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Laporan Utama  kali ini akan mengulas perjalanan 
Inspektorat Jenderal di tahun 2019. Tim Buletin Transparansi 
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Editorial

Catatan satu taHun 
pM 122 taHun 2018

Menuju Inspektorat Jenderal yang Lebih Matang

Satu tahun perjalanan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 
dengan struktur organisasi yang baru sesuai Pm nomor 122 tahun 

2018 telah dilalui dengan berbagai hal baru yang merupakan proses 
menuju kematangan peran Inspektorat Jenderal dalam 

mengawal kinerja Kementerian Perhubungan dalam menjawab 
era perubahan yang dinamis di seluruh variabel 

yang berpengaruh di sektor transportasi.
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Editorial

Penguatan SDM Inspektorat Jenderal di-
tandai dengan semangat perubahan kompeten-
si spesialist menjadi generalist, dimana auditor 
akan lebih banyak dituntut untuk menguasai 
hal-hal teknis di semua sektor perhubungan. 
Ini merupakan jiwa dari perubahan pemba-
gian tugas dan fungsi Inspektorat dari berda-
sarkan sub sektor menjadi kewilayahan. SDM 
 Inspektorat Jenderal diharapkan siap dituga-
skan untuk melakukan audit, review maupun 
evaluasi dimanapun dan di sektor apapun. 
Hal ini juga dimaksudkan untuk lebih memu-
dahkan mutasi auditor serta untuk mengurangi 
kualitas dan intensitas hubungan yang berpo-
tensi menjadi hubungan mutualisme yang ne-
gatif antara auditor dengan auditi tertentu. 

Semangat pencegahan dan pemberanta-
san KKN ditandai dengan adanya Inspektorat 
Investigasi dan pembentukan Unit Kepatuhan 
Internal pada setiap Unit Pelaksana Teknis di 
lingkungan Kementerian Perhubungan. In-
spektorat Investigasi telah melaksanakan pe-
rannya dengan maksimal, penanganan penga-
duan dan kegiatan-kegiatan pencegahan KKN 
telah berjalan dengan baik. 

Satu tahun kinerja Inspektorat Investiga-
si akan dikuatkan, bahkan pada agenda Rapat 
Dinas Inspektorat Jenderal 2020 terdapat Ko-
misi khusus yang membahas penguatan peran 
Inspektorat Investigasi untuk tahun-tahun ke 
depan. Sedangkan pembentukan Unit Kepa-
tuhan Internal merupakan perwujudan konsep 
three lines of defense dimana unit ini menjadi 
tangan kedua setelah manajemen dan sebelum 
Inspektorat Jenderal untuk berperan seba-
gai penjaga bagi Unit Pelaksana Teknis dalam 
mencegah munculnya tindakan-tindakan KKN. 
Unit Kepatuhan Internal diharapkan menjadi 
mitra bagi Inspektorat Jenderal dalam usaha-
usaha pencegahan KKN dengan selalu rutin 

menyampaikan laporan tentang kondisi ter-
update serta menjadi pihak yang akan mem-
bantu Inspektorat Jenderal dalam penanganan 
jika terjadi indikasi penyelewengan/pelangga-
ran pada Unit Pelaksana Teknis terkait.

Satu “kekuatan” baru yang diharapkan 
memberi warna dan dukungan yang kuat terha-
dap kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian 
Perhubungan adalah para Auditor Utama yang 
pada tahun ini berjumlah tujuh orang. Para 
Auditor Utama ini lebih banyak bertugas da-
lam penyelesaian tugas-tugas yang bersifat 
strategis. Dalam penanganan beberapa per-
masalahan yang strategis, Inspektur Jenderal 
mendapatkan masukan dan saran-saran dari 
“pasukan” yang berisi Auditor-auditor yang sa-
rat kompetensi dan pengalaman ini.

Menyongsong tantangan baru ke depan, 
satu kata yang sangat sesuai untuk mengantar-
kan Inspektorat Jenderal agar bisa menjalan-
kan tugas dan fungsinya lebih optimal, yaitu: 
Sinergi. Sinergi di dalam dan sinergi dengan 
pihak luar. Sinergi di dalam tentu saja menca-
kup kerjasama dan kesolidan dari unsur-unsur 
yang ada di Inspektorat Jenderal seperti terse-
but di atas. 

Inspektorat Investigasi sebagai organisasi 
baru sangat membutuhkan dukungan dari In-
spektorat-Inspektorat lainnya dalam melaksa-
nakan kegiatan keinvestigasian. Sinergi juga 
diperlukan dalam hal penanganan audit terten-
tu yang mengharuskan adanya lintas wilayah 
auditi sehingga lebih menghasilkan Laporan 
Audit yang berkualitas. Ujung dari hal tersebut 
adalah untuk membawa satu nama Inspektorat 
Jenderal yang selanjutnya bisa bersinergi den-
gan pihak luar yang berkaitan dengan  pelaksa-
naan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, 
antara lain Auditi maupun  pihak-pihak terkait 
misalnya Institusi Pengawasan lainnya. 
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Laporan
Utama

ini proyek infrastruktur kemenhub

5kawasan strategis pariwisata nasional
(danau toba, Borobudur, Mandalika, labuan Bajo, likupang)

dukung 
5 Bali Baru

Kementerian Perhubungan siap mendukung 
kemudahan aksesibilitas pada kawasan 
destinasi wisata superprioritas 5 “Bali 
Baru”dengan mewujudkan konektivitas 
melalui berbagai pembangunan 
infrastruktur transportasi. 

danau toba

Borobudur

Mandalika

labuan Bajo

likupang
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Laporan Utama

Dalam Forum Perhubungan dengan tema 
‘Melihat Kesiapan Infrastruktur Wujudkan 
Konektivitas di 5 Destinasi Wisata Bali Baru, 
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 
menjelaskan Kemenhub diberi tugas untuk 
menyelesaikan Danau Toba, Borobudur, Man-
dalika, Labuan bajo, dan Likupang. 

“Pemerintah tengah membangun banyak 
kawasan wisata, untuk itu kami akan mendu-
kung dengan memadukan dengan membangun 
fasilitas pendukungnya yaitu infrastruktur sa-
rana dan prasarana transportasi, agar kemuda-
han aksesibilitas itu terjadi di titik-titik wisata 
tersebut,” tambah Menhub Budi.

“…mengenai pengembangan 
destinasi pariwisata prioritas, tiga 

tahun lalu sudah disampaikan 
akan dibangun 10 Bali baru tetapi 

sekarang kita baru memberi 
prioritas pada 5 lokasi terlebih 

dahulu…” 

Presiden Joko Widodo
Jakarta 15 Juli 2019 

Salah satu fokus kerja Pemerintah sesuai 
arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo pada 
Kabinet Indonesia Maju 2019-204 yaitu mela-
kukan percepatan pembangunan infrastruktur 
untuk mewujudkan konektivitas yang men-
yambungkan daerah-daerah yang memiliki 
potensi pariwisata, khususnya di lima destinasi 
pariwisata super prioritas yang tengah dikem-
bangkan Pemerintah.

Pariwisata merupakan salah satu sektor 
yang menjadi andalan sebagai sumber devisa 
bagi Indonesia yang terkenal akan keberaga-
man budaya dan keindahan alam. Oleh karena 
itu, Presiden mengatakan bahwa percepatan 
pembangunan infrastruktur pendukung sangat 
diperlukan agar dapat segera mempromosikan 
5 Bali baru secara masif pada dunia internasio-
nal mulai tahun 2020. 

Di tahun 2020, Pemerintah menargetkan 
adanya peningkatan kunjungan jumlah wisa-
tawan mancanegara (wisman) sampai dengan 
18,5 juta orang per tahun dan pergerakan wisa-
tawan nusantara mencapai 310 juta perjalanan 
per tahun dengan target penerimaan Devisa 
antara 19-21 Miliar US Dollar. Meningkatnya 
kedatangan Turis mancanegara ke Indonesia 
diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di tengah defisit transaksi berjalan 
dan neraca perdagangan negara.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan se-
laku Kementerian yang bertanggung jawab di 
bidang transportasi, melakukan upaya pening-
katan konektivitas melalui pembangunan 
 infrastruktur sarana dan prasarana transporta-
si, agar aksesibilitas semakin mudah dan pada 
ujungnya menarik atau mendatangkan banyak 
turis baik mancanegara maupun domestik.

“Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan 
Wapres Maruf Amin telah menetapkan 5 desti-
nasi pariwisata super prioritas yang akan dijadi-
kan sebagai ‘Bali baru’. Untuk itu kami dituga-
skan untuk membangun berbagai  infrastruktur 
transportasi seperti bandara, pelabuhan, Kapal 
dan fasilitas transporasi lainnya yang ditarget-
kan selesai pada tahun 2020 untuk mewu-
judkan konektivitas ke tempat destinasi wisa-
ta tersebut,” jelas Menteri Perhubungan  Budi 
 Karya Sumadi. 

Pada tahun 2020, Kemenhub mengaloka-
sikan anggaran sebesar Rp. 2,95 triliun untuk 
melakukan peningkatan kapasitas dan aksesi-
bilitas transportasi laut, darat, perkeretaapian, 
dan udara di 5 Kawasan Strategis Pariwisata 
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Nasional (KSPN) tersebut dengan rincian, Rp 
1,04 Triliun untuk KSPN Danau Toba, Rp 1,25 
Triliun untuk KSPN Borobudur, Rp 40,3 Miliar 
untuk KSPN Mandalika, Rp 435,04 Miliar un-
tuk KSPN Labuan Bajo dan Rp 129,89 Miliar 
untuk Destinasi Unggulan Likupang. 

“Bapak Presiden meminta kami untuk 
memastikan apa yang kami bangun dan kem-

bangkan itu bisa “delivered” atau dirasakan 
langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ten-
tunya untuk mewujudkan itu, kami tidak bisa 
bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dengan ber-
bagai mitra kerja seperti : Kementerian Pariwi-
sata, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN 
dan melibatkan sektor swasta dalam pengem-
bangan infrastruktur transportasi,” jelas Men-
hub Budi. 

Budi menyebutkan terdapat sejumlah ang-
garan yang diinvestasikan oleh BUMN dan in-
vestor untuk membangun infrastruktur di lima 
Bali Baru, contohnya Bandara Sibisa yang di-
bangun oleh PT Angkasa Pura II.

“Jadi di Toba anggaran itu untuk dermaga, 
bangun kapal. Kalau membangun bandaranya 
kan AP II, di luar yang Rp 2 triliun. Kemudian 
Labuan Bajo juga ada investor yang akan inve-
stasi Rp 1 triliun. Kita jadi membangun banyak 
pelabuhan dan fasilitas,” imbuh Budi.

Menteri mengimbau maskapai penerban-
gan, melalui Asosiasi Perusahaan Penerbangan 
Indonesia (INACA), untuk mengembangkan 
konektivitas 5 destinasi super prioritas (Bali 
Baru)  dengan memberikan layanan pener-
bangan terbaik mereka.

Bandara 
intenasional 

silangit

PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PELABUHAN
DI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DANAU TOBA TAHUN 2017 - 2019

Laporan Utama
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Laporan Utama

Transportasi udara memiliki keunggulan 
menjangkau daerah-daerah terluar sehingga 
dapat meningkatkan konektivitas secara kese-
luruhan.

“Semakin meningkatnya konektivitas di 
5 Bali Baru dapat mendatangkan banyak tu-
ris baik mancanegara maupun dalam negeri, 
sehingga dapat meningkatkan daya saing eko-
nomi dan pariwisata di Indonesia,” ungkapnya.

Menteri meminta juga dukungan maska-
pai  dengan memberikan harga tiket yang 
terjangkau. “Tentang tiket pesawat, biar semua 
enggak tanya lagi. Kita mengerti tiket pesawat 
menjadi hal penting. Kita juga harus bisa kom-
promi. Penerbangan ini juga harus untung. 
Oleh karenanya, kita maping ke sana kita du-
kung harga avtur turun,” pungkasnya.

Proyek Infrastruktur Transportasi 
Kementerian Perhuhungan telah mela-

kukan perencanaan pembangunan dan rehabi-
litasi fasilitas transportasi di 5 (lima) Bali Baru. 
Seperti halnya Di Danau Toba, sejumlah infra-
struktur transportasi telah dan akan dibangun 
yaitu: melakukan pembangunan/rehabilitasi 12 
Pelabuhan Danau, membuat satu kapal penye-
berangan Ro-Ro dan satu unit Bus Air.

Selain itu, menyubsidi operasional angku-
tan antarmoda, fasilitas integrasi angkutan 
jalan, peningkatan jalur KA lintas Araskabu 
– Tebing Tinggi – Siantar sepanjang 35 km’sp 
(SBSN), DED pembangunan jembatan dan 
sistem persinyalan dan telekomunikasi ser-
ta bangunan stasiun juga pembuatan runway 
strip tahap I Bandara Sibisa. 

RUTE/TRAYEK PELAYANAN SUBSIDI OPERASIONAL 
ANGKUTAN ANTARMODA KSPN DANAU TOBA
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Laporan Utama

Di Borobudur, Kemenhub akan mem-
bangun jalur KA Solo Balapan Bandara Adi 
Soemarmo, membangun KA Bandara Yogya-
karta Internasional Airport – Kulonprogo, 
elektrifikasi  jalur KA lintas Yogyakarta-Solo, 
menyubsidi operasional angkutan antarmoda, 
fasilitas intergrasi angkutan jalan, fasilitas per-
lengkapan jalan dan DED pembanguann jem-
batan dan sistem persinyalan dan telekomuni-
kasi serta bangunan stasiun. 

Di Kawasan Mandalika akan dilakukan 
pengadaan dan pemasangan perlengkapan ja-
lan, perbaikan fasilitas integrasi angkutan ja-
lan, membiayai subsidi operasional angkutan 
antaramoda di Mandalika, merehabilitasi Pe-
labuhan Pamenang, melanjutkan pembanguna 
Pelabuhan Faspel Gili Terawangan. 

Destinasi Likupang akan dilakukan penin-
gkatan fasilitas di Pelabuhan Likupang, mem-
bangun Kapal Bottom glass di Bunaken, mere-
habilitasi Pelabuhan Penyeberangan Likupang, 
merehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan 
 Lembeh. 

Sedangkan di Labuan Bajo, dia menge-
mukakan Kemenhub akan memberikan subsidi 
operasional antarmoda, memberikan fasilitas 
integrasi angkutan jalan, pengadaan 2 unit 
kapal bottom glass seperti di Likupang, mela-
kukan pengembangan Terminal Kargo Pela-
buhan Labuan Bajo, pembebasan lahan untuk 
pengembangan bandara, pemotongan bukit 
daerah transisional dan perpanjangan runway 
dari 2450 m x 45 m menjadi 2650 m x 45 m 
termasuk marking dan pengawasan. 

RENCANA AKSES RUTE BUS MENUJU BOROBUDUR
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Laporan UtamaLaporan Utama

“Tentunya pengembangan yang dilakukan 
tidak bisa hanya mengandalkan APBN teta-
pi juga perlu partisipasi sektor swasta nasio-
nal maupun asing. Seperti di Bandara Labuan 
Bajo, kami sedang lakukan kerjasama pen-
gembangan infrastruktur bandara melalui ske-
ma Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha 

(KPBU) yang diminati sejumlah investor nasio-
nal maupun asing. Seperti diamanatkan bapak 
Presiden agar 5 Destinasi wisata bisa segera di-
promosikan pada tahun 2020, fokus kami pada 
tahun 2020 adalah menyelesaikan target terse-
but,” pungkas Menhub.

RENCANA AKSES RUTE BUS MENUJU LABUAN BAJO
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Laporan Utama

Seperti diketahui konsorsium PT Cardig Aero Service Tbk (CAS) 
dan Changi Airports International Pte Ltd telah terpilih untuk men-
goperasikan Bandara Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa 
Tenggara Timur (NTT).

Konsorsium ini akan dipimpin oleh CAS sebagai perusahaan jasa 
penunjang transportasi udara, solusi boga dan jasa lainnya. Adapun 
nilai investasi yang dikucurkan sebesar Rp 1,2 triliun dan biaya ope-
rasional Rp 5,7 triliun selama 25 tahun.

Budi Karya Sumadi menjelaskan pemerin-
tah manargetkan Bandara Komodo dapat me-
nampung hingga 4 juta penumpang di tahun 
2029. “Saya harus apresiasi mereka (investor) 
minat dan mau masuk. Saat ini baru bisa (tam-
pung) 600 ribu penumpang (per tahun) dan 
bakal jadi 4 juta kurang dari 10 tahun (2029),” 
ujarnya.
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Laporan
Utama

A
wal tahun 2019 Inspektorat Jenderal 
Kementerian Perhubungan memu-
lai kegiatan dengan melaksanakan 
Apel Besar dan Serah Terima Ja-

batan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan 
Itjen Kemenhub yaitu Sekretaris Inspektorat 

semangat Baru 
inspektorat jenderal

kaleidoskop 2019

laporan utama  kali ini akan mengulas perjalanan 
inspektorat jenderal di tahun 2019. tim Buletin 

transparansi mengangkat berita pilihan di tahun 2019. 
atas setiap rekam peristiwa dan jejak upaya, selalu 

ada pelajaran yang layak untuk dipetik. 

januari 2019

Jenderal dari pejabat semula Aca Mulyana ke-
pada pejabat baru Imran Rasyid, serta penan-
datanganan Pakta Integritas Tahun 2019 dan 
pembagian personil pegawai pada unit kerja. 
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan 
Wahju Satrio Utomo selaku pimpinaan Apel 
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 memberikan sambutan selamat bergabung 
kepada kepada pejabat baru yang dilantik dan 
mengucapkan selamat bertugas di tempat yang 
baru bagi pejabat sebelumnya. Inspektur Jen-
deral Kementerian Perhubungan sebagai pim-
pinan Apel mengamanatkan, Menteri Perhu-
bungan sangat mengharapkan, Inspektorat 
Jenderal Kementerian Perhubungan berperan 
aktif dalam pencegahan serta pengawasan di 
lingkungan  Kementerian Perhubungan, baik 
buruknya Kementerian Perhubungan sangat 
tergantung oleh Inspektorat Jenderal dan men-
gingatkan ke depan tugas Inspektorat Jende-
ral semakin berat, Inspektorat Jenderal dibu-
tuhkan oleh subsektor lainya dalam membantu 
permasalahan - permasalahan yang ada. Serta 
dengan organiasisi yang baru ini, mulai hari ini 
pekerjaan kita bisa menjadi contoh, mulai dari 

penampilan sampai dengan hal-hal lainya, dan 
lebih efektif lagi ke depannya. 

Pada tahun 2019 ini struktur organisasi 
pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhu-
bungan mengalami perubahan. Sesuai den-
gan PM.122 tahun 2018 Inspektorat Jenderal 
membentuk unit kerja baru di eselon II yaitu: 
Inspektorat Investigasi dan pada eselon III, 
yaitu: Bagian Hukum dan Humas, pada Bagian 
Kepegawaian terdapat sub bagian Organisasi 
dan Tata Laksana. Bersamaan dengan peruba-
han struktur organisasi, Inspektorat Jenderal 
juga melakukan  beberapa perombakan tugas 
Inspektorat. Bila sebelumnya masing-masing 
Inspektorat bertanggung jawab berdasarkan 
fokus subsektor, kini Inspektorat I sd IV ber-
tanggung jawab  pada semua subsektor pada 
Indonesia Barat dan Timur.

Laporan Utama
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Inspektorat I mempunyai tugas melaksana-
kan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksa-
naan pengawasan intern serta penyusunan 
laporan hasil pengawasan di lingkup Kantor 
Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Da-
rat, Badan Pengembangan Sumber Daya Ma-
nusia Perhubungan, dan Inspektorat Jenderal 
serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah 
Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Tengah, 
Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi 
Barat, Bali, Maluku Utara, Papua Barat.

Inspektorat II mempunyai tugas melaksa-
nakan penyusunan kebijakan teknis dan pe-
laksanaan pengawasan intern serta penyusu-
nan laporan hasil pengawasan pada lingkup 
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubun-
gan Laut dan Badan Pengelola Transportasi 
Jabodetabek, serta UPT di wilayah Provinsi Su-
matera Utara, Bangka Belitung, Banten, Jawa 
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, 
Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Inspektorat III mempunyai tugas me-
laksanakan penyusunan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan pengawasan intern serta penyu-
sunan laporan hasil pengawasan pada lingkup 
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara, Badan Penelitian dan Pengembangan 

Perhubungan, serta UPT di wilayah Provinsi 
Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Kaliman-
tan Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Inspektorat IV mempunyai tugas me-
laksanakan penyusunan kebijakan teknis dan  
elaksanaan pengawasan intern serta penyusu-
nan laporan hasil pengawasan pada lingkup 
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaa-
pian, Sekretariat Jenderal, serta UPT di wilay-
ah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, 
Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Go-
rontalo, Sulawesi Tenggara, dan Papua.

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis 
dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap 
indikasi pelanggaran yang berpotensi menim-
bulkan kerugian negara, pelanggaran admini-
strasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, 
dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi 
khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, 
serta penyusunan laporan hasil pengawasan 
investigatif. Diharapkan dengan terbentukn-
ya semangat  baru Inspektorat Jendeal akan 
terwujud kinerja serta pelaksanaan tugas dan 
fungsi Inspektorat Jenderal serta Kementerian 
Perhubungan yang lebih optimal.
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Februari 2019

U
ntuk mendukung digitalisasi pro-
ses layanan kapal dan barang pada  
Kementerian Perhubungan melalui 
Direktorat Jenderal Perhubungan 

Laut bekerja sama dengan Pusat Teknologi In-
formasi dan Komunikasi Perhubungan dalam 
penerapan Inaportnet.  Penerapan Inaportnet 
di pelabuhan bertujuan meningkatkan pelaya-
nan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat 
berjalan cepat, valid, transparan dan terstandar 
serta biaya yang optimal sehingga dapat me-
ningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhu-
bungan Wahju Satrio Utomo meresmikan Go 
Live Inaportnet Pelabuhan dan Pengoperasian 
Terminal Penumpang Bandar Sri Junjungan 
di Kota Dumai pada 1 Februari 2019. Dalam 
peresmian pengoperasian Teriminal Bandar 
Sri Junjungan Inspektur Jenderal Kemente-
rian Perhubungan, Dr. Wahju Satrio Utomo, 
SH, M.Si mengatakan dalam rangka mendu-
kung digitalisasi pelabuhan, saat ini Direktorat 
Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub terus 
mengaplikasikan sistem inaportnet di berbagai 

peresmian 
inaportnet 
dan terminal 
penumpang 
Bandar sri 
junjungan dumai 
oleh inspektur 
jenderal

pelabuhan di Indonesia agar pelayanan kapal 
dan barang di pelabuhan dapat berjalan cepat, 
valid, transparan, dan terstandar dengan biaya 
yang minimal, sehingga dapat meningkatkan 
daya saing pelabuhan di Indonesia. 

Pelabuhan Dumai menjadi pelabuhan per-
tama di tahun 2019 yang menerapkan inaport-
net, setelah sebelumnya sistem inaportnet dite-
rapkan di 16 pelabuhan di Indonesia. Selain Go 
Live Inaportnet Pelabuhan Dumai, Terminal 
Penumpang Bandar Sri Junjungan juga dire-
smikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian 
Perhubungan Wahju Satrio Utomo yang akrab 
dipanggil Tommy ketika mewakili Menteri 
Perhubungan di Dumai.  Sejak tahun 2017 si-
stem inaportnet telah diterapkan di 16 (enam 
belas) pelabuhan di Indonesia. Adapun pada 
tahun 2019 ini sistem inaportnet ditargetkan 
akan segera diaplikasikan di sejumlah pela-
buhan kelas I dan II, yang implementasinya 
akan dimulai dari Pelabuhan Dumai. Dengan 
diterapkannya sistem inaportnet di Pelabuhan 
Dumai diharapkan dapat meningkatkan daya 
saing pelayanan transportasi laut yang akan 
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berdampak pada peningkatan kualitas pro-
duk dalam negeri bahkan dapat meningkatkan 
ekspor karena biaya produksinya mampu ber-
saing dengan produk luar negeri.

“Tahun 2019 Direktorat Jenderal Perhu-
bungan Laut Kementerian Perhubungan me-
nargetkan sistem inaportnet ini dapat diaplika-
sikan secara lebih luas di sejumlah pelabuhan 
kelas I dan II, yang implementasinya akan di-
mulai dari Pelabuhan Dumai,” jelas beliau. Be-
liau mengatakan, inaportnet merupakan salah 
satu program Quick Win Kementerian Perhu-
bungan, yang harus didukung penerapannya di 
pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Penerapan 
inaportnet di Pelabuhan Dumai, menurutn-
ya, dapat meningkatkan daya saing pelayanan 
transportasi laut yang akan berdampak pada 
peningkatan kualitas produk dalam negeri 
bahkan dapat meningkatkan ekspor karena 

biaya produksinya mampu bersaing dengan 
produk luar negeri.

Pelabuhan terminal penumpang Bandar Sri 
Junjungan dioperasikan setelah diresmikan 
Irjen Kementerian guna melancarkan arus tu-
run naik penumpang yang memenuhi standar 
keselamatan, di Kelurahan Pangkalan Sesai 
Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Pro-
pinsi Riau. ” Adapun pelabuhan terminal pe-
numpang Bandar Sri Junjungan yang berada di 
kecamatan Dumai Barat oleh Pemerintah Kota 
Dumai melalui PT Pelabuhan Dumai Berseri 
Badan Usaha Milik Daerah telah menyiapkan 
terminal penumpang yang akan kita resmikan 
merupakan wujud berkat sinergitas pemerin-
tah pusat dan daerah yang perlu di pelihara dan 
di tingkatkan akan di contoh oleh daerah lain, 
” tegas Beliau.
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Maret 2019

S
esuai Peraturan Menteri Perhubungan 
Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 87 

Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi 
Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, da-
lam rangka meningkatkan efektifitas pelaksa-
naan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan, menetapkan Unit 
Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang terdiri 
dari UPG Utama, UPG Sekretariat Jenderal/
Direktorat Jenderal/Badan (UPG Eselon I), 
dan UPG Unit Pelaksana Teknis (UPG UPT).

Pada Bulan Maret 2019 Inspektorat Jen-
deral Kementerian Perhubungan mengadakan 
Workshop Pelaksanaan Pengendalian Gratifi-
kasi bagi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian 
Perhubungan. Dengan dilaksanakannya Wor-
kshop Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di 
lingkungan Kementerian Perhubungan diha-
rapka akan meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman dari para jajaran pimpinan dan 
anggota UPG UPT di lingkungan Kemenhub. 
Oleh karena itu setiap unit kerja secara ber-
kala dapat memetakan area yang rawan mun-
culnya tindak pidana korupsi yang selanjutnya 
dibuat langkah-langkah pencegahan sebagai 
langkah awal pencegahan korupsi dan dengan 

Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi 
kementerian perhubungan

diadakannya kegiatan Workshop UPG UPT 
di lingkungan Kemenhub ini, bertujuan agar 
terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih, 
transparansi dan amanah terhadap pengguna 
jasa transportasi.

Kegiatan dilaksanakan pada Provinsi Jawa 
Tengah dan Jawa Barat pada tanggal 4 s.d 6 
Maret 2019 bertempat di Hotel Novotel, Se-
marang jl. Pemuda No. 123 Jawa Tengah. 
Workshop ini dibuka resmi oleh Wahju Satrio 
Utomo selaku Inspektur Jenderal Kementerian 
Perhubungan serta dihadiri oleh Inspektur In-
vestigasi Firdaus Komarno, para seluruh pe-
serta dari UPT Jawa Tengah dan Jawa Barat 
serta perwakilan dari Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) (sebagai narasumber materi 
pengendalian gratifikasi). 

Selanjutnya, Kegiatan acara Workshop Pe-
laksanaan Pengendalian Gratifikasi bagi Unit 
Pengendalian Gratifikasi (UPG) UPT Kemen-
terian Perhubungan di Provinsi DKI Jakarta, 
Banten dan Bengkulu berlangsung pada tang-
gal 18 s.d 20 Maret 2019 bertempat di Hotel 
Atria Tangerang – Banten. Kegiatan tersebut di 
buka oleh Firdaus Komarno selaku Inspektur 
Investigasi sekaligus Ketua UPG Utama Ke-
menterian Perhubungan dan di hadiri oleh 30 
UPG UPT di Lingkungan Propinsi DKI Jakar-
ta Banten dan Bengkulu, Tim UPG Utama In-
spektorat Jenderal, serta Narasumber Direkto-
rat Pencegahan KPK.

Dalam pembukaan tersebut Inspektur In-
vestigasi menyampaikan arahan Inspektur 
Jenderal yang mengharapkan dengan dilaksa-
nakannya Workshop Pelaksanaan Pengenda-
lian Gratifikasi di lingkungan Kemenhub akan 
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 
dari para jajaran pimpinan dan anggota UPG 
UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan. 
Oleh karena itu setiap unit kerja secara berkala 
dapat memetakan area yang rawan munculnya 
tindak pidana korupsi yang selanjutnya dibuat 
langkah-langkah pencegahan sebagai langkah 
awal pencegahan korupsi. Selain itu melalui 
kegiatan ini juga diharapkan seluruh UPG di 
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 Lingkungan Kemenhub mempunyai penge-
tahuan, pemahaman, kesadaran, kebulatan 
tekad, dan semangat bersama untuk mendu-
kung setiap upaya pengendalian gratifikasi. 
Kita semua harus menyadari bahwa pemberian 
dan penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan akan 
menimbulkan kerugian dan juga penyesalan 
bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat, instan-
si juga bagi bangsa dan negara.

Pada Bulan September 2019 Inspektur 
Investigasi Inspektorat Jenderal Firdaus Ko-
marno menyampaikan pengarahan mengenai 
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ke-
menterian Perhubungan. Pengarahan tersebut 
disampaikan dalam acara Sosialisasi dan In-
ternalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan Tahun 2019 yang 
diadakan oleh Kepala Biro Komunikasi dan In-
formasi Publik di Hotel Grand Mercure Jakar-
ta Harmoni, Jakarta Pusat. Dalam arahannya 
Inspektur Investigasi mennyapaikan kegiatan-
kegiatan yang rawan akan korupsi antara lain 
pengadaan barang dan jasa, perizinan, pelaya-
nan publik, bidang kepegawaian, pengawasan 
fungsional, dll. 

Selain itu, dijelaskan juga bahwa Unit Pen-
gendalian Gratifikasi (UPG) yang ada saat ini 
masih belum efektif dalam melakukan kegiatan 
pengendalian gratifikasi. Oleh sebab itu, In-
spektur Investigasi mengajak dan menghimbau 
seluruh pimpinan dan jajarannya agar berko-
mitmen melakukan pengendalian gratifika-
si mulai dari mendukung hingga melakukan 
evaluasi kegiatan UPG di lingkungan kerja 
masing-masing serta untuk kedepannya agar 
sekolah-sekolah kedinasan dan balai diklat 

juga memberikan pengetahuan mengenai anti 
korupsi. 

Kegiatan UPG tahun ini ditutup pada Bu-
lan Desember 2019 Dengan mengusung Tema 
“MEMPERKUAT SINERGITAS PENCEGA-
HAN KORUPSI MELALUI PENGENDALIAN 
GRATIFIKASI”, Kegiatan Rakor UPG ini ber-
maksud untuk Mewujudkan Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme serta Untuk Menin-
gkatkan Pencegahan dan Pengendalian Gratifi-
kasi di lingkungan Kementerian Perhubungan 
dan bertujuan untuk Meningkatkan Pemaha-
man Pengendalian Gratifikasi dan Berkesinam-
bungan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi 
di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kegiatan Rakor UPG yang dihadiri oleh ku-
rang lebih 100 peserta yang berasal dari Unit 
Pengendalian Gratifikasi Eselon I dan UPT 
Kemenhub ini dilaksanakan di Hotel Horison 
Ultima Bekasi dari tanggal 11 s.d 13 Desember 
2019, dan dibuka langsung oleh Inspektur In-
vestigasi Bapak Firdaus Kumaro serta dihadiri 
oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi 
Kemenhub, Dosen Fakultas Hukum Pidana UI, 
Eks. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, 
ASN Penghulu Pertama KUA Klaten dan Sekre-
tariat KPK sebagai Narasumber. Dalam Ran-
gkaian Rakor UPG yang berlangsung selama 
3 hari ini juga akan diisi dengan Diskusi Panel 
dengan para Narasumber, dilanjutkan dengan 
Bimbingan Teknis Pelaporan Gratifikasi Online 
(GOL), Bimbingan Teknis Harmonisasi dan Si-
nergitas UPG Kemenhub (Gratifikasi dan Whi-
stle Blowing System) dan akan diakhiri dengan 
diadakannya Lomba Design Banner Pengenda-
lian Gratifikasi. 
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april 2019

T
erbentuknya Unit Kepatuhan Inter-
nal (UKI) di lingkungan Kementerian 
Perhubungan merupakan wujud im-
plementasi dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengen-
dalian Intern Pemerintah (SPIP). Menurut Pe-
raturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ter-
sebut setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan 
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan yang berpedoman pada 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selain 
PP 60 Tahun 2008  di lingkungan Kemente-
rian Perhubungan telah ditetapkan  Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan, di-
mana pada pasal 4 huruf e diamanatkan un-
tuk dilaksanakan Pemantauan Pengendalian 
Intern. Untuk melaksanakan pemantauan 

unit kepatuhan internal 
kementerian perhubungan

pengendalian Intern tersebut telah ditetapkan 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 
42 Tahun 2019 tentang Unit Kepatuhan Inter-
nal dilingkungan Kementerian Perhubungan. 
Peranan dan fungsi Unit Kepatuhan Internal 
(UKI) di UPT sangat membantu pelaksanaan 
pemantauan dan pengawsan penerapan pen-
gendalian internal di unit organisasi.

Pada bulan April 2019 Irjen memberikan 
arahan tentang Unit Kepatuhan Internal (UKI). 
UKI sebagai penambah nilai bukan beban, ka-
rena itu UKI sebagai lini kedua dianggap berja-
lan optimal kika dapat memberikan nilai tam-
bahan organisasi, tidak mengganggu proses 
bisnis dan tidak menambah beban pekerjaan. 
Usaha yang dilakukan dalam organisasi jangan 
sampai menambah beban, tetapi lakukan usa-
ha yang menambah efisiensi. Kemanfaatan UKI 
untuk unit kerja:
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1. Membantu pimpinan unit kerja memantau 
implementasi SPIP.

2. Manajemen patuh terhadap aturan ekono-
mis, efisien dan efektif.

3. Mewujudkan tempat kerja yang layak, ber-
sih dan sehat.

4. Mewujudkan hubungan yang kondusif 
pimpinan dengan staf dan antar pegawai

5. Terpelihara aset BMN untuk kelancaran 
pelaksana tugas

6. Secara cepat dapat mengambil tindakan 
perbaikan yang diperlukan.

Di Tahun 2019 Sosialisasi UKI telah dila-
kukan di sela-sela kunjungan kerja Inspektur 
Jenderal, seperti pada kunjungan kerja ke Pro-
vinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah bulan Juli 
2019. Irjen melakukan sosialisasi tentang Unit 
Kepatuhan Internal (UKI) kepada unsur perhu-
bungan di Cilacap. Untuk mengoptimalisasikan 
fungsi pengendalian intern, diberlakukan sy-
stem Three Lines of Defence. UKI menjadi Per-
tahanan Lini Kedua yang bertugas melaksana-
kan pemantauan atas penerapan pengendalian 
intern. Dalam paparannya, Irjen menghimbau 

kepada pengurus UKI agar memahami benar 
peran dan tugas UKI. Selanjutnya pada Provinsi 
Kalimantan Selatan dalam sosialisasi UKI ter-
sebut beliau juga memberi arahan bahwa UKI 
sebagai pengendalian intern atau control dalam 
setiap proses atau operasional yang dimiliki or-
ganisasi pada setiap lapisan/level Manajemen. 
UKI diperlukan dalam rangka membantu pim-
pinan unit kerja untuk meningkatkan penera-
pan pengendalian intern dalam rangka pen-
capaian tujuan organisasi. UKI di lingkungan 
Kementerian Perhubungan saat ini merupakan 
embrio/cikal bakal sebelum terbentuknya UKI 
secara struktural sebagaimana yang telah dila-
kukan di Kementerian Keuangan. 

 UKI bukanlah sebagai alat untuk pembe-
rian punishment, tapi justru untuk membantu 
manajemen operasional  dalam meminimalkan 
terjadinya kekeliruan, sehingga UKI  sangat di-
perlukan untuk efektivitas pemantauan imple-
mentasi sistem pengendalian intern sepanjang 
waktu, terutama bagi Kementerian yang ca-
kupan organisasinya sangat besar, sementara 
sumber daya Auditor Intern (APIP) sangat ter-
batas.
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Mei 2019

D
alam rangka meningkatkan koor-
dinasi pelaksanaan program pen-
gawasan di tahun 2019 serta untuk 
mningkatkan program pengawasan, 

Inspektorat Jenderal Kemenhub menyeleng-
garakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 

rapat koordinasi teknis 
inspektorat jenderal

Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2019 
pada tanggal 2 s.d. 4 Mei 2019. Bertempat di 
Jeep Station Indonesia Resort, Bogor, Rakornis 
yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkun-
gan Inspektorat Jenderal Kementerian perhu-
bungan tersebut dilaksanakan dalam rangka 
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meningkatkan kinerja pengawasan, sehingga 
dilaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja 
secara periodikal. Dalam Rakornis tersebut 
dilaksanakan pemaparan diantaranya terkait 
progres dan kendala dalam pelaksanaan lelang, 
Reviu HPS, UKI, hasil-hasil pengawasan, pro-
gres pengaduan serta pengelolaan anggaran 
pada posisi Triwulan I yang disampaikan oleh 

Sesitjen, Inspektur I s.d. IV dan Inspektur In-
vestigasi. Rakornis tersebut turut mengundang 
narasumber dari Kementerian Keuangan yaitu 
Auditor Muda dari Inspektorat VII serta Ka-
subbag Kepatuhan Internal yang memaparkan 
terkait implementasi dan pola pelaporan Unit 
Kepatuhan Internal di lingkungan Kemente-
rian Keuangan.
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I
nspektorat Jenderal Kementerian Perhu-
bungan melakukan Pembahasan Program 
Kerja Komite Pengembangan Profesi 
(KPP) Tahun 2019, Asosiasi Auditor In-

tern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang me-
rupakan Rencana Kegiatan KPP AAIPI yang 
telah ditetapkan dalam rencana strategis AAI-
PI 2018-2022, Rapat dipimpin oleh Inspektur 
Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan  
Wahju Satrio Utomo selaku Ketua KPP AAIPI 
serta dihadiri oleh anggota KPP AAIPI. Kegia-
tan tersebut untuk Pembahasan Tindak Lanjut 
Program Kerja KPP Tahun 2019 (Pembahasan 
RAB Pelatihan Reviu Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Fisik Tahun 2019) bertempat di Ruang 

program kerja komite 
pengembangan profesi 

aaipi tahun 2019

juni 2019

Rapat Brawijaya Gedung Karsa Lantai 6 Ke-
menterian Perhubungan.

Diawali pada bulan Februari, Inspektorat 
Jenderal Kementerian Perhubungan mela-
kukan Pembahasan Program KPP Tahun 2019 
AAIPI yang merupakan Rencana Kegiatan KPP 
AAIPI yang telah ditetapkan dalam rencana 
strategis AAIPI 2018-2022. Inspektur Jende-
ral Kementerian Perhubungan Wahju Satrio 
Utomo selaku Ketua KPP AAIPI membuka ra-
pat sekaligus memberikan pengarahan kepada 
para anggota KPP AAIPI. Dalam pembahasan 
program kerja tersebut dihasilkan kesepakatan 
bahwa ada beberapa program yang akan dila-
kukan dalam waktu dekat, yaitu :
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a. Training / Pelatihan Investigasi;
b. Training / Pelatihan  Reviu Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Fisik dan
c. Penyetaraan kelas jabatan auditor. 

Guna meningkatkan kapasitas auditor di 
lingkungan APIP daerah, khususnya dalam 
melaksanakan reviu DAK Fisik, AAIPI sebagai 
asosiasi yang menaungi profesi auditor intern 
pemerintah melalui komite pengembangan 
profesi mengadakan Workshop reviu DAK 
Fisik pada Bulan Juli 2019. Inspektur Jende-
ral Kementerian Perhubungan Wahju Satrio 
Utomo sangat mendukung kegiatan Pelatihan 
Workshop Reviu DAK FISIK T.A. 2019, kegia-
tan acara pelatihan dibuka langsung oleh Irjen 
Kementerian Keuangan Sumiyati selaku Ketua 
DPN AAIPI dan didampingi oleh Irjen Kemen-
hub Wahju Satrio Utomo selaku Ketua Komite 
Pengembangan Profesi dan Ketua DPW AAIPI 
Provinsi Sulawesi Selatan. Wahju Satrio Utomo 
sangat merespon serta mendukung kegiatan 
pelaksanaan pelatihan  tersebut yang berlan-
sung di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, 
adapun penyampaian Ketua KPP dalah seluruh 
peserta terkait menjalankan tugas reviu reali-
sasi penyerapan dan capaian output DAK Fisik, 
sehingga dapat mendukung akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan yang di-
biayai DAK Fisik dan Kegiatan Pelatihan Wor-
kshop akan diadakan di beberapa provinsi.

Selanjutnya pada bulan November 2019 
AAIPI melaksanakan Workshop reviu DAK fisik 
Tahap II. Acara ini merupakan salah satu pe-
latihan untuk meningkatkan kapasitas auditor 
dilingkungan APIP Daerah dalam menjalankan 
tugas reviu realisasi penyerapan dan capaian 
output DAK Fisik, sehingga dapat mendukung 
akuntabilitas dan transparansi. Materi diisi 

dengan narasumber sebanyak 6 orang yang ter-
diri dari wakil-wakil Kementerian Keuangan, 
BPKP dan Kementerian Dalam Negeri.

Workshop reviu DAK Fisik Tahap II dimulai 
dengan Laporan Ketua Panitia oleh, Inspektur 
IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perhu-
bungan Agung Raharjo selaku Sekretaris Ko-
mite Pengembangan Profesi AAIPI, dan dibuka 
oleh Inspektur Utama Bappenas Wismana Adi 
Suryabrata selaku wakil ketua DPN I (Dewan 
Pengawas Nasional) AAIPI, serta dihadiri oleh 
35 orang peserta yang berasal dari Auditor di 
lingkungan Pemerintah Daerah, Kabupaten/
Kota. Workshop DAK Fisik Tahap 2 ini dilaksa-
nakan pada tanggal 20 s.d 22 November 2019 
di Hotel Mercure Jakarta Batavia, DKI Jakarta. 

Dilanjutkan dengan penyerahan cendrama-
ta untuk perwakilan peserta terbaik. Workshop 
Reviu DAK Fisik Tahap II ini ditutup oleh Plt. 
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan 
Sugihardjo selaku Ketua Komite Pengemban-
gan Profesi. Dalam arahannya beliau menyam-
paikan dalam pembangunan harus pakai skala 
prioritas dan dengan mengikuti workshop ini 
diharapkan dapat menularkan kepada teman-
teman APIP didaerah, 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). Di samping 
itu, dapat mendorong daerah untuk mencari 
inovasi-inovasi baru mengurangi ketergantun-
gan pada Pusat. Dengan terus meningkatnya 
anggaran Tansfer ke Daerah dan Dana Desa 
(TKDD), maka harus dapat dimanfaatkan se-
bagai leverage kemandirian Daerah. Daerah 
diharapkan dapat melakukan inovasi skema 
pembiayaan, misalnya melalui Kerjasama Pe-
merintah dan Badan Usaha (KPBU).
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juli 2019

D
alam kegiatan Bimbingan Teknis 
(Bimtek) Pemantauan Pelaporan Ki-
nerja melalui Aplikasi e-Performance 
yang diselenggarakan oleh  Biro Pe-

rencanaan. Bertempat di Belitung tanggal 12 
Juli 2019, Inspektorat Jenderal meraih Perin-
gkat 3 pada semester I Tahun 2019 Unit Kerja 
Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubun-
gan.

Dalam kegiatan bimtek tersebut disampai-
kan materi mengenai penyelenggaraan SAKIP 
Kementerian Perhubungan terkait laporan 

inspektorat jenderal kementerian 
perhubungan Meraih penghargaan 

e-performance

 capaian kinerja per triwulan untuk mensin-
kronkan capaian kinerja di aplikasi e-Perfor-
mance dan tips & trik penyelenggaraan SAKIP 
mengenai cara pengisian e-Performance agar 
tepat waktu dalam penginputan setiap bulan-
nya.

Selain itu, ada juga penyerahan pengahar-
gaan terhadap unit eselon I dan eselon II yang 
dinilai tertib dan teratur dalam penginputan 
pelaksanaan kinerja di aplikasi e-Performan-
ce. Kriteria penilaian pemberian penghargaan 
didasarkan pada pemantauan isian capaian 
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 kinerja per bulan dengan dilihat dari day by day 
dari tanggal 1 s.d. tanggal 5 setiap bulannya un-
tuk eselon II dan dari tanggal 1 s.d. tanggal 10 
untuk eselon I setiap bulannya serta kesediaan 
bahan untuk di download.

Berikut adalah para penerima penghargaan 
dalam pengisian pelaporan kinerja melalui 
aplikasi e-Performance:

- Kategori Unit Eselon I

1. Peringkat I : Direktorat Jenderal 
 Perkeretaapian

2. Peringkat II : Badan Penelitian dan 
 Pengembangan

3. Peringkat III : Inspektorat Jenderal

- Kategori Unit Eselon II

1. Peringkat I : Biro Perencanaan
2. Peringkat II : Badan Penelitian dan 

 Pengembangan Antar Moda
3. Peringkat III : Sekretariat Direktorat 

 Jenderal Perhubungan Perkeretaapian
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agustus 2019

R
apat Koordinasi Teknis (Rakornis) 
Inspektorat Jenderal pada tanggal 
1 s.d. 3 Agustus 2019 dalam rangka 
melakukan evaluasi atas kinerja In-

spektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 
semester I Tahun 2019 di Balai Pendidikan, 
Pelatihan, dan Pembangunan Karakter SDM 
Transportasi Ciwidey, Bandung. Dalam Rakor-
nis dilakukan pembahasan terhadap beberapa 
pekerjaan di Inspektorat Jenderal yang telah 
diselesaikan, dalam proses, hingga hambatan-
hambatan yang dihadapi. Berikut adalah bebe-
rapa hal yang dibahas dalam Rakornis :

1. Reviu HPS atas permintaan unit kerja mu-
lai bulan Januari s.d. Juli berhasil mela-
kukan penghematan dari total usulan ang-
garan yang direviu;

2. Hasil pemeriksaan atas revaluasi aset 
BMN yang dilakukan BPK RI. Sebagai tin-
dak lanjut, Inspektorat Jenderal berhasil 

rapat koordinasi teknis

menyelesaikan 79% sehingga sisanya se-
banyak 21% masih dilakukan upaya untuk 
dapat diselesalkan;

3. Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan 
Pra Evaluasi menuju predikat WBK dan 
WBBM bersama Tim dari Kementerian 
PAN RB. Hasilnya menjadikan 46 UPT no-
minasi Zona Integritas tahun 2019 berpre-
dikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 
(WBBM);

4. Inspektorat Jenderal telah menginisiasi 
pembentukan Unit Kepatuhan Internal 
(UKI) yang telah ditetapkan dengan Ke-
putusan Menteri Perhubungan Nomor 42 
Tahun 2019. Terus dilakukan upaya me-
ngefektifkan keberadaan UKI untuk men-
dukung sistem pengendalian internal;

5. Beberapa hambatan yang substansial da-
lam kegiatan pengawasan intern di ling-
kungan Kementerian Perhubungan:
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a. Respon dari auditi/Unit Kerja dalam me-
nindaklanjuti laporan hasil audit Inspekto-
rat Jenderal, sehingga terjadi penumpukan 
temuan yang belum dapat dituntaskan;

b. Penyampaian data dukung yang tidak 
 lengkap saat dilakukan reviu terhadap 
HPS, realokasi, revisi anggaran, reviu 
RKA-KL, buka blikir, dan lain-lain yang 

dapat mengakibatkan keterlambatan/ 
pengembalian berkas kepada UPT yang 
bersangkutan;

c. Perlunya bantuan dari tenaga ahli/profe-
sional dalam menentukan kelayakan pem-
bangunan atau menentukan kerugian ne-
gara yang saat ini tidak tersedia anggaran 
di APBN Inspektorat Jenderal.
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september 2019

L
aporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil 
Negara (LHKASN) adalah daftar selu-
ruh harta kekayaan ASN beserta pa-
sangan dan anak yang masih menjadi 

tanggungan dan dituangkan ke dalam Formulir 
LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri 
PAN dan RB. LHKASN diatur dalam Surat Eda-
ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian 
LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. 
Wajib LHKASN adalah seluruh ASN pemerin-
tah kecuali para pejabat yang Wajib Laporan 
Harta Kekayaan Penjabat Negara (LHKPN). 

Bimbingan teknis pengisian 
dan pelaporan lHkpn dan lHksn 
di lingkungan direktorat jenderal 

perhubungan laut
LHKASN dan LHKPN ini sebagai salah satu 
bentuk transparansi dan pembangunan inte-
gritas serta upaya pencegahan penyalahgunaan 
wewenang. Laporan data kekayaan pejabat ne-
gara yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh 
KPK dapat dilihat oleh publik. Pada tahun 2018 
yang lalu, kepatuhan penyampaian LHKPN pe-
riode lapor 2018 oleh 3.408 pejabat Kemente-
rian Perhubungan kepada KPK telah mencapai 
100% pada 10 April 2019. Sedangakan untuk 
LHKASN untuk periode 2018 oleh Wajib La-
por di lingkungan Kementerian Perhubungan 
sebanyak 23.855 orang juga seluruhnya telah 
menyampaikan kewajiban lapor 100%.
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Untuk memberikan pengetahuan dan infor-
masi kepada penyelenggara negara tentang cara 
pengisian serta laporan LHKPN dan LHKSN. 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menye-
lenggarakan Bimbingan Teknis Pengisian dan 
Pelaporan LHKPN  dan LHKSN tahun angga-
ran 2019 di lingkungan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut.kegiatan Bimbingan Teknis 
Pengisian dan Pelaporan LHKPN dan LHKA-
SN ini diharapkan dapat mampu memberikan 
tuntunan bagi setiap wajib lapor, pejabat dan 
Aparatur Sipil Negara di unit kerja terkait un-
tuk dapat melakukan pelaporan dengan jujur, 
baik dan benar. Karena dengan melakukan pe-
laporan dengan jujur serta sesuai dengan pe-
raturan yang berlaku inilah dapat mendukung 
terciptanya visi dan misi organisasi, khususnya 
di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubun-
gan Laut.

Pada tahun 2019 ini Inspektorat Jenderal 
(ITJEN) sebagai Narasumber memberikan sesi 
bimtek LHKASN di 3 kota, yakni Batam, Su-
rabaya, dan Makassar. Pada bulan September 
2019, ITJEN sebagai koordinator LHKASN di 
lingkungan Kementerian Perhubungan hadir 
sebagai Narasumber pada Kegiatan Bimbingan 
Teknis Pengisian dan Pelaporan LHKPN dan 
LHKASN di Lingkungan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut pada provinsi Kepulauan 

Riau. Selanjutnya pada bulan Oktober 2019 
Acara Bimbingan Teknis serupa diselenggara-
kan di Hotel Grand Mercure Mirama Surabaya, 
Jawa Timur dan terakhir bertempat di  Hotel 
Novotel Makasar Provinsi Selawesi Selatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pe-
ngetahuan kepada penyelenggara negara dan 
aparatur sipil negara tentang cara pengisian 
serta pelaporan laporan LHKPN dan LHKA-
SN sesuai dengan peraturan dan sistem yang 
 terbaru. 

Pelaporan wajib lapor LHKPN ini diguna-
kan sebagai salah satu syarat dalam pengusulan 
assessment test dalam rangka promosi jabatan 
maupun mutasi jabatan di Kementerian Perhu-
bungan. Sedangkan bagi para Wajib LHKASN 
yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian 
LHKASN, akan dilakukan Peninjauan Kembali 
(penundaan/pembatalan) terhadap pengang-
katan Wajib LHKASN dalam jabatan struktu-
ral maupun fungsional. Menteri Perhubungan 
menyampaikan ucapan terima kasih dan apre-
siasi yang tinggi atas ketepatan waktu penyam-
paiannya, namun Bapak Menteri Perhubu ngan 
berharap agar hal – hal baik yang seperti ini da-
pat terus dilakukan pada tahun – tahun selan-
jutnya dan dilaksanakan sebaik – baik nya teru-
tama untuk meningkatkan akurasi dan  kinerja 
pelaporan.
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oktober 2019

P
elepasan Purna Tugas Bapak Wahju 
Satrio Utomo pada tanggal 15 Oktober 
2019 bertempat di Ruang Nanggala, 
Gedung Cipta lt. 7, Kantor Pusat Ke-

menterian Perhubungan sebagai tindak lanjut 
pelantikan beliau pada tanggal 4 September 
2019 yang telah memasuki masa purna tuga-
snya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian 

purna tugas irjen

Perhubungan. Dengan dedikasi, integritas, 
kreatifitas, dan loyalitasnya yang luar biasa, 
Presiden mempercayakan jabatan baru kepada 
beliau sebagai Auditor Ahli Utama.

Mengawali karier sebagai ASN pada tahun 
1985 sebagai pegawai di Biro Hukum. Kompe-
tensi dan keaktifannya dinilai cukup mumpuni 
untuk diangkat sebagai pejabat.  
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Beliau tercatat pernah sebagai Kepala Biro 
Kepegawaian, Kepala Biro Umum, Sekretaris 
BPSDM, Staf Ahli Menteri, Kepala BPSDM, 
hingga akhirnya menjadi Inspektur Jenderal 
pada April 2017 hingga September 2019 yang 
kemudian masih diandalkan sebagai pegawai 
Kementerian Perhubungan menjadi Auditor 
Ahli Utama.

Menteri Perhubungan mengungkapkan 
bahwa “Selama menjabat sebagai Irjen, Pak 
Tommy, banyak memberikan masukan yang 
konstruktif dan inovatif”. Menhub menye-
rahkan kenang – kenangan berupa Pedang Ko-
mando sebagai tanda dedikasi dan pengabdian-
nya di Kementerian Perhubungan.
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november 2019

K
egiatan Pelatihan Metodologi dan 
Teknik Pengawasan ini didasarkan 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pega-

wai Negeri Sipil. Dalam pengembangan Sumber 
Daya Manusia memerlukan kompetensi teknis, 
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial 
kultural. Kompetensi teknis bagi ASN diukur 

pelatihan Metodologi dan teknik 
pengawasan Bidang perhubungan 

laut dan udara inspektorat jenderal

dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, dan 
pengalaman bekerja secara tenis. Peningkatan 
kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan 
dan pelatihan yang bersifat teknis pada sektor 
bidang transportasi. Oleh karena itu diseleng-
garakanlah pelatihan ini yang diharapkan da-
pat menambah wawasan dan kompetensi para 
auditor di bidang trans portasi.
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Pelatihan ini diikuti oleh 34 orang pega-
wai inspektorat mulai dari tanggal 14 s.d. 21 
November 2019 bertempat di ruang rapat Bra-
wijaya. Selain itu, dilakukan pratek lapangan 
di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I di 
Tangerang, Banten dan Kantor Syahbandar Ke-
las Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Diharapkan kompetensi para pegawai da-
pat mendukung pengawasan sejumlah program 
kerja pembangunan infrastruktur prioritas 
yang dicanangkan oleh Presiden, Joko Wido-
do demi terwujudnya konektivitas transportasi 
sektor pariwisata dan logistik.
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desember 2019

P
ra Rapat Dinas (Radin) 2020 meru-
pakan kegiatan pendahuluan dari pe-
laksanaan kegiatan Rapat Dinas 2020 
Inspektorat Jenderal. Kegiatan ini di-

selenggarakan selama 3 hari mulai dari tanggal 
5 s.d. 7 Desember 2019 di Sparks Luxe Hotel, 
Jakarta Pusat. Pada kegiatan Pra Radin kali ini 
terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu :

1. Sharing season mengenai:
a. Strategi penyusunan Kebijakan Pengawa-

san Intern dan implementasinya dan Pro-
gram Kerja Pengawasan Tahunan dengan 
narasumber dari Inspektorat Jenderal Ke-
menterian Keuangan;

b. Strategi pemenuhan angka kredit tepat 
waktu dan pola penugasan (peran) audi-
tor dalam pelaksanaan kegiatan assurance 
dan consulting dengan narasumber dari 
BPKP;

2. Evaluasi kegiatan pengawasan intern In-

pra rapat dinas 2020

spektorat Jenderal TA. 2019 berdasarkan 
Perjanjian Kinerja serta Penyampaian Re-
visi Perjanjian Kinerja yang dilakukan;

3. Persaiapan pendahuluan penyusunan pro-
gram kerja 2020 dengan membentuk ko-
misi-komisi dengan topik bahasan sebagai 
berikut:

a. Kebijakan pengawasan Inspektorat Jende-
ral 2020 – 2024 dan Program Kerja Pen-
gawasan Tahunan Tahun 2020;

b. Pedoman teknis dan mekanisme perjala-
nan dinas di lingkungan Inspektorat Jen-
deral;

c. Peningkatan tata kelola Tindak Lanjut Ha-
sil Audit Inspektorat Jenderal;

d. Peningkatan tata kelola pengembangan 
profesi SDM pengawasan Inspektorat Jen-
deral;

e. Evaluasi dan optimalisasi peran, tugas, 
dan fungsi Inspektorat Investigasi.
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Dalam kegiatan ini diharapkan evaluasi ke-
giatan tahun 2019 dapat memberikan informa-
si mengenai gap antaran perencanaan kinerja 
yang telah ditetapkan dengan implementasinya 
sehingga diketahui hambatan – hambatan ser-
ta menjadi masukan perbaikan dalam pelaksa-

naan kegiatan di tahun 2020. Selain itu, mela-
lui komisi – komisi yang dibentuk diharapkan 
Inspektorat Jenderal mempunyai tata kelola 
dan sumber daya pengawasan yang matang, di-
mana hasil dari masing – masing komisi  akan 
disampaikan dalam Rapat Dinas 2020.
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peningkatan kualitas 
pelayanan publik Melalui 
pemetaan proses Bisnis

oleh: Putri Ajeng Pratiwi, A.md.
Analis organisasi Bagian Kepegawaian, 

organisasi dan tata Laksana

Proses bisnis secara sederhana adalah sekumpulan 
aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang 
menghasilkan output sesuai kebutuhan pengguna. 
Proses bisnis dapat menggambarkan secara jelas suatu 
proses dari satu fungsi dengan fungsi lainnya. Pada 
sektor pemerintahan dan instansi publik, proses bisnis 
dapat membantu menggambarkan kegiatan pelayanan 
publik yang lintas fungsi.
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Peta Proses Bisnis Dan SOP
Peta proses bisnis adalah diagram yang 

mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 
proses bisnis. Pemetaan proses bisnis merupa-
kan bagian penting dari pengelolaan proses bi-
snis, serta dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Pemetaan proses bisnis dapat meningkatkan 
efisiensi dan kejelasan pembagian peran setiap 
personil.

Pemetaan proses bisnis instansi publik 
menjadi salah satu agenda dalam pelaksanaan 
reformasi birokrasi. Hal ini dimaksudkan agar 
pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan 
dengan lebih sederhana, cepat dan tepat, kare-
na pemetaan proses bisnis memastikan bahwa 
setiap aktivitas kerja harus dapat menciptakan 
nilai tambah bagi aktivitas kerja berikutnya dan 
mengungkap fungsi-fungsi yang tidak berjalan.

Untuk dapat membangun pemetaan pro-
ses bisnis yang representatif, maka diperlukan 
pengetahuan dan pemahaman mengenai pro-
ses bisnis yang akan dipetakan. Pemetaan dan 
analisis proses bisnis dimulai dengan analisis 
kebutuhan dengan cara memahami arah stra-
tegis, tugas dan fungsi organisasi dan pihak-
pihak eksternal yang berinteraksi langsung 
atau mendapat layanan langsung dari organi-
sasi. 

Tujuan utama penyusunan peta proses bi-
snis adalah untuk memberikan dasar yang kuat 
bagi penyusunan, pembuatan atau perbaikan 
SOP termasuk perbaikan standar kinerja pela-
yanan, perbaikan struktur organisasi dan pem-
buatan dan perbaikan uraian pekerjaan. SOP 
adalah serangkaian instruksi tertulis yang di-
bakukan mengenai berbagai proses penyeleng-
garaan administrasi pemerintahan, bagaimana 

Gambar 1 Penyusunan dan Pembahasan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Inspektorat Jenderal
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dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh 
siapa dilakukan serta disusun, dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsi, singkatnya SOP 
adalah prosedur rinci dari sebuah proses bisnis. 
Proses bisnis lebih bersifat strategis sedangkan 
SOP bersifat teknis. SOP disusun untuk men-
dukung fungsi-fungsi organisasi. Fungsi-fungsi 
organisasi tersebut diibaratkan pos-pos yang 
harus dilalui suatu proses kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhu-
bungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan 
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan, proses bisnis di 
lingkungan Kementerian Perhubungan disusun 
dalam bentuk peta proses bisnis dengan keten-
tuan sebagai berikut:

1. Peta proses bisnis level 1 disusun oleh 
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Kepegawaian  
dan Organisasi; dan

2. Peta proses bisnis level 2 dan peta proses 
bisnis level 3 disusun oleh masing-masing 
unit eselon I 

Proses Bisnis di Lingkungan 
Inspektorat Jenderal

Pada periode tahun 2014 s.d 2018, In-
spektorat Jenderal telah memiliki satu proses 
bisnis level 1, dua proses bisnis level 2 dan 28 
proses bisnis level 3. namun pada akhir tahun 
2018, Inspektorat Jenderal mengalami peru-
bahan organisasi berdasarkan PM 122 Tahun 
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ke-
menterian Perhubungan, sehingga perlu dila-
kukan perubahan atas identifikasi proses bisnis 
di atas. Justifikasi perubahan dan penambahan 
proses bisnis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perubahan proses bisnis karena peruba-
han organisasi berdasarkan PM 122 Tahun 
2018;

2. Perubahan proses bisnis karena peruba-
han prosedur dan perincian;

3. Penambahan proses bisnis.

Gambar 2 Workshop Penyusunan Proses Bisnis Level 3
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Monitoring terhadap identifikasi dan peta 
proses bisnis dilakukan untuk memperoleh in-
formasi terkait hambatan/kendala dalam pene-
rapan peta proses bisnis.

Pada proses bisnis di atas dilakukan eva-
luasi dengan memastikan apakah sudah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
terbaru, termasuk terkait tugas dan fungsi ma-
sing-masing unit kerja di lingkungan Inspekto-
rat Jenderal.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan 
bahwa :

1. Proses bisnis level 1 dan level 2 di 
lingkungan  Inspektorat Jenderal sebe-
lumnya masih sesuai sehingga tidak perlu 
diubah;

2. Proses bisnis level 3 di lingkungan In-
spektorat Jenderal sebelumnya belum 
mengakomodir seluruh tugas dan fungsi 
Inspektorat Jenderal sebagaimana tercan-
tum dalam Peraturan Menteri Perhubun-
gan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan, sehingga diubah menjadi 
131 proses bisnis level 3.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman  
mengenai penyusunan proses bisnis level  3, 

khususnya bagi anggota Kelompok Kerja 
(Pokja) Penyusunan Standar Operasional Pro-
sedur (SOP) di Lingkungan Inspektorat Jende-
ral Kementerian Perhubungan, akan diseleng-
garakan Workshop Penyusunan Proses Bisnis 
Level 3 di Ruang Brawijaya pada tanggal 28 
Maret 2019. 

Inspektorat Jenderal telah menyusun 131 
Peta Proses Bisnis Level 3 sesuai hasil evaluasi, 
dan sudah diusulkan guna ditetapkan sebagai 
Peraturan Menteri. Sampai dengan Desember 
2019,  telah ditetapkan 59 SOP, yaitu 20 SOP 
Pelaksanaan Pengawasan Internal yang terdiri 
atas SOP Audit, Reviu, Evaluasi dan Pengawa-
san Lainnya serta 35 SOP Pemberian Dukungan 
Layanan Administrasi Pengawasan Internal.

Seluruh SOP yang telah disahkan telah 
diunggah dan dapat diakses melalui website  
Inspektorat Jenderal itjen.dephub.go.id.

Pembangunan proses bisnis yang tepat ha-
rus disertai monitoring berkelanjutan atas pe-
nerapannya. berbagai masukan dalam setiap 
upaya pemantauan akan menjadi bahan yang 
berharga dalam melakukan evaluasi sehing-
ga penyempurnaan SOP dapat dilakukan se-
cara cepat dan tepat sesuai kebtuhan. Sejalan 
dengan penerapan proses bisnis yang tepat, 
juga diperlukan kompetensi dan karakter dari 
personil yang mendukung, dengan demikian 
pelaksanaan birokrasi pemerintahan menjadi 
praktis, efektif dan efisien.
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T
ahun 2019 adalah tahun yang cukup 
istimewa bagi Inspektorat Jenderal 
(Itjen) Kementerian Perhubungan. 
Diawali dengan Restrukturisasi Orga-

nisasi Inspektorat Jenderal melalui Penetapan 
KM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perhubungan dimana 
secara organisasi Inspektorat Jenderal terbagi 
menjadi empat Inspektorat berdasarkan wila-
yah dan 1 Inspektorat Investigasi, serta pen-
guatan peran Sekretariat Inspektorat Jenderal 
sebagai pendukung dan penunjang kegiatan 
pengawasan. Restrukturisasi Organisasi diikuti 
dengan restrukturisasi Sumber Daya Manusia 
(SDM) Inspektorat Jenderal dengan pengatu-

Refleksi 
inspektorat 
jenderal 
tahun 2019

Profil

ran ulang beban kerja dan kondisi kompetensi 
SDM yang ada.  Selain itu Pembentukan Unit 
Kepatuhan Internal sesuai KM.42 Tahun 2019 
tentang Unit Kepatuhan Internal (UKI) di Lin-
gkungan Kementerian Perhubungan adalah 
langkah kedua dalam inisiasi pada Inspektorat 
Jenderal. 

Di Tahun 2019 Itjen meraih beberapa pre-
stasi maupun penghargaan di Lingkungan Ke-
menterian Perhubungan, akan tetapi dengan 
berbagai penghargaan yang telah diraih diha-
rapkan Itjen makin memberikan inovasi, kreasi 
dalam membantu Kinerja Kementerian Perhu-
bungan. Adapun beberapa prestasi yang diraih 
Itjen tahun 2019 antara lain:
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1. Inspektorat Jenderal berperan sangat 
baik dalam pendampingan pembangunan Zona 
Integritas di Lingkungan Kementerian Perhu-
bungan, dan menjadi Koordinator Tim Penilai 
Internal untuk Usulan Unit Kerja berpredikat 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bi-
rokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang selama 
tahun 2019 telah menganugerahkan Predikat 
WBK kepada 11 Unit Kerja dan Predikat WBBM 
kepada 1 Unit Kerja di lingkungan Kementerian 
Perhubungan.

2. Inspektorat Jenderal mengutus seo-
rang pegawai yang menjadi Juara dalam pen-
ganugerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
berprestasi di Lingkungan Kementerian Perhu-

bungan. Uga Prathama,SE,MM memperoleh 
penganugerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) 
berprestasi Kategori ASN Pelaksana pada Bu-
lan September Tahun 2019.

Profil

41  Transparansi l  Vol. 19 No. 6 Tahun 2019 l



3. Inspektorat Jenderal mendapatkan 
penghargaan Pelaporan Kinerja Terbaik ke 3 
untuk Kategori Unit Eselon I melalui Aplika-
si E-Performance di lingkungan Kemenhub 
Tahun 2019 semester I yang diselenggarakan 
oleh Biro Perencanaan pada hari Jumat, 12 Juli 
2019. 

e-Performance adalah aplikasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
bertujuan untuk memudahkan proses peman-
tauan dan pengendalian kinerja dalam rangka 
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit 
kerja. Aplikasi ini menampilkan proses peren-
canaan kinerja, penganggaran kinerja, keter-
kaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapa-
ian target kinerja dan monitoring serta evaluasi 
pencapaian kinerja dan keuangan. Pelaporan 
capaian kinerja melalui aplikasi e-Performance 
dilakukan setiap bulan yang dilaporkan kepada 
Menteri Perhubungan dan para pimpinan ting-
gi madya.

Biro perencanaan sebagai koordinator apli-
kasi e-performance setiap 6 bulan sekali atau  
Semesteran melakukan penilaian terhadap 3 

(tiga) terbaik untuk kategori Unit Eselon I dan 
3 (tiga) terbaik untuk Unit Eselon II. Kriteria 
penilaian berdasarkan pemantauan terhadap 
isian capaian kinerja per bulan dengan peni-
laian harian dimulai pada tanggal 1 s.d 5 se-
tiap awal bulannya (untuk unit eselon II) dan 
tanggal 1 s.d 10 setiap awal bulannya (untuk 
eselon I). Pemberian penghargaan ini baru da-
pat diwujudkan pada tahun ini sebagai bentuk 
apresiasi atas komitmen unit kerja dalam ben-
tuk pengisian capaian kinerja tiap bulan, pem-
berian reward juga merupakan amanah dari 
Permenhub nomor 45 tahun 2016 disamping 
pemberian punishment yang terlebih dahulu 
diterapkan, rencananya pemberian penghar-
gaan dilakukan tiap semester atau 2 (dua) kali 
dalam satu tahun dan dapat menjadi pemicu 
tiap unit kerja untuk lebih baik dan lebih tertib 
dalam pelaporan capaian kinerja melalui apli-
kasi e-Performance, laporan capaian kinerja ini 
juga sangat penting karena dilaporkan setiap 
triwulan kepada Kementerian PAN RB, peng-
hargaan yang diberikan berupa piagam.

Profil
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4. Inspektorat Jenderal memperoleh 
Hasil Penilaian Maturitas SPIP pada Level 3 
atau Terdefenisi dengan nilai sebesar 3,125.

Menerapkan SPIP dengan penetapan Satgas 
SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal dan 
pembahasan terkait penyelenggaraan SPIP In-

spektorat Jenderal serta telah dilaksanakan pe-
nilaian maturitas SPIP di lingkungan Kemente-
rian Perhubungan oleh Tim Evaluasi Maturitas 
SPIP yang dikoordinatori oleh Inspektorat III. 
Saat ini sedang menunggu pelaksanaan Evalua-
si oleh BPKP.

No. Unit Eselon II   Skor   Tingkat Maturitas

1 Sekretariat Inspektorat Jenderal 3,050   Terdefenisi (Level 3)

2 Inspektorat I   3,125   Terdefenisi (Level 3)

3 Inspektorat II   3,125   Terdefenisi (Level 3)

4 Inspektorat III   3,125   Terdefenisi (Level 3)

5 Inspektorat IV   3,125   Terdefenisi (Level 3)

6 Inspektorat Investigasi  3,125   Terdefenisi (Level 3)

5. Inspektorat Jenderal mendapatkan 
penghargaan Juara III Portal Web Terbaik 
Tahun 2019 dalam acara FGD Portal Web Ke-
menterian Perhubungan Tahun 2019 di Bogor. 

Acara pemberian penghargaan Portal Web 
Terbaik Tahun 2019 diberikan oleh Kapu-
stikom terhadap 3 unit Eselon I yang sudah 

ditetapkan berdasarkan 10 Kriteria Penilaian 
yang dinilai oleh semua unit Eselon I. Juara 
Portal Web terbaik Tahun 2019 di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan adalah sebagai be-
rikut: Juara I (Ditjen Perkeretaapian), Juara 
II (Ditjen Perhubungan Laut), Juara III (In-
spektorat Jenderal).

Profil
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6. Inspektorat Jenderal Kemente-
rian Perhubungan memiliki peran seba-
gai Konsultan dan Katalis serta menjadi 
penjamin mutu (Quality Assurance) dalam 
pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi selu-
ruh unit kerja di Lingkungan Kementerian 

Profil

Perhubungan. Dan di awal Tahun 2019, 
berdasarkan Surveilance I oleh Badan Ser-
tifikasi TUV NORD Indonesia maka Itjen 
berhasil mempertahankan Sistem Manaje-
men ISO 9001 : 2015.
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Opini

perubahan struktur organisasi, tugas dan Fungsi tentunya 
Memberi pengaruh kepada kinerja, ini kata Mereka...

pada tahun 2019

HAFIZH KUS RIZKYTAMA, S.T.
Pengolah Data Administrasi Umum 

Inspektorat II

Dalam perombakan PM 189 menjadi PM 
122 Tahun 2018 memang terjadi perubahan 
pada wilayah pengawas Inspektorat Jenderal. 
Namun tidak dengan Tugas & Fungsi khususn-
ya pada TU Inspektorat, sehingga hanya butuh 
adaptasi dan skema penyesuaian antara penga-
wasan per Matra dan wilayah. 

Hambatan pasti ada, namun kedinamisan 
dan kekompakan tim dalam menghadapi masa-
lah tersebut adalah kuncinya, khususnya dalam 
mengkomunikasikan inovasi/ide baru yang di-
miliki oleh staf kepada Kasubag TU (bottom - 
up), sehingga dari ide dan gagasan yang bagus 
itu membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien 
dapat diterapkan pada tingkat Inspektorat, 
bahkan dapat diadopsi oleh Inspektorat lain.

Bicara soal inovasi, optimalisasi teknolo-
gi yang ada, khususnya wireless shared folder 
dengan cloud system untuk memudahkan da-
lam mengakses data pengawasan. 

Kemudian penggunaan e-surat di internal 
Inspektorat sangat menghemat penggunaan 
kertas & ATK serta meminimalisir adanya virus 
computer akibat penggunaan flashdrive. 

Kedua hal tersebut menjadi Data Master 
kita dalam menghadapi perombakan organisasi 
lagi. Sehingga data bisa terhimpun dengan baik 
dan aman dari kehilangan data data penting.

NAIM MALAWAT, ST

Pengolah Data Administrasi Umum 
Inspektorat IV

Melihat dari sisi tugas dan fungsi Inspekto-
rat, tidak ada perubahan signifikan. Hanya 
saja, perombakan organisasi mengakibatkan 
satu bagian hilang yaitu Analisa dan Tindak 
Lanjut (ATL). Bagi saya hilangnya bagian ini 
cukup berpengaruh ke tusi TU Inspektorat. 
Kini tugas TU Inspektorat juga merangkap 
sebagai support system auditor terkait tindak 
lanjut, penyiapan data dukung, monitor papan 
temuan dan penyiapan bahan ketika rapim. Ke-
bijakan pengawasan per subsektor yang dulu 
memberikan kemudahan staf TU dalam berko-
ordinasi dengan Eselon I yang bersangkutan. 
Kini kami membutuhkan personil lebih banyak 
untuk sekadar memantau tindak lanjut karena 
harus berkoordinasi dengan 4 – 5 direktorat. 
Hal tersebut mengakibatkan terkadang ada 
data yang terlewat dan memakan waktu lebih 
lama untuk koordinasi. 

Kendala lain yang kami hadapi tentu ketika 
meminta data ke TU inspektorat lain, mengin-
gat kami paham bahwa mereka juga memiliki 
beban kerja yang banyak sehingga data yang 
kami minta tidak selalu langsung diberikan.

Kedepannya, saya berharap adanya suatu 
aplikasi atau sistem yang digunakan untuk in-
put data yang bisa menghasilkan output sesuai 
dengan kebutuhan kami, sehingga data yang 
kami sajikan bisa lebih cepat untuk menunjang 
kinerja agar lebih optimal.
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Opini

INTAN BONITA LUMBAN GAOL, ST

Pengolah Data Administrasi Umum 
Inspektorat I

Pasca perombakan organisasi, persuratan 
masih berjalan dengan baik. Yang menurut 
saya paling berdampak yaitu pada kegiatan tin-
dak lanjut hasil audit. Sekarang staf TU mem-
butuhkan waktu lebih untuk mengumpulkan 
dan memilah data per wilayah kerja. Menurut 
saya, solusi yang bisa dilakukan saat ini yaitu 
pentingnya keseragaman format yang diber-
lakukan di Inspektorat. Hal itu memudahkan 
tidak hanya kami sebagai staf TU, tetapi juga 
memudahkan auditor dan auditi ketika pe-
laksanaan. Namun saya lebih nyaman dengan 
pengawasan per wilayah seperti ini karena ban-
yak yang bisa saya pelajari dari masing-masing 
sektor perhubungan. Saya percaya tidak ada 
ilmu yang sia-sia.

Inovasi yang saya harap dapat diwujudkan 
di Inspektorat Jenderal yaitu dengan adanya 
database untuk data final tindak lanjut. Suatu 
gudang yang bisa mengelompokkan data ber-
dasarkan Eselon I maupun wilayah secara oto-
matis. Mereka bisa mudah untuk follow up dan 
juga bisa menelusuri track record auditi dari 
database.

NELSON S. PANGARIBUAN, A,Md

Pengolah Data Administrasi Umum 
Inspektorat Investigasi

IRFAISAL HAKIM NASUTION, S.S.T.Pel

Inspektorat I

Melihat latar belakang pendidikan saya 
sebagai seorang pelaut memang membuat 
saya lebih mengerti hal-hal di bidang tersebut 
dibandingkan sektor perhubungan lain. Na-
mun dengan adanya perombakan organisasi 
Inspektorat Jenderal tahun 2019 ini membuat 
saya semakin tertantang untuk mau mempela-
jari hal baru di bidang baru yang tidak hanya 
mencakup kepelautan saja. Menurut saya ini 
suatu kesempatan yang sangat berharga untuk 
bisa mendapatkan ilmu baru di semua sektor 
perhubungan. Secara pribadi hal ini mengun-
tungkan saya untuk bisa turun ke lapangan 
dan membaca situasi secara langsung. Kesu-
litan dan hambatan itu pasti ada, khususnya 
di bagian tata usaha memang membutuhkan 
adaptasi pasca perombakan tersebut, tapi se-
iring berjalannya waktu dengan koordinasi 
yang baik dan lebih bersikap proaktif dalam 
 mengumpulkan data, masalah bisa teratasi.

Perubahan akan selalu ada dan merupakan 
sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun 
kembali lagi bahwa semua tergantung peneri-
maan pribadi masing-masing. Menurut saya, 
perombakan organisasi Inspektorat Jenderal 
tidak begitu berdampak signifikan ke tugas 
saya sebagai staf TU Inspektorat meskipun 
sekarang pembagiannya per wilayah bukan per 
subsektor. Solusi yang bisa saya terapkan ter-
kait permintaan dan pengumpulan data sejauh 
ini yaitu giat berkoordinasi dengan teman-
teman staf TU Inspektorat lain. Kedepannya 
data bisa disimpan secara digital. Pembuatan 
cloud atau teknologi komputasi awan bisa me-
mudahkan.
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Radar

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indo-
nesia (AAIPI), melalui Komite Pengembangan 
Profesi melakukan rapat perdana tahun 2020.

Rapat dibuka Plt. Inspektur Jenderal Ke-
menterian Perhubungan Sugihardjo selaku Ke-
tua Komite Pengembangan Profesi (KPP) serta 
dihadiri anggota AAIPI, di Ruang Rapat Brawi-
jaya Lantai 6 Gedung Karsa, Kantor Kemente-

itjen kemenhub Wujudkan program 
kerja tahun 2020 dengan MdtF

Itjen 
Kementerian 

Perhubungan 
bertekad 

wujudkan 
program kerja 

tahun 2020 
dengan multy 

donor trust 
fund (mDtf).

rian Perhubungan, Selasa (14/1/2020).
Dalam Program Kerja Tahun 2020, akan 

dilaksanakan workshop reviu DAK fisik di Lin-
gkungan AAIPI Daerah dan Kelas Eksekutif.

Selain itu juga Pelatihan Audit Investigasi 
Bagi Auditor, Penyetaraan Kelas Jabatan Audi-
tor dan Seminar.
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Tiba di lokasi, Sugihardjo menuju landasan 
bandara melewati rangka bangunan terminal 
yang sedang dibangun.

Dia bertemu dengan Bupati Tana Toraja 
dan Kepala Dinas Perhubungan Tana Toraja 
untuk melakukan peninjauan pembangunan 
Bandara Buntu Kunik.

Untuk memastikan 
jalannya 

pembangunan 
Bandara Buntu 

Kunik sesuai 
target, Plt 

Inspektur Jenderal 
Kementerian 

Perhubungan 
Sugihardjo 
didampingi 

Inspektur IV Imam 
Hambali meninjau 

seluruh area.

peninjauan progress pembangunan 
Bandara Buntu kunik

“Peninjaunan dilakukan terhadap pekerjaan 
runway, drainase, box culvert, bronjongan, 
urugan, dan penimbunan,” ungkap Sugihardjo.

Dia berharap pembangunan tetap mengu-
tamakan keselamatan dan keamanan, agar da-
pat berjalan lancar dan tanpa kendala.

Radar
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Radar

Dalam kesempatan itu, 
Sugi hardjo memberikan pesan 
agar jajarannya untuk merang-
kul satu dengan yang lainnya 
serta jaga kekompakan.

“Jaga kekompakan dan 
mari saling merangkul satu 

sama lain untuk keberhasilan 
bersama,” ujar Sugihardjo.

Dia juga berkeliling ke 
ruang-ruang kerja Inspektorat 
dan berbincang santai sembari 
menggugah semangat jajaran-
nya.

saling rangkul 
dan jaga kekompakan

Plt. Irjen Kemenhub Ajak Semua Jajarannya

mengawali 
tahun 2020 

Plt. Irjen 
Kementerian 

Perhubungan 
Sugihardjo 

bersilatuhrahmi 
dengan pegawai 

Inspektorat 
Jenderal yang 
bertempat di 

Wisma Antara, 
Jakarta, Rabu 

(8/1/2020).
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Radar

P
agi yang cukup cerah (8/1/2020) me-
ng antarkan Plt. Inspektur Jenderal 
Kementerian Pethubungan Sugihardjo 
menyambangi jajarannya di Wisma 

 Antara Jakarta.
Tak hanya menyambangi dan memberi-

kan wejangan, Sugihardjo juga menyerahkan 
 bantuan kepada pegawai Itjen yang terdampak 
musibah banjir.

pegawai itjen 
kemenhub 
terdampak 
Musibah Banjir 
terima Bantuan

Seperti diketahui, pekan awal Januari 2020 
curah hujan begitu tinggi dan menyebabkan 
terjadi banjir di beberapa wilayah di Jabodeta-
bek. Tak terkecuali menimpa beberapa pegawai 
Itjen yang alhamdulillah mendapat perhatian 
dari jajaran Pimpinan.

Hadir dalam kesempatan itu Inspektur 
II Jujun Endah Wahyuningrum, Inspektur 
 Moerdiyanto.
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Radar

Berdasarkan hasil pemantauan, Terminal 
Dermaga Eksekutif maupun Dermaga Kapal 
Reguler Merak menurut Jujun dalam kondisi 
ramai lancar dan tidak terdapat penumpukan 
penumpang maupun kendaraan.

“Dermaga kapal reguler terlihat berfungsi 
dengan baik serta dapat menampung muatan 
seluruhnya setiap kali pemberangkatan kapal,” 
tutur Jujun.

Dalam kesempatan itu dipaparkan kondisi 

inspektur ii itjen kemenhub 
tinjau angkutan nataru 

di pelabuhan Merak

dan kesiapan selama libur Nataru oleh Kepala 
Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wi-
layah VIII Banten.

Dia juga bangga saat melihat bahwa di der-
maga telah melayani dengan Garbarata untuk 
mobilisasi penumpang dari terminal menuju 
Kapal Penyeberangan.

Jujun juga meninjau area e ticketing yang 
sudah mulai diterapkan di Pelabuhan Merak 
sejak tahun lalu.

Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Jujun Endah 
Wahyuningrum melakukan peninjauan kesiapan angkutan Natal 2019 dan 

tahun Baru 2020 (Nataru) di terminal Dermaga Eksekutif dan terminal 
Dermaga Reguler Pelabuhan merak, Banten, Sabtu (28/12/2019).
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Radar

M
onitoring libur Natal 2019 dan 
Tahun Baru 2020 (Nataru), In-
spektur II Inspektorat Jenderal 
Kementerian Perhubungan Jujun 

Endah Wahyuningrum melakukan peninjauan 
kesiapan Angkutan di Terminal Tipe A Pakupa-
tan dan Unit Pelaksanaan Penimbangan Ken-
daraan Bermotor (UPPKB) Cikande.

“Dari hasi pemantauan, jumlah kendaraan 
bus di Terminal Pakupatan tidak tampak ke-
naikan signifikan pada arus keluar maupun 
masuk terminal,” ungkap Jujun di Banten, 

Monitoring libur nataru, 
inspektur ii itjen kemenhub 
tinjau terminal pakupatan

Ahad (29/12/2019).
Pemeriksaan kelayakan operasi kendaraan 

saat keluar terminal dilakukan secara periodik. 
Pada area terminal dilaksanakan posko gabun-
gan baik oleh Polres setempat, Dinas Keseha-
tan maupun BNPB Daerah kota Serang.

“Dilaporkan secara umum kondisi terminal 
kondusif,” ujarnya. UPPKB Cikande selama 
libur Nataru digunakan sebagai fasilitas rest 
area bagi pemudik Nataru, saat ini sudah sepi 
pemudik seiring lalu lintas ruas jalan Cikande 
yang sepi dari pemudik Nataru.
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Radar

T
injau prasarana transportasi di Lam-
pung sebagai monitoring Penyelengga-
raan Angkutan Natal 2019 dan Tahun 
Baru 2020 (Nataru) di Provinsi Lam-

pung, Inspektur I, M. Murdiyanto nyatakan ra-
mai, lancar, dan aman.

Dia meninjau ke Bandara Raden Inten II, 
Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pela-
buhan Panjang, Stasiun Kereta Api (KA) Tan-
jung Karang, dan Terminal Tipe A Rajabasa, 
Sabtu dan Ahad (28-29/12/2019).

Pada kegiatan pemantauan saya dan Tim 
berdialog dengan beberapa pengguna jasa ter-
kait kepuasan penyelengaraaan kegiatan An-
gkutan Nataru,” jelas Murdiyanto di Lampung.

Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap 
fasilitas umum penunjang pada area bandara, 
pelabuhan, terminal dan stasiun seperti ruang 
tunggu, kids corner, toilet, posko kesehatan, 
tempat ibadah, ruang menyusui, alat bantu 
keselamatan, dan ruang istirahat pengemudi. 
“Jumlah penumpang dibandingkan tahun se-
belumnya mengalami penurunan,” ungkapnya.

inspektur i itjen kemenhub: 
ramai, lancar, dan aman

tinjau prasarana transportasi di lampung
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Radar

D
alam Jumpa Pers Akhir Tahun (JAT) 
2019 Kementerian Perhubungan, 
Kepala Badan Penelitian dan Pen-
gembangan Perhubungan Sugihardjo 

menyampaikan target kinerja untuk tahun 
2020.

Pada tahun 2020 nanti, menurut Kepala 
Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo, akan 
berkonsentrasi dalam mengembangkan kon-
sep transportasi di Ibukota Negara (IKN) yang 
baru. “Sesuai arahan Bapak Presiden, perpin-
dahan Ibukota Negara bukan hanya sekadar 
pindah, namun bisa mencerminkan lompatan 
kemajuan bangsa,” tegas Sugihardjo di Jakar-
ta, Kamis (5/12/2019). Baliitbanghub kata dia, 
telah mengkonsepkan sebuah kota yang smart, 
modern, dan sustainable.

Konsep transportasinya dirancang untuk 
wilayah urban, dengan kriteria pergerakan 
penduduknya mengutamakan pergerakan jalan 
kaki dan non-motorized, sehingga diharapkan 
75% menggunakan angkutan umum, dan ken-
daraan yang beroperasi menggunakan energi 
listrik atau non-fosil. Selanjutnya kota diran-
cang kompak, sistem-”sistem blok, sehingga 

ini dia target kinerja 
Balitbanghub tahun 2020

dari satu tempat ke tempat lain itu dirancang 
agar 80% pejalan kakinya kurang berjalan dari 
10 menit,” ungkapnya.

Bila menggunakan kendaraan publik, di-
tuturkan Sugihardjo yang akrab disapa Jojo, 
maka standarnya dalam jarak 20 meter harus 
dapat ditempuh dalam waktu kurang dari se-
tengah jam.

“Itu adalah desain kriteria untuk perko-
taannya. Sedangkan untuk sarana transportasi 
disamping mengutamakan pejalan kaki, juga 
ada kereta api listrik maupun ART, serta meng-
gunakan bus listrik,” imbuh dia.

Dari sisi transportasi udara, Bandara di 
Balikpapan akan dikembangkan sebagai hub 
internasional dan Bandara Samarinda seba-
gai hub domestik. Disamping itu ada Bandara 
khusus VVIP untuk keperluan tamu negara dan 
tamu VIP lain, sehingga tidak mengganggu per-
gerakan angkutan komuter.

“Di IKN nanti, ada Teluk Balikpapan yang 
memiliki potensi luar biasa untuk dikemban-
gkan, dan ideal untuk pelabuhan di seluruh 
wilayah Kalimantan, bukan hanya Kaltim saja,” 
pungkas Jojo.
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Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 
menyaksikan penandatanganan PSO yang di-
laksanakan di Stasiun Cirebon Kejaksan, Selasa 
(31/12/2019).

Dengan penandatanganan ini, Menhub 
menyampaikan bahwa pelayanan terhadap 
angkutan-angkutan yang disubsidi oleh peme-
rintah sudah harus dapat mulai dilaksanakan 
sejak awal tahun 2020.

“Program ini harus segera terlaksana 
sehingga masyarakat yang berada di tempat 
terluar, terjauh, masyarakat marginal dapat 
tetap terlayani dengan tarif yang terjangkau. 
Kalau dulu-dulu, bulan Januari belum ada 
kontrak, seingga tidak ada pelayanan di awal 
tahun. Tahun 2020 ini tidak ada alasan semua 
operator untuk tidak memberikan pelayanan. 
Kalau ada saudara-saudara kita di Indonesia 
timur tidak terlayani, berarti salah operator 
karena hari ini sudah tanda tangan kontrak, 
sudah efektif untuk dilakukan,” tegas Menhub.

kemenhub teken kontrak pso 
angkutan laut dan kereta api

Untuk memastikan 
pelayanan angkutan 
massal khususnya 
angkutan laut dan kereta 
api berjalan dengan 
lancar mulai dari awal 
tahun 2020, Kementerian 
Perhubungan melakukan 
penandatanganan 
Kontrak Penyelenggaraan 
Kewajiban Pelayanan 
Publik atau Public 
Service obligation (PSo) 
pada angkutan laut dan 
angkutan perkeretaapian 
lebih awal.
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Penandatanganan kontrak PSO untuk ang-
kutan laut tahun 2020 dilakukan oleh Direktur 
Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo 
dengan Direktur Utama PT Pelni Insan Purwa-
risa, dengan jumlah nilai kontrak, sebesar 
Rp3,65 trillun.

Uraiannya terdiri dari pengoperasian Ka-
pal Tol Laut Logistik (Rp439.837.173.000), 
Angkutan Perintis (Rp1.095.000.000,000), 
PSO Penumpang Kelas Ekonomi 
(Rp2.046.300.000,000), Angkutan Khusus 
Ternak (Rp46.516.000.000) dan Angkutan 
 Kapal Rede (Rp24.000.000.000).

Sementara, penandatanganan kontrak PSO 
angkutan perkeretaapian pelayanan kelas eko-
nomi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perke-
retaapian Zulfikri dengan Direktur Utama PT 
Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro.

Pada sektor perekeretaapian, berdasarkan 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 
265 Tahun 2019 jumlah subsidi yang disepa-
kati pada tahun 2020 untuk angkutan kereta 
api pelayananan kelas ekonomi adalah sebesar 
Rp2.670.304.389.000.

“Jumlah ini meningkat sekitar 15% diban-
dingkan dengan jumlah tahun 2019,” ungkap 
dia.

Subsidi ini akan dialokasikan untuk kereta 
api antarkota yang terdiri dari KA Jarak Jauh, 
KA Jarak Sedang, dan KA Lebaran, kemudian 
kereta api perkotaan yang terdiri dari KA Ja-
rak Dekat/Lokal, Kereta Rel Diesel (KRD), dan 
Kereta Rel Listrik (KRL). Jangka waktu penye-
lenggaraan kontrak Kewajiban Pelayanan Pu-
blik /PSO Tahun Anggaran 2020 terhitung mu-
lai 1 Januari – 31 Desember 2020.

“Di sisi lain yang jumlahnya cukup banyak 
untuk kereta api ada Rp2.6 triliun itu subsidi 
untuk kereta jarak jauh, jarak sedang, kereta 

Lebaran, kereta ekonomi jarak dekat dan yang 
paling populer adalah KRL Jabodetabek yang 
sekarang hanya membayar Rp3.500. Jadi se-
mua itu pemerintah hadir, dan pemerintah 
memberikan subsidi,” tutur Menhub Budi.

Dengan ditandatanganinya kontrak penye-
lenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO) 
bidang angkutan KA pelayanan kelas ekonomi 
tahun anggaran 2020 antara Dirjen KA dengan 
PT KAI (Persero) ini, berkewajiban menye-
lenggarakan pelayanan publik tahun anggaran 
2020 sesuai dengan standar pelayanan mini-
mum yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM. 63 Tahun 
2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Un-
tuk Angkutan Orang Dengan KA.

Selain penandatangan PSO, Menhub Budi 
juga menyaksikan penandatanganan Kontrak 
Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Per-
keretaapian Milik Negara (IMO) yang dila-
kukan oleh Taofiq Hidayat S. selaku Pejabat 
Pembuat Komitmen Perawatan dan Pengope-
rasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 
(IMO), dengan Awan Hermawan Purwadinata, 
selaku Direktur Pengelolaan Prasarana PT KAI.

Nilai Kontrak Perawatan dan Pengopera-
sian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 
(IMO) Rp1,5 triliun termasuk PPN 10%, den-
gan jangka waktu kontrak terhitung mulai 1 Ja-
nuari – 31 Desember 2020.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk biaya 
perawatan jalan rel (Rp112.367.000.000), bia-
ya perawatan jembatan (Rp35.251.000.000), 
biaya perawatan sintelis ( Rp24.282.000.000), 
biaya personel perawatan (IM + RENWAS) 
(Rp427.252.600.000), biaya personel pen-
goperasian (Rp469.439.821.488), ser-
ta biaya umum pendukung pengoperasian 
(Rp171.077.000.000).
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Untuknya digelar Focus Group Discussion 
dengan tema “Early Warning System (Sistem 
Peringatan Dini) Dalam Rangka Mendukung 
Keselamatan Penyelenggaraan Transportasi” 
guna berbagi informasi dan pembaruan terkait.

Menurut Kepala Balitbanghub Suguhardjo, 
diketahui bahwa Indonesia memiliki 17.504 
pulau yang terbentang sepanjang 3.977 mil 
diantara Samudera Hindia dan Samudera Pa-
sifik, dengan luas daratan Indonesia sekitar 
1.922.570 km2 dan luas perairan mencapai 
3.257.483 km2.

“Secara umum, keadaan geografis Indone-
sia dapat dibagi menjadi tiga wilayah berda-
sarkan tinggi-rendahnya wilayah, yaitu daerah 
pantai, dataran rendah dan daerah pegunun-
gan atau dataran tinggi,” ujar Sugihardjo di Ja-
karta, Senin (9/12/2019).

Indonesia merupakan wilayah dengan an-
caman bencana gempa bumi dan tsunami den-
gan intensitas yang cukup tinggi. Peringatan 
dini tsunami yang andal sangat dibutuhkan ka-

Balitbanghub sebut pentingnya 
sistem peringatan dini untuk 

dukung keselamatan transportasi

rena Indonesia memiliki banyak infrastruktur 
transportasi yang berlokasi di daerah pesisir.

“Dalam membangun banyak infrastruktur 
transportasi seperti pelabuhan maupun banda-
ra, harus juga mengelola risiko bencana teruta-
ma tsunami,” ungkapnya.

Operator atau pengelola dermaga, pela-
buhan, serta fasilitas lainnya agar menyadari 
bahwa terdapat tanggung jawab besar untuk 
menerima informasi peringatan bencana dan 
melakukan evakuasi dengan benar.

“Perlu suatu upaya memperdayakan masya-
rakat untuk ketangguhan dalam menghadapi 
bencana, berdasarkan fakta bahwa hampir 96% 
yang menyelamatkan masyarakat dari bencana 
adalah masyarakat itu sendiri,” kata lelaki yang 
akrab disapa Jojo itu.

Setiap dari kita dituturkanya, perlu meli-
batkan semua unsur dalam menangani ben-
cana atau pethahelix yang terdiri dari unsur 
pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan 
media dalam hal mitigasi bencana.

Badan 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Perhubungan 
(Balitbanghub) 
sebut 
pentingnya 
Sistem 
Peringatan Dini 
(Early Warning 
System) 
untuk dukung 
keselamatan 
transportasi.
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D
irektorat Jenderal Perhubungan Da-
rat (Ditjen Hubdat) Kementerian Per-
hu bungan membuka peluang kerja 
sama dengan badan usaha/swasta 

untuk  melaksanakan proyek potensial trans-
portasi darat.

Diantaranya adalah Proving Ground Balai 
Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan 
Bermotor (BPLJSKB), 127 Terminal Tipe A, 134 
Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Ber-
motor (UPPKB) dan tiga Pelabuhan Penyebe-
rangan ditawarkan untuk investasi. 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur 
Prasarana Risal Wasal dalam acara Investor 
Gathering di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis 
(5/12/2019).

“Sebagai inovasi pendanaan untuk pem-
bangunan infrastruktur, saat ini Ditjen Hubdat 
tengah membuat rencana Proyek KPBU Pem-
bangunan Proving Ground BPLJSKB yang se-
dang dalam tahap penyiapan dokumen Final 
Business Case (FBC), direncanakan memasuki 
tahap transaksi/pra kualifikasi pada bulan ini 

ditjen Hubdat Buka peluang 
kerja sama proyek strategis 

kepada swasta
dan diharapkan akan selesai tahap transaksi 
hingga tanda tangan perjanjian KPBU pada 
kuartal kedua tahun 2020,” urai Risal.

Ditjen Hubdat juga menyiapkan Pengem-
bangan UPPKB di Pulau Sumatera dan Jawa. 
Saat ini proyek KPBU ini dalam tahap penyia-
pan dokumen Outline Business Case (OBC) dan 
akan memasuki tahap penyiapan dokumen Fi-
nal Business Case (FBC) dan transaksi melalui 
fasilitas penyiapan Project Development Facili-
ty (PDF) dari Kementerian Keuangan.

Ditjen Hubdat juga meningkatkan fungsi 
terminal tipe A dengan melakukan optimalisasi 
layanan, optimalisasi aset, sumber daya manu-
sia, sistem teknologi, dan juga keuangan.

“Jadi, tahun ini kami sudah menyiapkan 46 
Detail Engineering Desain (DED) Revitalitasi 
Terminal Tipe A dengan konsep mix use dan 
pada tahun 2020 akan dibangun 16 Terminal 
Tipe A. Kami pun berharap terminal bus dapat 
menjadi terminal mix use dengan berorientasi 
kepada Transit Oriented Development (TOD),” 
ujar Risal.
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Penandatanganan Perjanjian ini merupa-
kan tindak lanjut arahan Presiden Republik 
Indonesia yang pada pokoknya memberikan 
arahan agar pengelolaan moda transportasi di 
Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Ja-
bodetabek) dapat dilakukan oleh satu otoritas 
dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan 
memiliki kontrol pada struktur kepemilikan 
perusahaan yang akan mengelola moda tran-
sportasi tersebut.

Sejalan dengan arahan Presiden tersebut, 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Pe-
raturan Gubernur tentang penugasan PT MRT 
Jakarta (Perseroda) untuk pembentukan badan 
usaha patungan bidang perkeretaapian perko-
taan DKI Jakarta, menunjuk PT MRT Jakarta 
sebagai Pihak dalam pelaksanaan pengelolaan 
moda trasportasi perkeretaapian Jabodetabek 
melalui Perjanjian ini, dimana bersama-sama 
dengan PT Kereta Api Indonesia akan mem-
bentuk Perusahaan Baru (New Co) sebagai 
joint venture vehicle integrasi transportasi Ja-
debotabek.

”Menggunakan infrastruktur yang telah di-
bangun, BUMN akan berkomitmen penuh un-
tuk terus mendukung pengelolaan transportasi 

kai dan Mrt sepakat 
teken perjanjian transportasi 

jabodetabek terintegrasi
Pt Kereta Api Indonesia 
(Persero) dan Pt mRt 
Jakarta(Perseroda) teken 
kerjasama “Perjanjian Pokok 
Pembentukan Perusahaan 
Dalam Rangka Integrasi 
transportasi Jabodetabek” 
yang disaksikan Gubernur 
Provinsi DKI Jakarta, Anies 
Rasyid Baswedan, dan Wakil 
menteri BUmN, Kartika 
Wirjoatmodjo.

terintegrasi di DKI Jakarta. Seperti yang telah 
disetujui di dalam HoA, kerjasama PT KAI 
(Persero) dan PT MRT Jakarta melalui pem-
bentukan New Co akan mematangkan konsep 
integrasi perkeretaapian dan sarana transpor-
tasi lainnya, serta mengembangkan potensi 
TOD di DKI Jakarta. Kami merencanakan New 
Co ini akan efektif terbentuk pada awal tahun 
depan sebagai wujud komitmen BUMN untuk 
terus bersinergi dengan pemerintah daerah 
dalam membangun infrastruktur dan konekti-
vitas di daerah” ujar Wakil Menteri BUMN, 
Kartika Wirjoatmodjo.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur DKI 
Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan 
bahwa pesan kunci selama 2 tahun terakhir ini 
adalah Integrasi Transportasi Publik. “Dan hari 
ini jadi awal dari sejarah baru bagi masyarakat 
Jabodetabek. Impian untuk memiliki publik 
transportasi kelas dunia, sekelas kota-kota mo-
dern terkemuka dunia lainnya, insyaAllah akan 
segera terwujud. Bagi Jakarta, sarana transpor-
tasi publik yang terintegrasi dan efisien adalah 
kunci untuk bisa bersaing dengan kota lain di 
dunia; sejalan dengan rencana Jakarta untuk 
menjadi pusat ekonomi, bisnis dan inovasi baik 
di Indonesia maupun di kawasan Asia”ujarnya.
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tradisi amplop
harus mulai STOP

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO gratifikasi

JANGAN GUNAKAN WEWENANG
UNTUK BERSENANG-SENANG!

JANGAN GUNAKAN WEWENANG
UNTUK BERSENANG-SENANG!

saluran pelaporan graTifikasi
Telp/fax :  (021) 350 6669 , 385 7085
email :  upg@dephub.go.id
UPG :  Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Gedung Karya Lantai 19
Drop Box :  Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Gedung Karsa, 
  Gedung Cipta dan Gedung Karya Lantai I
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Tri MaTra
Profesional - Integritas - Amanah

Inspektorat Jenderal harus bertindak secara profesional, 
menjaga inTegriTas dan mengemban aManaH dalam menjamin 
kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014


