaringan (Contacts),
Uang (Money), Kebiasaan Kerja (Good Work
Habits), Sikap Mental Positif (Positive Mental
Attitude), Image Positif (Positive Image), Krea
tivitas (Creativity), dan Karakter (Character).
Menurut saya, para Millennial paling tidak
sudah siap dengan 6 dari 9 faktor yang diper
lukan untuk menjadi SDM Unggul.
Millennial harus bisa memanfaatkan
internet dengan lebih kreatif dan maksimal

tidak hanya untuk mendapatkan Image Po

sitif, tapi bisa memberikan influence tentang
sikap mental positif, memperluas jaringan,
mening
katkan keterampilan, dan mengha
silkan b
 anyak keuntungan untuk menjadi SDM
Unggulyang mendukung Indonesia Maju!
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Wisata

WISATA BANYUWANGI – JAWA TIMUR

Taman Nasional
Baluran – Savana Bekol
Banyuwangi kini mempunyai banyak
destinasi wisata yang layak untuk
dikunjungi. Sebut saja Taman Nasional
Baluran, Kawah Ijen, atau Pantai Plengkung.
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Wisata
Keindahan kabupaten yang berada
di ujung timur Pulau Jawa ini memang
kian bersinar, Banyuwangi menawarkan
lanskap alam yang sangat beragam. Baik
penyuka gunung, laut atau hutan, maka
akan menemukan tempat liburan yang
sempurna di Banyuwangi. Secara geo
grafis, lokasinya yang berbatasan den
gan Bali mempunyai potensi besar untuk
meningkatkan pariwisatanya.
Tim Buletin Transparansi kali ini
berkesempatan mengunjungi Taman
Nasional Baluran (TNB) – Savana Bekol
yang mendapat julukan sebagai Africa
van Java, karena memiliki keindahan
alam yang sama seperti di Afrika. Ja
rak tempuh dari hotel Tim menginap
yang letaknya dekat dengan Bandara
Belimbing Sari menuju TNB kurang le
bih 65km dan memakan waktu kurang
lebih 1 jam 30 menit perjalanan darat.
Sebelum berkeliliing TNB, pengunjung
wajib untuk membeli tiket masuk. Har
ga tiketnya di hari kerja domestik Rp
15.000 per/hari dan mancanegara Rp
150.000 per/hari, rombongan pelajar
atau mahasiswa Rp 8.000 per/hari, se
lanjutnya tariff masuk kendaraaan roda
2 Rp 5.000 per/hari, roda 4 Rp 10.000
per/hari, minbus atau truk Rp 50.000
per/hari, hari libur domestik Rp 17.500
per/hari, mancanegara Rp 225.000 per/
hari, rombongan pelajar atau mahasiswa

Rp 9.500 per/hari. Selain itu kendaraan
Roda 2 tarif tiket Rp 7.500 per/hari,
mobil Rp 15.000 per/hari, minibus atau
truk Rp 75.000 per/hari.
TNB didirikan pada tahun 1980 dan
merupakan Taman Nasional pertama di
Indonesia. Sabananya yang luas, menjadi
rumah bagi beberapa spesies burung dan
mamalia langka dan dilindungi. Di tem
pat ini, terdapat sekitar 155 jenis burung,
dan 26 jenis mamalia,diantaranya yaitu
banteng, rusa, kera berekor panjang,
burung merak. Konon waktu terbaik
untuk mengunjungi TNB adalah pada
sore hari karena waktu inilah para satwa
akan tampak. Mereka akan kembali ke
tempat tinggal mereka, saat berkunjung
kesana terlihat burung merak, kawanan
rusa dan banyak sekali monyet yang ber
keliaran dengan bebas di alam, mereka
akan mendekati pengunjung terutama
yang membawa makanan jadi disa
rankan pengunjung untuk berhati-hati
terhadap kawanan monyet tersebut dan
disarankan untuk pengunjung untuk
menggunakan pakaian yang nyaman dan
memakai sunblock. Kendala di TNB ada
lah susahnya sinyal handphone, sehing
ga pengunjung “kekinian” akan sulit
mengakses social media, namun di sisi
lain pengunjung akan lebih menikmati
keindahan alam dan suasana di Taman
Nasional ini. (FA)

Resensi
Film

Sampai ujung dunia

M

engisahkan tentang tiga orang re
maja Gilang, Daud dan Anissa yang
bersahabat baik sejak kecil. Gilang
dan Daud menjadi sosok “kakak”
pelindung bagi Anissa . Satu cita-cita Anissa
yang dijanjikan kedua “kakak” nya berkeliling
dunia. Waktu berlalu dan mereka beranjak re
maja. Kedua remaja yang yang menjadi kakak
bagi Anissa itu masuk ke sekolah penerbang
dan pelaut. Daud dan Gilang pun mulai men
yadari bahwa perasaan sayang mereka kepa
da Anissa telah berubah menjadi cinta yang
mendalam. Keduannya menyatakan cinta pada
sang gadis di saat yang hampir bersamaan.
Anissa pun bingung, dia sama-sama mencin
tai kedua sahabat dan tidak mau pertemanan
mereka retak. Anissa pun mempunyai ide un
tuk “menyelamatkan” persahabatan itu. Annisa
mengajukan syarat, barang siapa yang pertama
kali ,mengajak berkeliling dunia, ia akan dite
rima sebagai kekasihnya. Siapa yang pertama
kali mengajak keliling dunia atau bisakah salah
satunya mengajak Anissa keliling dunia ?
Film yang dirilis tahun 2012, mengambil lo
kasi shooting di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
(STIP) Marunda Jakarta Utara dan Sekolah
Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug,
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film bertemakan remaja yang bercita-cita
menjadi pilot dan pelaut dengan judul Sampai
Ujung Dunia (SUD), menigsahkan suka duka
para siswa di sekolah penerbangan dan pelaya
ran yang diangkat ke layar lebar. Pada film SUD
ini tidak hanya cerita tentang reaja dan percin
taan namun dapat membangkitkan semangat
serta mengenal sekolah penerbangan dan pe
layaran khusunya milik Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan. Dalam
film ini menunjukan kegiatan pendidikan tran
sportasi yang selama ini berlangsung dilakukan
dengan sistem asrama, menerapkan kedisipli
nan untuk menciptakan sumber daya manusia
yang berkompeten dan bermoral baik. Untuk
itu perlu terus disosialisasikan sistem dan arah
pendidikan seperti itu, agar masyarakat me
mahami, sehingga mendorong putra-putrinya
masuk sekolah transportasi. Untuk mencetak
manusia-manusia yang penuh rasa disiplin itu
tidak harus sekolah militer. Di sekolah yang
bukan militer seperti di STIP ataupun STPI
pun para taruna (siswa didik) bisa belajar disi
plin. Disiplin akan membuat orang berubah da
lam rangka meraih keberhasilan mengabdikan
diri pada masyarakat luas, bangsa dan negara.
(ICH) Sumber gambar: google.
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