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Wabah Covid-19 yang menghantam negara kita ibarat pisau bermata 
dua yang menusuk dua aspek yang berlawanan, yaitu aspek kesehatan 

dan aspek ekonomi, sosial/kultural. Pemerintah harus bisa menerapkan 
protokol yang berimbang agar kedua aspek tersebut bisa tetap 

berjalan dengan baik. Penerapan protokol kesehatan yang ketat tanpa 
memperbolehkan kegiatan lain berjalan akan mengakibatkan keterpurukan 

sektor ekonomi, sosial dan kultural, begitu juga sebaliknya. 
Pada awalnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 

2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan 
penanganan Covid-19. Salah satu bentuk PSBB adalah menutup tempat kerja. 
Namun pembatasan tidak mungkin selamanya diterapkan pada dunia kerja, roda 
perekonomian nasional harus tetap berjalan. Karena itu, pemerintah menerapkan 
fase adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Dalam rangka menjalani AKB dan rencana pembukaan sektor ekonomi secara 
bertahap, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Permenhub No. 41 Tahun 
2020 tentang perubahan atas Permenhub No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian 
Transportasi dalam Rangka Pengendalian Pencegahan Penyebaran Covid-19. Setiap 
Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan 
surat edaran yang berisi pedoman dan petunjuk teknis pada masing-masing 
penyelenggara moda transportasi.

Buletin Transparasi edisi ini membahas akitivitas-aktivitas seluruh insan di 
Inspektorat Jendral (Itjen), termasuk melakukan kunjungan ke lapangan secara 
terbatas dan tetap memenuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan selama AKB. 
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen tetap harus mengawal 
pelaksanaan penanggulangan pencegahan Covid-19 dengan tetap memegang prinsip 
4T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi). 

Beradaptasi tanda kita tidak menyerah pada keadaan. Kita harus tetap produktif 
dan memulai kebiasaan-kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan agar tetapi aman 
dari Covid-19. Tetaplah menjaga jarak aman, menggunakan masker, dan mencuci 
tangan dengan sabun demi keamanan kita bersama. 

Salam,

Wasis Danardono

Editorial

Aman Jalani 
Adaptasi 
Kebiasaan Baru
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Terbang saat Pandemi
Meski pandemi Covid-19, PT Angkasa Pura II membuka bandara untuk orang-orang yang 

ingin melakukan perjalanan. Cek dulu persyaratan perjalanan pada adaptasi kebiasaan 
baru sebelum berpergian!

Penumpang pesawat rute domestik 
yang ingin terbang wajib membawa 
surat hasil Rapid Test atau PCR Test 
yang berlaku maksimal 14 hari pada 

saat keberangkatan. Adapun saat ini tidak 
dibutuhkan SIKM bagi penumpang pesawat 
yang berangkat/tiba di Bandara Soekarno-
Hatta dan Halim Perdanakusuma.

Penumpang rute internasional yang 
ingin terbang, diimbau untuk menghubungi 
maskapai atau kedutaan negara tujuan untuk 
mengetahui berbagai persyaratan perjalanan.

Penumpang rute internasional yang 
mendarat di Soekarno-Hatta dan Halim 
Perdanakusuma harus membawa hasil PCR 
Test dari negara keberangkatan. Apabila 
tidak membawa, akan dilakukan PCR Test 
saat tiba dan traveler akan dikarantina 
hingga hasil tes keluar.
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Penumpang rute domestik dan penum-
pang rute internasional yang baru mendarat 
wajib sudah mengisi Kartu Kewaspadaan 
Kesehatan (Health Alert Card/HAC) melalui 
aplikasi e-HAC atau formulir kertas.

Penumpang pesawat di Bandara 
Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma, 
akan melalui:
•	 Pemeriksaan suhu tubuh menggunakan 

thermal scanner
•	 Pemeriksaan surat hasil Rapid Test/PCR Test;
•	 Security check point untuk pemeriksaan 

barang bawaan;
•	 Meja check-in, untuk penerbitan boarding 

pass dan pemeriksaan surat hasil Rapid 
Test/PCR Test;

•	 Pemeriksaan boarding pass untuk naik 
pesawat;

•	 Pemeriksaan e-HAC atau HAC bagi 
penumpang yang baru mendarat.

PERLU DIINGAT!
Kepada seluruh calon penumpang 
diimbau untuk datang 3 jam sebelum 
jadwal penerbangan untuk mengikuti 
prosedur pemeriksaan dokumen 
persyaratan perjalanan selama masa 
pandemi Covid-19.
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Langkah-langkah mitigasi pencegahan 
Covid-19 terus dilakukan. Setelah 
pembatasan sosial berskala besar 

(PSBB), kini diterapkan adaptasi kebiasaan 
baru (AKB) yang banyak mengubah  
cara kerja. 

KEJAR PENILAIAN MANDIRI 
MATURITAS SPIP 2020
Di tengah AKB, Inspektorat I terus 
menjalankan tugas dan fungsinya. 
Salah satu program kerja yang sedang 
berlangsung adalah Kegiatan Penilaian 
Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2020. 
Program ini merupakan panduan dalam 
menilai maturitas SPIP di setiap kegiatan 

POLA KERJA DI MASA AKB

yang dilakukan secara berkelanjutan 
oleh pimpinan dan seluruh pegawai. 
Tujuannya, memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi, melalui kegiatan yang 
efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Saat ini progres kegiatan penilaian 
mandiri maturitas SPIP masih pada tahap 
penilaian yang dilakukan oleh evaluator 
yang dilaksanakan hingga 18 September 
2020. Pelaksana program ini adalah Tim 
Pokja SPIP. Sesuai dengan SK.48/KP.901/
ITJEN-2020, program ini berada di bawah 

LAPORAN UTAMA

Terpaksa bertatap muka di tengah pandemi, Inspekorat I 
menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
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LAPORAN UTAMA

tanggung jawab seluruh Inspektur dan 
Tim Pokja SPIP.

Tiada hambatan yang berarti saat 
menjalankan penilaian mandiri, kecuali 
ditemukannya ketidaklengkapan data atau 
data-data yang belum diperbarui. Solusinya, 
data pendukung tersebut dikembalikan 
untuk dilengkapi dan diperbarui.

MENYESUAIKAN POLA KERJA
Selama AKB, awal program dilakukan 
dengan tatap muka, tentunya dengan 
melaksanakan protokol kesehatan secara 
cermat. Selanjutnya program dilaksanakan 
secara digital, misalnya mencocokkan data 
yang dikirim melalui email.

Saat bekerja di kantor, pegawai wajib 
menaati protokol kesehatan seperti 
mengenakan masker dan bekerja sesuai 
dengan sistem shift dengan durasi yang 
ditetapkan. Di kantor juga terdapat sarana 
yang mendukung untuk mencegah 

penyebaran Covid-19 seperti hand 
sanitizer dan suplemen vitamin C untuk 
meningkatkan stamina tubuh. 

Perjalanan dinas dilakukan jika sangat 
diperlukan saja dan membutuhkan 
Penerbitan Surat Tugas yang telah 
ditandatangani oleh Inspektur Jenderal 
serta melampirkan hasil rapid test. 

Dengan sistem kerja seperti ini, 
diharapkan pegawai tetap sehat dan dapat 
menuntaskan pekerjaannya agar rencana 
kerja bisa berjalan dengan lancar. 

TIMELINE PENILAIAN MANDIRI 
MATURITAS SPIP TAHUN 2020
1. Pelaksanaan penilaian oleh evaluator 

akan dilaksanakan pada 25 Agustus 
2020 s.d. 18 September 2020;

2. Asistensi BPKP dan perbaikan data 
dukung akan dilaksanakan pada 22 
September 2020 s.d. 02 Oktober 2020;

3. Penilaian ulang oleh evaluator akan 
dilaksanakan pada 05 Oktober 2020 
s.d. 09 Oktober 2020;

4. Persiapan pleno akan dilaksanakan 
pada 16 Oktober 2020 s.d. 17 Oktober 
2020;

5. Pleno akan dilaksanakan pada 20 
Oktober 2020 s.d. 02 Oktober 2020;

6. Pelaporan ke Menhub dan 
permohonan QA ke BPKP akan 
dilaksanakan pada 09 November s.d. 
11 November 2020.

PROGRAM KERJA INSPEKTORAT I DI 
TENGAH AKB
•	 Program kerja yang telah 

dilaksanakan:
1. Padat Karya;
2. Review HPS;
3. Review Revisi Anggaran 

(kegiatan yang didasarkan pada 
permohonan dari Biro Keuangan);

4. Review LK.
•	 Rencana kerja berikutnya:

5. Review RKA K/L;
6. Review RKBMN.



 TRANSPARANSI I  VOL. 20 No.2/20208

LAPORAN UTAMA

Meski pekerjaan banyak dilakukan 
secara daring, perjalanan dinas 
sering kali tak terhindarkan.

lainnya. Pegawai yang harus hadir di 
kantor diwajibkan mengenakan masker. 
Mereka dapat menggunakan hand 
sanitizer, serta mengonsumsi multivitamin 
dan suplemen makanan tambahan yang 
tersedia di setiap ruangan kerja. 

Teknologi informasi menjadi solusi 
saat harus melaksanakan pengawasan 
baik berupa audit, review, dan monitoring. 
Inspektorat II menggunakan aplikasi video 
conference saat melakukan rapat, internal 
atau eksternal. Selain itu, Inspektorat II 
menerapkan digitalisasi dalam pelaksanaan 
persuratan melalui e-Persuratan.Pemberlakukan adaptasi kebiasaan 

baru (AKB) untuk mencegah 
penyebaran Covid-19 mengubah 

cara orang-orang bekerja. Inspektorat 
II juga mengalami perubahan saat saat 
menjalankan tugas dan fungsinya. Apa 
sajakah itu?

MENGEDEPANKAN TEKNOLOGI 
INFORMASI
Selama AKB, pegawai Inspektorat II dapat 
bekerja tanpa harus hadir secara fisik ke 
kantor sehingga mengurangi kontak fisik 
dengan orang lain, baik antarpegawai 
Inspektorat II maupun dengan pegawai 

Melewati 
Tantangan 
di Masa AKB
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LAPORAN UTAMA

Lalu bagaimana jika perjalanan dinas 
diperlukan? Saat melakukan pemeriksaan 
lapangan/on the spot untuk pergi ke 
daerah auditee, pegawai Inspektorat II 
selalu melaksanakan protokol kesehatan. 
Pegawai wajib melakukan rapid test. Jika 
hasilnya tidak reaktif, pegawai diizinkan 
pergi dan wajib menggunakan masker 
selama bertugas di daerah. 

Selain itu, seluruh pegawai diimbau 
tidak memaksakan diri berkegiatan 
fisik ketika merasa badan kurang sehat. 
Dengan melakukan hal-hal tersebut, 
diharapkan pegawai Inspektorat II dapat 
terjamin kesehatannya dan tujuan tugas 
dapat tercapai dengan baik.

PELAKSANAAN TUGAS TAMBAHAN 
PADA INSPEKTORAT II
Selain melaksanakan tugas pengawasan, 
Inspektorat II juga melaksanakan tugas 
tambahan sebagai Koordinator Telaahan 
Sejawat Intern Inspektorat Jenderal Tahun 
2020 yang dilaksanakan pada 6 Mei-2 Juni 
2020. Kegiatan ini dilanjutkan dengan 
pelaksanaan Quality Assurance (QA) Telaahan 
Sejawat Intern pada 4-10 Juni 2020, dan 
diakhiri dengan Rapat Pleno Telaahan 
Sejawat Intern pada 16-17 Juli 2020. 

Sebagian besar pelaksanaan telaahan 
tersebut memanfaatkan teknologi 
informasi, khususnya saat pembahasan 
antarpersonel tim melalui video conference. 
Secara garis besar, hasil Telaahan Sejawat 
Intern Inspektorat Jenderal Tahun 2020 
adalah berkategori Baik atau senilai 70,45%. 
Rincian hasil masing-masing Inspektorat 
adalah:
a. Inspektorat I adalah 71,01% (Baik);
b. Inspektorat II adalah 81,64% (Baik);
c. Inspektorat III adalah 61,42% (Cukup 

Baik);
d. Inspektorat IV adalah 69,84% (Baik);
e. Inspektorat Investigasi adalah 68,33% 

(Cukup Baik).  
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Tahun 2020 merupakan tahun penuh 
tantangan bagi seluruh kementerian 
dan lembaga dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya. Pandemi coronavirus 
disease 2019 atau lebih dikenal dengan 
Covid-19 menyebabkan kebiasaan baru 
harus diterapkan, dengan menjaga jarak 
dan menerapkan protokol kesehatan pada 
keseharian. Hal tersebut tentu saja ikut 
memengaruhi pola kerja di Inspektorat 
III. Mengikuti kebijakan pemerintah, 
walaupun tidak semua pegawai bekerja di 
kantor/work from office (WFO), Inspektorat 
III memanfaatkan teknologi informasi 
dengan baik agar capaian kinerja di 2020 
tetap dapat terpenuhi dengan baik dan 
sesuai Penetapan Kinerja 2020.

Manfaatkan teknologi informasi & 
koordinator pengembangan Sistem 
Informasi Audit (SIAu)
Sejak diterapkannya work from 
home (WFH), seluruh kegiatan rapat, 
seminar dan workshop yang bersifat 
mengumpulkan orang dalam jumlah 
banyak mulai dialihkan dengan 

penggunaan video conference. Inspektorat 
III menerapkan hal ini mulai dari 
pelaksanaan apel online, rapat-rapat 
bersifat umum hingga khusus. Inspektorat 
III secara rutin melaksanakan rapat online 
untuk membahas terkait penugasan, 
pengawasan, dan monitoring.

Dengan memanfaatkan teknologi 
video conference Inspektorat III 
melaksanakan Audit Pendahuluan via 
video conference, untuk tetap menjalankan 
fungsi APIP sebagai pengawas internal. 

Audit Pendahuluan secara online 
pada wilayah pengawasan Inspektorat III 
terlaksana pada tanggal 7-15 April 2020 
pada auditee, sebagai berikut:
1) UPBU Kelas III Mukomuko;
2) UPP Kelas II Linau Bintuhan;
3) BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan 

Kepulauan Riau;
4) UPBU Kelas III Japura Rengat;
5) KSOP Kelas IV Kuala Enok;
6) UPBU Kelas III Pasir Pangaraian;
7) KSOP Kelas IV Selat Panjang;
8) KSOP Kelas V Bagansiapiapi;
9) KSOP Kelas I Dumai.

Manfaatkan 
Teknologi Informasi

LAPORAN UTAMA

Inspektorat III menjawab tantangan bekerja 
secara online demi tercapainya target 
Penetapan Kinerja 2020.
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Tidak hanya pada bidang penga-
was an, dalam bidang administrasi Tata 
Usaha Inspektorat III memanfaatkan 
informasi teknologi (IT). Inspektorat III 
dengan aktif menggunakan e-Surat untuk 
bersurat, dibantu dengan pengarsipan dan 
penomoran surat yang sudah dilaksanakan 
secara online pada cloud milik Inspektorat 
III, sehingga walaupun dalam kondisi WFH, 
kapan pun dan di mana pun kegiatan surat-
menyurat tetap dapat dilaksanakan.

Mewujudkan harapan Inspektur 
Jenderal akan digitalisasi pada Inspektorat 
Jenderal, Inspektur III ditunjuk sebagai 
Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 
Pengembangan Aplikasi SIAu juga secara 
berkala tetap melaksanakan rapat dan 
monitoring pengembangan aplikasi melalui 
video conference pada masa PSBB. Hingga 
akhir Juli 2020, progres pengembangan 
SIAu sendiri sudah mendekati tahap 
akhir. Pada pelaksanaan audit bulan Juni 
2020 telah dilaksanakan piloting audit 
menggunakan aplikasi SIAu dan diharapkan 
pada Agustus 2020 dilakukan launching 
sepenuhnya.

Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru 
(AKB) Inspektorat III masih memanfaatkan 
IT dalam pelaksanaan kegiatannya, dan 
mulai melakukan audit yang disertai dengan 
piloting SIAu sehingga di kemudian hari 
diharapkan audit bisa dilakukan dari jarak 
jauh/full online.

Penyelenggaraan webinar dan web 
workshop di tengah pandemi
Inspektur Jenderal Kementerian 
Perhubungan ditunjuk sebagai Ketua 
Komite Pengembangan Profesi (KPP) AAIPI. 
Tahun 2020 Inspektur III, Muh. Anto Julianto 
ditunjuk menjadi Sekretaris KPP AAIPI yang 
juga menjadi penanggung jawab kegiatan 
yang diselenggarakan oleh KPP AAIPI.

Selama masa PSBB dan AKB, Inspektur 
III selaku Sekretaris KPP AAIPI telah 
bertanggung jawab dalam pengusulan dan 
pelaksanaan tiga kegiatan webinar dan web 
workshop, yakni:
1) Webinar  Covid-19:  Pencegahan 

dan Dampak Kebijakan Fiskal, serta 

Pengawasan Internal, tanggal 19 Mei 
2020;

2) Web workshop Pengadaan Barang dan 
Jasa di Masa Covid-19, tanggal 30 Juni 
2020;

3) Web workshop Pencegahan Fraud dalam 
Program Jaminan Kesehatan Nasional, 
tanggal 9 Juli 2020.

Bekerja sama dengan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Keuangan, dengan 
menerapkan IT sepenuhnya mulai dari 
tahap persiapan hingga pelaksanaan, 
kegiatan webinar dan web workshop KPP 
AAIPI telah sukses terlaksana.

Capaian kinerja hingga semester I 2020
Hingga Juni 2020 (Semester I), Inspektorat 
III telah melaksanakan berbagai Program 
Kerja Pengawasan mulai dari audit, 
review, pemantauan, hingga pelaksanaan 
pelatihan di kantor sendiri (PKS). Sebagian 
dilaksanakan secara daring melalui video 
conference. Program tersebut, yaitu:
1) Audit Kinerja pada 13 OP;
2) Review Laporan Keuangan pada 4 OP;
3) Review PIPK pada 1 OP;
4) Review HPS pada 11 OP;
5) Review Revisi Anggaran pada 17 OP;
6) Pemantauan PSN pada 9 OP;
7) Pemantauan P3N pada 4 OP;
8) Pemantauan Padat Karya pada 6 OP;
9) Pelatihan di kantor sendiri sebanyak 

tiga kali, terkait Review Reval BMN & LK; 
Manajemen Risiko; dan Aset Lainnya.

Kendala dalam Adaptasi Kebiasaan  
Baru (AKB)
Kendala awal yang dihadapi adalah 
melakukan migrasi dan integrasi beberapa 
data ke cloud agar dapat diakses secara 
penuh kapan saja dan di mana saja. 
Kendala lain yang hingga kini sulit diatasi 
adalah keterbatasan internet. Terkadang 
kinerja sedikit terhambat dikarenakan 
internet yang kurang cepat dan terputus di 
tengah kegiatan.

Kendala ini dapat diatasi segera karena 
Inspektorat III dengan cepat bertindak di 
awal pandemi merebak.

LAPORAN UTAMA



 TRANSPARANSI I  VOL. 20 No.2/202012

Pandemi Covid-19 yang terjadi 
di Indonesia mengubah budaya 
bersosial pada masyarakat, tak 

terkecuali di perkantoran. Budaya baru 
ini membuat pemerintah mengeluarkan 
kebijakan baru yang mendukung protokol 
kesehatan, khususnya di pemerintahan 
pusat. Inspektorat IV melaksanakan 
kebijakan tersebut dalam menjalankan 
tugas dan fungsi. Adaptasi dilakukan 
dengan membuat beberapa kebijakan 
baru.

Pergantian jadwal kerja 
Inspektorat IV menerapkan work from 
home (WFH) dan work from office (WFO) 
secara bergantian. Pegawai di setiap unit 
kerja dibagi menjadi shift 1 dan shift 2 
dengan perbandingan jumlah pegawai 
minimal 50:50. Meski ada pembagian, 
semua pegawai menjalankan tugas dan 
fungsi pengawasan seperti biasanya, 
sesuai arahan dari Inspektur IV. Pegawai 
yang WFH bisa bekerja secara online dan 
pegawai WFO bekerja dengan mengikuti 
protokol kesehatan, seperti memakai 
masker dan selalu mencuci tangan 
dengan sabun dan air mengalir.

Gedung kantor yang digunakan 
Inspektorat IV telah dilengkapi fasilitas 
pendukung untuk mencegah penyebaran 
Covid-19, di antaranya menyediakan 
tempat cuci tangan, pengecekan suhu 
tubuh, dan menyediakan hand sanitizer. 
Inspektorat juga memberikan tambahan 
vitamin dan suplemen kepada seluruh 
pegawai Inspektorat Jenderal untuk 
menambah daya tahan tubuh pegawai 
selama masa pandemi.

Kegiatan audit, review, dan monitoring 
Inspektorat IV tetap dilaksanakan di masa 

AKB. Audit kinerja di luar Jakarta tetap 
dilaksanakan namun dibatasi dalam 
upaya pencegahan penyebaran Covid-19. 
Audit kinerja secara on the spot hanya 
dilakukan di Provinsi DKI Jakarta selama 
masa AKB.  

Mencari metode WFH yang tepat
Banyak faktor yang menjadi kendala 
menjalankan kebijakan WFH, meski 
pelaksanaan sudah dipertimbangkan 
dengan cermat. Di antaranya, 
ketidaklengkapan sarana pendukung 
yang dimiliki oleh masing-masing 
pegawai dalam melakukan program 
kerja secara online. Pertemuan untuk 
membahas secara khusus perkembangan 
metode WFH diperlukan agar dapat 
memaksimalkan kinerja.

Pelaksanaan tugas tambahan 
Tugas tambahan yang telah berlangsung 
di Inspektorat IV adalah Evaluasi Atas 
Implementasi Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja 
Eselon I Kementerian Perhubungan 
sesuai Keputusan Inspektur Jenderal 
Nomor: SK.50/KP.901/ITJEN-2020 tentang 
Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi 
Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja 
Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 
Anggaran 2020.

Evaluasi ini bertujuan untuk 
memperoleh informasi tentang 
implementasi SAKIP, menilai tingkat 
implementasi SAKIP, memberikan 
saran perbaikan untuk peningkatan 
implementasi SAKIP, dan memonitor 
tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 
periode sebelumnya.

Andalkan Sistem Shift
Pengurangan jumlah karyawan di kantor bisa efektif dalam 

mengurangi penyebaran virus korona.

LAPORAN UTAMA
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NO
PELAKSANAAN AUDIT 
KINERJA ONLINE/DESK 
AUDIT SAAT PANDEMI

NO
PELAKSANAAN AUDIT 
KINERJA DI KANTOR 
UPT SELAMA PANDEMI

NO PELAKSANAAN PENGAWASAN LAINNYA

1 UPBU Nabire 1 BP3IP 1 Pemantauan dan Pengendalian 
Transportasi pada Masa Pandemi 
Covid-19 (coronavirus) di Stasiun 
Gambir, Stasiun Serpong, Stasiun 
Dukuh Atas, Stasiun Pasar Senen, 
Stasiun Tanah Abang, Stasiun 
Lenteng Agung, Stasiun Cilebut, 
Stasiun Bojong Gede, Stasiun Poris, 
Stasiun Tangerang, Stasiun Bekasi, 
Stasiun Depok, dan Stasiun MRT 
Lebak Bulus

2 UPBU Elelim 2 KSOP Kelas V 
Kepulauan Seribu 2 Review HPS

3 UPBU Kamur 3 KSU Tanjung Priok 3 Review BMN
4 UPBU Akimugo 4 OPU Tanjung Priok 4 Review Revisi Anggaran
5 UPBU Numfor 5 Disnav Tanjung Priok 5 Review Revaluasi BMN
6 UPP Kelas III Pomako 6 BKKP 6 Review LK

7 UPBU Bade 7 BTP Wilayah Jakarta 
dan Banten 7 Monitoring Padat Karya

8 PPLP Tanjung Priok 8 Pemantauan Proyek Strategis 
Nasional

9 BTKP
10 STIP

11 KSOP Kelas IV 
Marunda

Pelaksanaan Audit dan 
Pengawasan Lainnya pada 
Inspektorat IV selama masa 
pandemi  
Inspektorat IV telah melaksanakan 
beberapa kegiatan pelaksanaan Audit 
Kinerja/Desk Audit secara online dan 
langsung selama pandemi Covid-19, 
antara lain: 
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Sejak enam bulan berlalu sampai 
saat ini, Indonesia masih dilanda 
oleh Covid-19. Sudah tak terhitung 

berapa lama semua orang harus berada 
#dirumahaja. Berbagai respons dan reaksi 
ditunjukkan masyarakat. Ada yang takut, 
khawatir, dan cemas, tetapi ada juga yang 
tetap tenang dan percaya diri. Tantangan 
bagi pemerintah agar dapat beradaptasi 
dengan kebiasaan baru untuk mencegah 
penyebaran Covid-19. Adaptasi dilakukan 
agar perekonomian Indonesia tetap 
berjalan, sehingga dapat menstabilkan 
keuangan negara untuk kepentingan 
rakyat. Bagaimana pun, pemerintah harus 
melindungi agar Indonesia tidak terkena 
'resesi ekonomi' seperti yang dialami 
negara-negara tetangga. 

Saat ini pemerintah melakukan 
pelonggaran terhadap aktivitas masyarakat 
melalui adaptasi kebiasaan baru (AKB).  
Namun, AKB hanya bisa berjalan secara 
efektif jika masyarakat taat dan konsisten 
mengikuti protokol kesehatan. Diharapkan 
segala lapisan bisa memahami dan 
menjalankan tatanan hidup baru ini 
dengan sebaik-baiknya agar semua bisa 
tetap beraktivitas sekaligus terhindar dari 
penyebaran Covid-19.

Pembagian jam kerja dan pemanfaatan 
teknologi

AKB juga dilakukan oleh setiap pegawai 
di lingkungan kerja Inspektorat Investigasi, 
yaitu dengan menerapkan sistem work from 
home (WFH) dan work from office (WFO) 

dengan kapasitas 75:25. Selain penerapan 
jam kerja, yang terpenting adalah kondisi 
kesehatan pegawai. Apabila tidak fit, 
setiap pegawai yang harus WFO diberikan 
toleransi untuk bekerja di rumah. Pegawai 
juga diharapkan tetap menjaga jarak, 
memakai masker, dan mencuci tangan 
menggunakan sabun atau memanfaatkan 
hand sanitizer yang telah disediakan.

Di tengah kondisi saat ini, Inspektorat 
Investigasi memanfaatkan sistem 
teknologi informasi sebagai wadah 
untuk berkomunikasi dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi. Beberapa hal sudah 
menggunakan sarana digital, seperti 
persuratan menggunakan e-Surat, 
serta rapat internal dan eksternal 
menggunakan video conference.

Program kerja Inspektorat Investigasi
Program kerja yang dilakukan selama 
masa pandemi Covid-19 di lingkungan 
Inspektorat Investigasi yaitu melakukan 
telaahan atas pengaduan masyarakat. 
Adapun jumlah pengaduan yang masuk 
periode Januari sampai dengan Juli 2020 
sebanyak 85 pengaduan. Status pengaduan 
dinyatakan selesai sebanyak 27 dan masih 
dalam proses penanganan sebanyak 58. 

Kendala yang dialami oleh auditor 
dalam penanganan pengaduan tersebut 
adalah tidak dapat melakukan turun 
lapangan untuk mencari tahu kebenaran 
yang terjadi. Solusi yang memungkinkan 
agar pengaduan ini tetap ditindaklanjuti 
adalah melalui video conference dan 

LAPORAN UTAMA

Para auditor di Inspektorat Investigasi mencari cara untuk tetap bisa 
menindaklanjuti pengaduan yang masuk, salah satunya melalui video 

conference dan berbagi dokumen lewat surel.

Tangani Pengaduan 
Jarak Jauh
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berbagi dokumen melalui surel.
Kegiatan penanganan pengaduan 

masyarakat atau instruksi dari Menteri 
Perhubungan yang mendesak untuk 
segera dilaksanakan pada saat masih 
diberlakukannya PSBB secara nasional  
dilaksanakan oleh tim, dengan 
mengacu pada SE Badan Kepegawaian 
Negara Nomor 12/SE/IV/2020 tentang 
Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, 
dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan 
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
Melalui Media Elektronik pada Masa 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 
Tentu saja dengan ada adanya peniadaan 
kegiatan surveillance ke lokasi lapangan 
menjadi catatan tambahan dalam laporan 
hasil penugasan sebagai salah satu 
bentuk keterbatasan penanganan kasus.  

Momen pandemi juga digunakan 
untuk fokus terhadap tata kelola internal 
dengan melaksanakan pembahasan 
rancangan Peraturan Inspektur Jenderal 

perihal Panduan Pelaksanaan Audit di 
Inspektorat Investigasi. Saat ini rancangan 
Peraturan Inspektur Jendral tersebut telah 
disahkan. Kegiatan tahunan yang berubah 
termasuk pada pengawasan angkutan 
lebaran yang pada tahun ini difokuskan 
untuk memantau kepatuhan larangan 
mudik. Inspektorat Investigasi juga ikut 
andil melaksanakan Telaahan Sejawat 
Internal yang pada pelaksanaannya juga 
terdapat penyesuaian tata kerja yang 
mengikuti prosedur AKB.

Pandemi ini memberikan pengalaman 
baru bagi para personel auditor dalam 
melakukan pemeriksaan investigasi 
berupa kendala penugasan yang bisa jadi 
akan terus ada. Ke depan, dalam rangka 
menghadapi masa AKB, Inspektorat Inves-
tigasi akan mengupayakan ino vasi audit 
yang proaktif dengan mengembangkan 
teknik audit dengan bantuan teknologi 
informasi dan pengusulan penggunaan 
alat bantu audit yang mendukung audit 
secara jarak jauh.

LAPORAN UTAMA
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Sekretariat Inspektorat Jenderal menghemat Rp35 miliar demi 
menyiapkan sarana dan prasarana kerja di masa AKB. 

Adaptasi kebiasaan baru (AKB) menjadi 
kebijakan yang diambil pemerintah 
agar kegiatan-kegatan di sektor 

publik dan swasta dapat tetap berjalan 
di tengah pandemi Covid-19. Inspektorat 
Jenderal (Itjen) sebagai Aparat ur Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran 
penting dalam mengawal pelayanan 
sektor publik di lingkungan Kementerian 
Perhubungan. Banyak kegiatan 
pengawasan yang harus tetap berjalan. 
Tidak ada pilihan selain bekerja dengan 
tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal 
(Setitjen), sebagai 'dapur' Itjen dalam 

menunjang tugas dan fungsi yang 
dilaksanakan auditor, tentu saja harus 
mempersiapkan secara baik sarana dan 
prasarana sesuai kerangka AKB. Setitjen 
telah menghemat 28% dari total anggaran, 
atau sebesar Rp35 miliar, agar bisa 
dialokasikan membantu menanggulangi 
dampak Covid-19. Sebagian besar 
penghematan diperoleh dari anggaran 
Belanja Perjalanan Dinas. 

Pimpinan Itjen telah mengeluarkan 
beberapa surat edaran untuk mendorong 
seluruh unit kerja bekerja secara kreatif, 
efektif, dan efisien, untuk mencapai target-
target kinerja. Kegiatan-kegiatan rapat sudah 

Hemat Anggaran, 
Fokuskan Kesehatan

LAPORAN UTAMA
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bagi pegawai. Masker kain dan masker 
kesehatan juga disediakan untuk digunakan 
selama bekerja.

Rapid test Covid-19 telah diadakan 
untuk seluruh pegawai Itjen sebagai 
upaya pencegahan Covid-19 secara dini. 
Pesertanya adalah seluruh pegawai, mulai 
dari level pimpinan hingga staf. Pegawai 
yang memperoleh hasil reaktif harus lanjut 
melakukan tes swab. Jika hasil tes swab 
positif, maka direkomendasikan untuk 
segera isolasi dan tidak diperkenankan 
masuk kerja sampai memperoleh hasil 
sebaliknya.

Pola kerja pegawai juga telah 
diatur secara baik agar menjaga ruang 
kerja hanya terisi 50% pegawai dari 
kapasitas normal. Tentu dengan tetap 
memperhitungkan kelancaran tugas 
masing-masing bagian. Masing-masing 
unit kerja mengatur pembagian jam kerja 
pegawai untuk masuk secara bergiliran. 
Jika masuk di tanggal yang sama, pegawai 
dibagi dalam dua shift kerja, yaitu shift 
1 masuk pagi pukul 07.00 dan pulang 
pukul 15.00 dan shift 2 masuk pukul 10.00 
dan pulang pukul 18.00. Pengaturan ini 
bertujuan untuk menjaga jumlah pegawai 
pada satu waktu, agar bisa dijamin selalu 
ada jarak antarpegawai saat di kantor. 

Sosialisasi mengenai AKB juga 
terus digalakkan melalui seluruh kanal 
kehumasan Itjen seperti media sosial, 
poster, dan media lainnya. Secara berkala, 
tim humas menayangkan kampanye 
menarik terkait pencegahan penularan 
virus Covid-19. 

Selain sarana dan prasarana yang 
mendukung, kunci keberhasilan Itjen 
melewati pandemi Covid-19 adalah 
kedisiplinan, komitmen, dan kebersamaan 
seluruh pegawai untuk tetap mematuhi 
kerangka AKB ini. Dengan telah diuji coba 
fase 3 vaksin Covid-19 oleh pemerintah, 
mari kita tetap disiplin mematuhi seluruh 
protokol kesehatan dan tetap berpikir 
positif vaksin Covid-19 akan segera lolos 
uji dan bisa diedarkan.

banyak yang dilakukan melalui telekonferensi, 
sehingga mengurangi biaya penyediaan 
konsumsi dan tempat rapat. Memang, 
menguasai teknologi informasi sebagai 
sarana telekonferensi adalah tan tangan, 
khususnya bagi generasi baby boomers.

Sejumlah anggaran dialokasikan untuk 
penyediaan peralatan dan suplemen bagi 
seluruh pegawai Itjen. Sesuai anjuran 
dari Kementerian Kesehatan, salah satu 
cara untuk menekan penyebaran virus 
Covid-19 adalah dengan meningkatkan 
daya tahan tubuh. Itjen memberikan 
tambahan suplemen kesehatan berupa 
vitamin C, madu, dan multivitamin lainnya 

LAPORAN UTAMA
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Empat aplikasi berbasis teknologi 
informasi telah selesai dibangun 
di lingkungan Kementerian 
Perhubungan (Kemenhub). 

Hasil kolaborasi Inspektorat Jenderal 
dengan Pusat Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (PUSTIKOM) tersebut tentu 
sangat bermanfaat untuk meningkatkan 
kinerja Pengawasan Intern di lingkungan 
Kemenhub. Peluncuran Program 
Digitalisasi Pengawasan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Perhubungan, 
dilakukan bertepatan dengan acara 
HARHUBNAS 2020 pada 17 September 

2020 lalu di Ruang Mataram, Gedung 
Karya Kemenhub. Peluncuran ditandai 
dengan penekanan tombol oleh Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi 
didampingi pejabat eselon. Acara diikuti 
oleh pegawai Kemenhub secara virtual. 
Peserta Harhubnas dari Sabang sampai 
Merauke mengikuti jalannya peluncuran 
melalui aplikasi Zoom. 

Keempat aplikasi Program Digitalisasi 
Pengawasan Inspektorat Jenderal ini dapat 
dimanfaatkan untuk membantu auditee, 
pemangku jabatan, ataupun pegawai di 
lingkungan Inspektorat Jenderal.

Itjen Kemenhub terus berinovasi. Empat aplikasi baru telah diluncurkan, siap 
dipakai untuk membuat pekerjaan semakin efektif dan efisien.

Empat Aplikasi Jagoan
LAPORAN UTAMA
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SISTEM INFORMASI PRESTASI DAN 
CELA (SISILA)
SISILA merupakan aplikasi berbasis 
web pengembangan Sistem Informasi 
Kepegawaian (SIK). Aplikasi ini adalah 
media rekam jejak pegawai di lingkungan 
Kemenhub, baik itu berupa prestasi 
maupun perilaku tercela. 

SISTEM INFORMASI AUDIT (SIAu)
SIAu merupakan aplikasi berbasis web 
yang digunakan oleh auditor dalam 
melakukan pengawasan intern, dimulai 
sejak perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan sampai dengan pemantauan 
tindak lanjut rekomendasi hasil 
pengawasan intern. 

Empat Aplikasi 
Siap Pakai
SISTEM INFORMASI TANYA DAN 
KONSULTASI (SITAKON)
SITAKON merupakan aplikasi berbasis 
web yang menjadi media bagi Unit 
Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
untuk menyampaikan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi. 

SISTEM MANAJEMEN PENGADUAN 
(SIMADU) BERBASIS ANDROID
SIMADU Android merupakan 
pengembangan SIMADU berbasis web. 
Penggunaan platform Android diharapkan 
dapat mempermudah pengguna apabila 
ingin menyampaikan pengaduan dan 
mempermudah pimpinan di lingkungan 
Kemenhub untuk memantau dan 
menindaklanjuti pengaduan-pengaduan 
tersebut.
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Pengawasan internal berguna bagi 
perusahaan untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan tugas dan fungsi 

setiap unit kerja, membuat perencanaan 
dan pencapaian lebih akurat, 
meningkatkan kualitas tata kelola dan 
sistem pelaporan, hingga efesiensi dan 
efektivitas penggunaan anggaran negara. 
Pengawasan diarahkan pada upaya 
menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga 
sesuai dengan rencana dan ketentuan 
peraturan yang berlaku, mengendalikan 
agar administrasi dikelola secara tertib, 
dan menjamin terwujudnya pelayanan 
publik yang baik bagi masyarakat.

Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM. 41 Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 
merupakan pedoman bagi Inspektorat 
Jenderal dalam melaksanakan kegiatan 
pengawasan di lingkungan Kementerian 
Perhubungan. Revisi PM 41 Tahun 
2019 merupakan penyempurnaan 
dari Peraturan Menteri sebelumnya. 
Inspektorat Jenderal pernah memiliki 
Pedoman Pengawasan, di antaranya 
PM 65 Tahun 2011 Tata Cara Tetap 
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan dan PM 91 
Tahun 2015 Tata Cara Tetap Pelaksanaan 
Pengawasan di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan.

Monitoring atau pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, 
melainkan mengendalikan, memadukan, dan mengintegrasikan suatu 
penyelenggaraan administrasi.

PREFERENSI

Sekilas tentang TTP Pengawasan



 TRANSPARANSI I  VOL. 20 No.2/2020 21TRANSPARANSI I  VOL. 20/2020 21

PREFERENSI

•	 Peran dan tugas Komite Audit akan 
diatur tersendiri di dalam keputusan 
Menteri Perhubungan;

•	 Memperkuat peran dan tugas 
Inspektorat Investigasi menjadi 
pelaksana Audit dengan Tujuan 
Tertentu yang semula dilaksanakan 
oleh semua Inspektorat.

•	 Audit dengan Tujuan Tertentu meliputi: 
 � audit investigasi;
 � audit perencanaan dan manfaat; 
 � audit pelayanan publik;
 � audit pengelolaan penerimaan 

pajak atas belanja pemerintah dan 
penerimaan negara bukan pajak; 

 � audit penelusuran aset; 
 � audit pengadaan barang dan jasa;
 � audit kepegawaian; dan 
 � audit terhadap masalah yang 

menjadi fokus perhatian 
kementerian;

•	 Mengakomodasi peran teknologi 
informasi dalam pelaksanaan 
pengawasan/audit dapat dilakukan 
dengan menggunakan fasilitas 
teknologi informasi dengan tetap 
berpedoman pada kode etik dan 

Revisi PM 41 Tahun 2019 mengacu 
kepada Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 25/PRT/M/2017 tentang 
Pedoman Umum Pengawasan Intern di 
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat. Secara umum 
Kementerian Perhubungan memiliki 
kesamaan teknis dengan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
karena kedua kementerian ini sama-sama 
membidangi pembangunan infrastruktur. 

standar audit. 
•	 Laporan Hasil Audit (LHA) yang 

semula disampaikan langsung kepada 
Auditee, sekarang disampaikan kepada 
pejabat pimpinan tinggi madya.

•	 Mengubah pelaksanaan monitoring 
penyelesaian tindak lanjut laporan 
hasil audit yang semula diserahkan 
kepada masing-masing Inspektorat, 
akan dikembalikan ke Bagian Analisa 
dan Tindak Lanjut Sekretariat 
Inspektorat Jenderal. 

•	 Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, 
yang pada saat ini kurang sesuai 
dalam pelaksanaan pengawasan 
intern di lingkungan Kementerian 
Perhubungan.

•	 Kegiatan pengawasan lainnya, 
ditambahkan pendidikan dan 
pelatihan. Pendidikan dan pelatihan 
dilaksanakan untuk meningkatan 
kapabilitas dan kompetensi tim 
pengawasan, dengan jumlah kumulatif 
10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) 
tahun anggaran. 

Revisi ini diharapkan dapat 
mengatur tata cara pelaksanaan 
pengawasan intern di lingkungan 
Kementerian Perhubungan, dapat 
memperkuat dan menunjang 
efektivitas sistem pengendalian intern, 
dilakukan pengawasan intern terhadap 
pelaksanaan tugas, fungsi, akuntabilitas 
keuangan negara, serta pemenuhan 
kebutuhan pengawasan intern dalam 
organisasi modern pada Kementerian 
Perhubungan.

Substansi Perubahan  
PM 41 Tahun 2019
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DEDIKASI

Boleh Bergerak, 
tapi Terbatas

Arif Rahman Hakim
Auditor Madya – Inspektorat Investigasi

Angkutan umum (perkotaan) harus bisa memfasilitasi 
masyarakat yang beraktivitas di tengah pandemi 
tanpa melupakan protokol kesehatan.
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DEDIKASI
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Dibukanya kembali sejumlah 
aktivitas ekonomi berdampak 
pada terjadinya peningkatan 
aktivitas perjalanan orang 

menggunakan sarana transportasi, 
khususnya angkutan umum perkotaan. 
Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, 
Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 telah menerbitkan Surat Edaran 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria 
dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam 
Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju 
Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. 

Kementerian Perhubungan juga 
telah menerbitkan Peraturan Menteri 
Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Pengendalian Transportasi dalam Rangka 
Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang 
ditetapkan oleh Menteri Perhubungan 

DEDIKASI

pada tanggal 8 Juni 2020. Pengendalian ini 
dilakukan agar masyarakat, baik petugas 
transportasi maupun penumpang, tetap 
bisa produktif namun tetap aman dari 
penularan Covid-19.

PENGENDALIAN 
TRANSPORTASI DARAT
Secara umum, ruang lingkup 
pengendalian transportasi yang dilakukan 
adalah untuk seluruh wilayah, termasuk 
yang ditetapkan pembatasan sosial 
berskala besar (PSBB). Pengendalian 
transportasi yang dilakukan meliputi 
penyelenggaraan transportasi darat, laut, 
udara, dan perkeretapian. 

Penumpang kendaraan pribadi 
dan angkutan umum seperti mobil 
penumpang, bus, angkutan sungai, 
danau, dan penyeberangan wajib 
menerapkan protokol kesehatan. Para 
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operator sarana dan prasarana transportasi 
wajib melakukan pembatasan jumlah 
penumpang dari jumlah kapasitas 
tempat duduk, dan penerapan physical 
distancing (jaga jarak) mulai saat persiapan 
perjalanan, selama perjalanan, dan saat 
sampai tujuan atau kedatangan.

Terkait pembatasan jumlah 
penumpang pada sarana transportasi, 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 
mengeluarkan Surat Edaran 11 Tahun 
2020 tentang Pedoman dan Petunjuk 
Teknis Penyelenggaraan Transportasi 
Darat Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 
untuk Mencegah Penyebaran Covid-19. 

ZONA DAN FASE
Terdapat empat kategori zona 
wilayah terkait Covid-19. Penentuan 
zona didasarkan pada indikator 
kesehatan masyarakat seperti indikator 
epidemiologi, indikator surveillance 
kesehatan masyarakat, dan indikator 
pelayanan kesehatan.

Pertama, zona hijau artinya sebuah 
wilayah atau daerah sudah tidak ada kasus 
atau infeksi virus korona. Meski demikian, 
tetap perlu ada kesadaran masyarakat 
untuk menjaga jarak, cuci tangan, hingga 
pemakaian masker.

Kedua, zona kuning artinya ada 
sejumlah kasus Covid-19 dengan 
beberapa penularan lokal. Di zona ini bisa 
dilakukan PSBB secara parsial. Selain itu, 

zona kuning akan menerapkan protokol 
kesehatan yang sama dengan zona hijau, 
yaitu dengan mengidentifikasi kontak 
dari kasus yang dikonfirmasi (pelacakan 
kontak), dan melakukan pengujian, 
pemantauan maupun isolasi mandiri. Tak 
lupa juga menjaga jarak, mencuci tangan, 
dan etika bersin.

Ketiga, zona merah artinya masih ada 
kasus Covid-19 pada satu atau lebih klaster 
dengan peningkatan kasus yang tinggi. 
Dalam kasus zona merah, diperlukan 
protokol kesehatan yang serius, seperti 
menutup sekolah, tempat ibadah, dan 
bisnis. Selain itu, membatasi perjalanan 
hanya untuk tujuan penting. Pada zona 
ini diberlakukan pembatasan (karantina) 
bagi komunitas yang telah terinfeksi virus 
korona dan menjaga orang-orang tetap 
berada di rumah mereka.  Kebutuhan 
sehari-hari akan dikirim tanpa kontak fisik. 
Selain itu juga perlu menyediakan fasilitas 
terpisah untuk kasus infeksi dari layanan 
kesehatan lainnya.

DEDIKASI
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Keempat, zona hitam, artinya kasus 
Covid-19 pada suatu daerah sudah sangat 
parah. Artinya penambahan kasusnya 
sudah tinggi, lebih dari 2.000 kasus.

Selain berdasarkan zona, Kemenhub 
membuat penetapan batas maksimal 
penumpang juga melalui tiga tahapan 
fase, yaitu fase I adalah pembatasan 
bersyarat, fase II adalah tahap pemulihan 
atau penyebaran yang terkendali, dan 
fase III adalah adaptasi kebiasaan baru 
(AKB) atau new normal. 

Adanya zona dan fase di atas akan 
menentukan jumlah penumpang yang 
boleh dibawa oleh angkutan umum. 
Beleid itu mengatur kapasitas maksimal 
angkutan umum meningkat dari 
sebelumnya hanya dibatasi 50% saat 

PSBB. Kini berdasarkan zona dan fase, 
load factor atau penumpang yang dapat 
diangkut menjadi 70% dari kapasitas total, 
untuk fase I dan II di zona oranye, kuning, 
dan hijau. Kapasitas angkut meningkat 
jadi 85% saat memasuki fase III.

KOLABORASI SELURUH PIHAK
Perlu kerja sama semua pihak untuk 
mengendalikan penyebaran virus 
korona. Selain pengendalian transportasi, 
perusahaan juga bisa membuat kebijakan 
untuk para karyawan agar tidak harus 
kembali kerja ke kantor pada masa AKB. 
Jadwal masuk kerja perlu diatur agar 
pergerakan orang bervariasi dan tidak 
menumpuk pada jam yang sama seperti 
masa sebelum pandemi.

Perusahaan dapat bekerja sama 
dengan perusahaan transportasi umum 
untuk menyediakan angkutan bagi 
karyawan/pegawai. Ini juga dapat 
membantu bisnis perusahaan transportasi 
umum yang sedang menuju titik nadir.

Selain itu, diperlukan pengawasan 
dan pengendalian tarif angkutan umum 
terkait pembatasan maksimum jumlah 
penumpang yang boleh diangkut.

DEDIKASI
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Ruang lingkup standar operasional kendaraan bermotor umum, meliputi perusahaan 
angkutan umum (operator) dan masyarakat pengguna (penumpang), yaitu:

Perusahaan Angkutan Umum
•	 mensterilisasi sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan paling sedikit 

1 (satu) kali sehari;
•	 menjual tiket secara daring (online) atau transaksi nontunai (cashless);
•	 menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
•	 memastikan penumpang dan awak kendaraan bermotor umum dinyatakan sehat 

oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang (rapid test);
•	 memastikan awak kendaraan umum dilengkapi dengan masker, sarung tangan, 

jaket/baju lengan panjang, hand sanitizer;
•	 memastikan penumpang mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan 

masker;
•	 memastikan penumpang dinyatakan sehat diperbolehkan masuk ke dalam 

kendaraan;
•	 menerapkan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing);
•	 memastikan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing);
•	 mengimbau kepada penumpang untuk tidak berbicara selama perjalanan dengan 

kendaraan bermotor umum;

Penumpang
•	 tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
•	 menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci 

tangan/menggunakan hand sanitizer);
•	 menerapkan jaga jarak fisik (physical distancing) selama perjalanan dengan 

kendaraan bermotor umum.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
KENDARAAN BERMOTOR UMUM
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Memulai kariernya sebagai petugas 
cleaning service, Wagiman diangkat 

sebagai PNS dan mendedikasikan 
40 tahun waktunya bekerja di 

Kementerian Perhubungan.
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WWagiman adalah seorang pria 
sederhana asal Gunung Kidul. 
Berbekal ijazah SMP, pria 

kelahiran 10 Februari 1965 ini bercita-
cita menjadi pegawai di Jakarta. Tahun 
1981, ia masuk ke kantor yang saat itu 
masih dengan nomenklatur Departemen 
Perhubungan sebagai petugas cleaning 
service. Saat itu, Menteri Perhubungan 
adalah Roesmin Noerjadin dan 
sekretarisnya Kolonel Pnb TNI AU Marsaid.

Kala itu, Wagiman ditempatkan 
di lantai 9 Gedung Departemen 
Perhubungan dan bertugas melayani 
dan menjaga kebersihan ruangan di 
lantai tersebut. Ternyata lantai itu bukan 
lantai biasa akan tetapi lantai tempat 
Menteri Perhubungan berkantor. “Saya 
dipercaya untuk membersihkan ruangan 
Menteri Perhubungan dan Kepala Bagian 
TU Pimpinan dan Keprotokolan yang 
ada di lantai tersebut. Itu adalah tugas 
yang berat, tetapi di satu sisi menjadi 
kebanggaan,” katanya mengenang.

Merawat ruangan menteri tidak 
semudah yang dibayangkan. Wagiman 
harus membersihkan ruangan sejak pagi 
sebelum menteri datang dan selalu siaga 
setiap ada kebutuhan pimpinan. Ia baru 
dapat istirahat setelah menteri pulang. 
Apalagi menteri saat itu terkenal sangat 
resik. “Kalau ada barang penting yang 

FIGUR

bergeser dari tempat semula, kami harus 
siap dipanggil oleh Pak Menteri ataupun 
sekmen (sekretaris menteri) untuk bisa 
mempertanggungjawabkan,” ingat 
Wagiman. Bahkan, jika menteri sedang 
dinas ke luar kota, ia tetap standby dan 
siap sewaktu-waktu dibutuhkan.

Kinerja Wagiman diapresiasi oleh 
pimpinan saat itu. Ketika ditawarkan 
menjadi pegawai, Wagiman menjawab 
lantang kesiapannya. “Saat itu saya 
merasa bahagia dan haru karena 
pimpinan memperhatikan kinerja saya 
yang hanyalah seorang petugas cleaning 
service,” kenang anak terakhir dari dua 
bersaudara ini. Sayangnya saat itu proses 
pengangkatannya tidak ditindaklanjuti 
sesuai perintah pimpinan sehingga ia 
belum bisa diangkat menjadi pegawai. 
Meski demikian, ia berbesar hati dan 
percaya setiap rezeki pasti ada jalannya.

Doa Wagiman terkabul. Berkat kerja 
keras, kegigihan, dan hubungan baik 
dengan pemimpin dan pegawai di 
Departemen Perhubungan, ia diangkat 
menjadi PNS Departemen Perhubungan 
pada Maret 1991. Ini jadi kabar baik dan 
kebanggaan untuk keluarganya. “Orang 
tua saya hanyalah petani di Gunung 
Kidul. Dengan diangkat menjadi pegawai 
Departemen Perhubungan, mereka 
sangat bersyukur dan bangga sekali 



 TRANSPARANSI I  VOL. 20 No.2/202030

merasa dapat banyak ilmu, bisa melihat 
cara kerja banyak pimpinan dan rekan 
kerja. Ini memotivasinya untuk bisa dan 
terus belajar. “Saat masih PNS golongan 
paling rendah, saya tidak pernah minder, 
malah saya percaya diri dan memotivasi 
diri bahwa saya akan bisa menjadi PNS 
yang baik,” tuturnya.

Selama bekerja, ia banyak mengalami 
pengalaman yang tidak terlupakan, salah 
satunya pada saat Menteri Perhubungan 
Ir. Azwar Anas, memerintahkan melalui 
pager agar ia dan karyawan lainnya 
harus kembali ke kantor saat mereka 
sudah pulang ke rumah karena ada 
kecelakaan pesawat udara, “Kami punya 
istilah simatupang (siang malam tunggu 
panggilan). Kami tidak dapat istirahat, 
harus stand by menunggu perintah,” 
katanya.

Wagiman juga pernah jadi salah 
satu pegawai yang dipercaya untuk 
menyiapkan dan mengantarkan bahan-
bahan dari unit kerja Eselon I di lingkungan 
Kementerian Perhubungan untuk disam-
pai kan ke Kantor Presiden Republik 
Indonesia di Bina Graha, yaitu bahan rapat 
sidang kabinet di masa Orde Baru.

Meski pekerjaannya menuntut banyak 
waktu, ada dua hal yang membuat 
Wagiman semangat bekerja. Pertama, saat 
ia diangkat menjadi PNS dan disumpah 
di atas Alquran oleh pejabat Eselon. “Janji 
dalam sumpah itulah yang selalu saya 
ingat. Saya maknai dan hayati benar,” 
katanya. Kedua, Wagiman ingin mengabdi 
pada negara. Ia menambahkan, “Sebagai 
PNS, saya sudah digaji oleh pemerintah. 
Jadi harus tekun bekerja untuk negara 
sebagai wujud nyata pengabdian.”

karena saat itu saya bisa menjadi PNS,” 
ujarnya sumringah.

Penghasilannya selama bekerja dipakai 
untuk melanjutkan pendidikan yang 
lebih tinggi hingga ia bisa menyelesaikan 
pendidikan sarjana strata 1 (S1), menabung 
dan mencicil rumah. Ia kemudian menikah  
dengan pujaan hatinya bernama Sugilah 
yang berasal dari daerah yang sama dan 
hingga saat ini telah dikaruniai dua putri, 
Putri Wulandari dan Nabila Apriliani.

Pria dengan dedikasi tinggi 
Sejak bekerja menjadi petugas cleaning 
service hingga menjadi PNS, Wagiman 

FIGUR

“SAYA SUDAH DIGAJI 
OLEH PEMERINTAH. 
JADI HARUS TEKUN 

BEKERJA WUJUD NYATA 
PENGABDIAN.”
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Kerja di tengah pandemi
Bagi Wagiman, pandemi harus dihadapi 
dengan tetap bekerja dengan baik sambil 
mengikuti kebijakan dan aturan yang 
ditetapkan. Ia juga mengikuti protokol 
kesehatan di lingkungan kerja, seperti 
menggunakan masker, rajin cuci tangan, 
dan menjaga imunitas tubuh. Wagiman 
melihat adanya teknologi, peralatan lebih 
canggih dan modern memudahkan untuk 
bekerja dari jarak jauh atau work from 
home (WFH).

Sebagai seseorang yang bekerja di 
kementerian hampir 40 tahun, Wagiman 

berpesan kepada generasi muda, “Para 
pegawai, terutama yang muda-muda, 
bekerjalah dengan jujur, semangat, 
ikhlas, dan disiplin. Selain itu, jangan 
mudah menyerah dalam menggapai 
cita.” Ia juga berharap semua pegawai 
Inspektorat Jenderal untuk terus bersatu 
dan bersemangat memajukan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Perhubungan 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
pengawasan. Tentu dengan selalu bekerja 
dengan kinerja terbaik secara profesional, 
integritas, dan amanah.

FIGUR
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Bertempat di Kantor Polda Metro Jaya, 
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana 
bersama Dirjen Perhubungan Laut 
Kemenhub Agus H. Purnomo dan Inspektur 
Jenderal Kemenhub Gede Pasek Suardika 
mengungkap sindikat pemalsuan sertifikat 
keterampilan pelaut. Pemalsuan tersebut 
dilakukan dengan cara illegal access atau 
hacking terhadap situs web Kementerian 
Perhubungan. 

Tindakan para pelaku ini telah 
mencoreng citra pelaut Indonesia di mata 
dunia. “Mereka menawarkan jasa pembuatan 
sertifikat keterampilan pelaut palsu kepada 
para pengguna dengan memberikan 

jaminan bahwa blangko sertifikat asli buatan 
Peruri serta nomor sertifikat keterampilan 
pelaut teregistrasi secara online di website 
Kementerian Perhubungan,” kata Kapolda di 
Jakarta, 25 Juni 2020.

Dengan mematok tarif dari Rp700 
ribu hingga Rp20 juta, sindikat ini sudah 
memalsukan 5.041 sertifikat dari awal 2018 
hingga 2020 atau selama 3 tahun dengan 
nilai keuntungan sekitar Rp20 miliar. 
Kementerian Perhubungan berkolaborasi 
dengan Polri berhasil menangkap sindikat 
pemalsuan setifikat keterampilan pelaut 
ilegal.  Sebanyak 11 pelaku diamankan dan 
terancam hukuman 8 tahun penjara. 

Pegungkapan kasus sindikat pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut menjadi 
berita yang menghebohkan Kementerian Perhubungan. 

Awas Sertifikat Palsu!
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Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) 
menyelenggarakan kuliah umum daring 
guna menambah wawasan taruna/i dalam 
rangka pembinaan pendidikan berkarakter. 
Kuliah umum ini mengundang Inspektur 
Jenderal Kementerian Perhubungan Gede 
Pasek Suardika sebagai narasumber.

Bertempat di Ruang Rapat Brawijaya 
Kementerian Perhubungan, Inspektur 
Jenderal menyampaikan untuk menghadapi 
dunia sekarang ini diperlukan knowledge, 
skill, dan attitude. “Kombinasi ketiganya 
ini sangat diperlukan dalam dunia kerja. 
Knowledge artinya pengetahuan, skill artinya 
keterampilan, dan attitude artinya sikap. 
Kompetensi inilah yang harus dimiliki setiap 
orang agar bisa meraih kesuksesan,” kata 

Inspektur Jenderal  
Isi Kuliah Umum di STIP

Irjen di Jakarta, 7 Juli 2020.
Selain itu, para taruna/i diharapkan 

memiliki integritas karena hal ini 
mengandung sifat kejujuran, kesetiaan, 
rasa hormat, dan kebenaran. Inspektur 
Jenderal memberikan contoh bahwa 
pada zaman dahulu tembok Cina pernah 
ditembus sebanyak tiga kali, bukan 
dengan cara merobohkannya, tetapi 
dengan memberikan gratifikasi kepada 
penjaganya sehingga musuh bisa dengan 
mudah melewati tembok Cina.

“Inilah contoh ketika seseorang tidak 
memiliki integritas. Sebaik-baiknya sistem 
yang dibangun tidak berarti apa-apa 
karena adanya perbuatan yang tidak 
berintegritas,” tegas Inspektur Jenderal. 
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Komite Pengembangan Profesi Asosiasi 
Auditor Intern Pemerintah Indonesia 
(AAIPI) mengadakan web workshop 
dengan tema Pencegahan Fraud dalam 
Program Jaminan Nasional di Jakarta,  
9 Juli 2020. Tujuan web workshop ini 
sebagai media diskusi untuk memperkuat 
sistem pencegahan kecurangan. Tema 
kali ini membahas fraud pada program 
Jaminan Kesehatan Nasional.

Diawali dengan sambutan oleh 
Ketua Komite Pengembangan Profesi, 
Irjen Kementerian Perhubungan Dr. 
Gede Pasek Suardika, M.Sc., QGIA dan 
pembukaan oleh Ketua Umum DPN 
AAIPI, Irjen Kementerian Keuangan 
Sumiyati, Ak., M.F.M, web workshop kali ini 
mengundang narasumber Andayani Budi 
Lestari, SE. MM. AAK (Direktur Perluasan 
dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan) 
yang memaparkan materi Deteksi dan 

Pencegahan Fraud di BPJS Kesehatan, dan 
Edward Harefa, S.E., M.M., QIA, QCRO, 
CFrA (Inspektur I / Ketua Tim Pencegahan 
Fraud JKN Kementerian Kesehatan) yang 
memaparkan materi Peran APIP dalam 
Pencegahan Fraud Program JKN. Sebagai 
moderator, Bea Rejeki Tirtadewi (Direktur 
Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan 
Daerah BPKP) dan keynote speech, 
Dr. Pahala Nainggolan Ak. (Deputi 
Pencegahan KPK RI).

Dengan web workshop ini, pihak-pihak 
terkait dalam program JKN bersama-
sama dengan Auditor Intern pemerintah 
diharapkan dapat turut serta menemu 
kenali penyebab terjadinya fraud, bentuk 
kerugian yang ditimbulkan akibat fraud, 
kenapa fraud berpotensi terjadi dalam 
program JKN, di mana potensi paling 
rawan terjadinya fraud, dan cara efektif 
mencegahnya.

Pencegahan Fraud dalam Program 
Jaminan Kesehatan Nasional
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Jangan Lewat Batas!
Apakah salah satu penyumbang terbesar 
kecelakaan lalu lintas? Menurut data dari 
Integrated Road Safety Management System 
(IRSMS), kendaraan Over Dimension dan 
Over Load (ODOL) adalah jawabannya. 
Permasalahan pelanggaran muatan ini 
sudah menjadi permasalahan pokok 
menahun dalam penyelenggaraan 
angkutan barang. 

Tak hanya kecelakaan, kondisi 
kendaraan yang dimensinya tidak sesuai 
dengan standar produksi pabrik dan 
mengangkut muatan melebihi batas beban 
yang ditetapkan juga mengakibatkan 
kemacetan  akibat laju kendaraan yang 
lambat karena beban berlebih, terutama 
tanjakan, tikungan, dan kondisi geografis 
jalan. ODOL juga mengakibatkan jalan rusak, 
membutuhkan perbaikan yang menjadi 
beban anggaran negara bernilai miliaran.

BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu 
dan Lampung menyelanggarakan 
Normalisasi Kendaraan ODOL di Lampung, 
pada 9 Oktober 2020. Inspektur Jenderal 

Kemenhub, Gede Pasek Suardika, yang 
hadir pada acara tersebut menyampaikan 
bahwa pemerintah melalui Kementerian 
Perhubungan bekerja sama dengan pihak-
pihak terkait telah mencanangkan Zero 
ODOL pada Januari 2023. Artinya, akan 
ada pengawasan yang lebih ketat dan 
penindakan tegas terhadap pelanggar 
ketentuan ODOL, sehingga pada Januari 
2023 tidak ada lagi angkutan barang yang 
melanggar.

Inspektur Jenderal Kemenhub 
bersama dengan Gubernur Lampung, 
Arinal Djunaidi dan Kapolda Lampung, 
Irjen Pol. Purwadi Arianto secara simbolis 
melakukan pemotongan bak truk over 
dimension. Ini merupakan salah satu cara 
untuk memberikan kesadaran bersama 
kepada pelaku industri transportasi, baik 
pengusaha angkutan, pemilik barang, 
industri karoseri maupun pemerintah 
sendiri, untuk lebih peduli terhadap 
berbagai dampak yang ditimbulkan oleh 
pelanggaran peraturan ODOL. 

KIPRAH
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Membuka Konektivitas Baru

Memulai 
Pembangunan 
Pelabuhan Bali

Demi menunjang kondisi geografis Indonesia 
yang berbentuk negara kepulauan, Ditjen 
Perhubungan Darat bersama PT Karimun 
Anugrah Sejati dan PT Arun Prakarsa 
Inforindo berencana membangun Kapal 
Penyeberangan Ro-Ro 1500 GT lintas 
Dompak-Matak-Penagi (Natuna). Peletakkan 
Lunas (keel laying) Kapal Penyeberangan 
Penumpang tersebut telah dilaksanakan 
8 Agustus lalu dan ditargetkan selesai 

Didampingi Gubernur Provinsi Bali, I 
Wayan Koster, Menteri Perhubungan 
Budi Karya Sumadi melakukan peletakan 
batu pertama atau groundbreaking 
dua pelabuhan penyeberangan yaitu 
Pelabuhan Sampalan di Pulau Nusa Penida 
dan Pelabuhan Bias Munjul di Pulau Nusa 
Ceningan, Klungkung, Bali. Kegiatan yang 
berlangsung pada 3 Agustus ini merupakan 
bentuk dedikasi pemerintah dalam 
mendukung bangkitnya pariwisata di Pulau 

pada akhir 2021. Kapal ini diharapkan bisa 
melancarkan transportasi, konektivitas, serta 
aksesibilitas bagi distribusi orang, kendaraan, 
dan barang di Provinsi Kepulauan Riau, 
sehingga turut meningkatkan perekonomian 
masyarakat sekitar.  Kapal dengan panjang 
71,92 meter ini dirancang untuk menampung 
386 penumpang (dengan kelas yang 
berbeda) serta 36 kendaraan (dengan volume 
yang bervariasi). 

Dewata setelah mengalami keterpurukan 
akibat Covid-19. Ditargetkan selesai pada 
pertengahan tahun 2021, kedua pelabuhan 
tersebut nantinya akan terhubung dengan 
Pelabuhan Sanur sehingga memudahkan 
aksesibilitas menuju kawasan segitiga 
emas, yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa 
Ceningan. 
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Digitalisasi menjadi salah satu upaya 
Kementerian Perhubungan dalam 
meningkatkan kualitas layanan. Menhub 
Budi Karya Sumadi didampingi Menteri 
BUMN Erick Tohir dan Menteri Parekraf 
Wishnutama meluncurkan layanan digital 
berupa aplikasi Ferizy pada Juli lalu di 
Terminal Eksekutif, Pelabuhan Merak, 
Banten. Digagas oleh PT ASDP Indonesia 
Ferry (Persero), aplikasi ini merupakan 
layanan tiket angkutan penyeberangan 

berbasis online, yang dapat diakses 
melalui ponsel dengan cara mengunduh 
aplikasi atau masuk ke situs www.
ferizy.com. Dengan adanya aplikasi 
ini, masyarakat akan semakin mudah 
memesan tiket feri empat pelabuhan 
utama yaitu, Merak, Bakauheni, 
Ketapang, dan Gilimanuk. Tidak perlu 
antre di loket dan bisa membeli tiket 
sejak H-60 hingga maksimal 5 jam 
sebelum keberangkatan. 

Menhub Resmikan  
Aplikasi Ferizy
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Pahami 
Aturan 
Bersepeda

Apresiasi Para Garda Terdepan

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan 
Pesepeda di Jalan, dimuat berbagai 
persyaratan keselamatan yang harus 
dipenuhi. Misalnya, para goweser juga 
harus menggunakan sepeda dengan 
Standar Nasional Indonesia (SNI). Sepeda 
tersebut harus memiliki syarat keselamatan, 
seperti spakbor, bel, sistem rem, lampu, 
alat pemantul cahaya berwarna merah, alat 
pemantul cahaya roda berwarna putih atau 
kuning dan pedal. Meski begitu, penggunaan 
spakbor dikecualikan untuk sepeda balap, 
sepeda gunung, dan jenis sepeda lain sesuai 
peraturan perundang-undangan.

Di sisi pengendara, peraturan 
mewajibkan pengendara menggunakan 
alas kaki dan helm, mematuhi rambu lalu 
lintas, dan mengenakan alat pantul cahaya 
saat. Khusus alat pemantul cahaya, wajib 
bagi mereka yang bersepeda di malam hari 
atau dalam kondisi tertentu, misalnya saat 
jarak pandang terbatas karena gelap, hujan 
lebat, masuk terowongan dan/atau kabut.

Regulasi ini mencakup kewajiban 
menyediakan parkir khusus sepeda 
bagi gedung perkantoran dan pusat 
perbelanjaan. Fasilitas publik juga harus 
menyediakan sarana rak sepeda, sehingga 
menjamin kenyamanan para pesepeda. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 
memberikan apresiasi dan penghargaan 
kepada 80 petugas pelaksana lapangan yang 
mengawal jalannya layanan transportasi bagi 
masyarakat. Mereka bekerja dengan risiko 
yang sangat tinggi demi terselenggaranya 
transportasi aman, nyaman, higienis dan 
selamat. Pemberian penghargaan ini menjadi 
satu rangkaian kegiatan dengan peluncuran 

sistem e-tiketing dan aplikasi Lacak Trans 
untuk masyarakat pengguna transportasi,  
akhir Septermber, di Terminal Jatijajar, Depok, 
Jawa Barat.

Sebagai informasi, dari 80 petugas 
pelaksana lapangan yang menerima 
apresiasi, lima di antaranya adalah Abdul 
Syukur MM - Koordinator Satuan Pelayanan 
UPPKB Balong Gandu, BPTD Jawa Barat 
(Perwakilan dari Ditjen Perhubungan Darat), 
Muhammad - Tenaga Avsec UPBU Kelas 
I Utama Juwata Tarakan (Perwakilan dari 
Ditjen Perhubungan Udara), Atchur Rozi - 
Penjaga Menara Suar, Distrik Navigasi Kelas 
I Surabaya (Perwakilan dari Ditjen Hubla), 
David Sudjito, ST - Pengevaluasi Persyaratan 
Teknis Laik Jalan BTP Wilayah Jawa Bagian 
Barat (Perwakilan Ditjen Perkeretaapian), 
dan Angga Kusumadiharja, Koordinator 
Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Jatijajar, 
Depok (Perwakilan dari BPTJ). 
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Integrasi  
Antarmoda Saat AKB

Bus Gratis di Stasiun Bogor

Menghadapi masa adaptasi kebiasaan 
baru (AKB), Menhub Budi Karya Sumadi 
menyampaikan upaya pemerintah dalam 
mendorong penerapan intelligent system dan 
protokol kesehatan pada sistem transportasi 
secara maksimal, seperti contactless ticketing, 
cashless payment, digital information, system 
apps, dan disiplin physical distancing. Hal 
tersebut disampaikan dalam webinar 
tentang Integrasi Antarmoda Transportasi 
dalam era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) 
yang diselenggarakan Sekolah Bisnis dan 

Kepala Badan Pengelola Transportasi 
Jabodetabek (BPTJ), Polana B. Pramesti 
bersama Dirjen Perhubungan Darat, Budi 
Setiyadi, dan Wali Kota Bogor Bima Arya 
memastikan secara langsung operasional 
layanan bus gratis di Stasiun Bogor pada 
bulan Juli. Keberadaan bus gratis ini 
merupakan salah satu upaya pemerintah 
dalam mengatasi penumpukan 

penumpang khususnya di Stasiun Bogor 
yang diakibatkan oleh pembatasan jumlah 
pengguna transportasi massal di masa 
adaptasi kebiasaan baru (AKB). Sebanyak 
80 bus dipersiapkan untuk mengangkut 
pengguna KRL di Stasiun Bogor 
setiap Senin pagi untuk menghindari 
penumpukan penumpang dari Bogor  
ke Jakarta. 

Manajemen ITB pada 5 Agustus. Keberadaan 
sistem ride hailing atau transportasi online 
yang mendukung layanan transportasi 
massal perkotaan dan integrasi antarmoda 
turut menjadi solusi untuk memenuhi 
kebutuhan perjalanan. 
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Tak hanya sekadar gowes bareng, komunitas sepeda MoTCC Kemenhub 
juga melakukan edukasi kepada anggotanya dan melakukan bantuan 

sosial pada masyarakat.

Berawal dari kumpul-kumpul 
antarpesepeda pada Jumat pagi di 
halaman parkiran mobil Gedung 

Wisma Antara, tercetus ide membentuk 
komunitas sepeda. Dimulai sekadar 
silaturahmi sesama penggemar sepeda, 
mulai sepeda lipat (seli), sepeda gunung 
(MTB), dan road bike, Inspektorat 
Jenderal Kementerian Perhubungan 
(Itjen Kemenhub) meresmikan kumpulan 
goweser dengan nama Ministry of 
Transportasi Cycling Club (MoTCC).

Komunitas sepeda yang diprakarsai 
oleh Roy Joeniarso, auditor senior yang 
saat itu menjabat Koordinator Wilayah 
di Inspektorat IV, dideklarasikan pada 28 

Februari 2020. “Komunitas ini terbentuk 
dari kongkow-kongkow, hingga banyak ide-
ide muncul untuk melakukan acara gowes 
bareng (gober). Akhirnya acara itu bisa 
terwujud,” kata Ketua MoTCC Roy Joeniarso. 

Roy menjelaskan, dasar nama 
MoTCC diambil dari ‘saudara’ komunitas 
pendahulunya yaitu Auto MoT Kemenhub 
yang merupakan kumpulan penggemar 
modifikasi otomotif, khusus kendaraan 
roda dua Itjen Kemenhub. “Ide berdirinya 
Auto MoT saat itu kami bangun bersama 
almarhum Pak Agus Amir,” kata Roy.

Sejak masa pandemi Covid-19, 
fenomena bersepeda di Indonesia 
meningkat tajam, terutama di wilayah 

MoTCC Rangkul Goweser

Oleh:  Roy Joeniarso (Auditor Madya) & Arif Rahman Hakim (Auditor Madya)
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peraturan Ditjen Perhubungan Darat 
melalui perilaku disiplin pada saat gowes 
dengan mengikuti tata tertib bersepeda 
di jalan raya.

MoTCC memiliki agenda untuk 
melakukan aksi-aksi sosial ke masyarakat. 
“Kami akan melakukan bakti sosial  ke 
sejumlah panti asuhan yang berada di 
seputaran DKI Jakarta,” Roy menuturkan.

Semoga hobi bersepeda kali ini tidak 
musiman dan para stakeholder juga peduli 
dengan kondisi ini. Misal, menyediakan 
lahan parkir sepeda yang memadai di 
setiap area publik maupun di perkantoran. 
Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah 
menyediakan jalur popup pada jam dan 
area tertentu untuk memfasilitasi goweser, 
serta mewajibkan perkantoran di Jakarta 
menyediakan parkiran khusus sepeda. 
Lebih jauh, Roy berharap hobi bersepeda 
ini bisa membantu mengurangi polusi 
udara di kota-kota besar, terutama 
Jakarta. “Jadi, apa pun jabatan dan status 
sosialmu, tak perlu khawatir. Tetaplah 
bersepeda, karena benar sepeda itu bike,” 
tutup Roy bersenda gurau. 

Jabodetabek. Seiring berjalannya waktu, 
anggota MoTCC terus bertambah, 
termasuk beberapa anggota baru 
dari teman-teman Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut.

Saat ini jumlah anggota MoTCC sekitar 
45 orang, namun yang aktif gober sekitar 
50%. Roy memaklumi hal tersebut, “Ini 
wajar karena mereka berasal dari berbagai 
unit dengan beragam kesibukan masing-
masing.”

Roy memaparkan bahwa tidak hanya 
sekadar bersepeda, komunitas ini juga 
mengedukasi cara bersepeda yang benar. 
“Kami akan terus berupaya meningkatkan 
kemampuan seluruh anggota MoTCC 
untuk lebih profesional dalam bersepeda 
melalui edukasi secara temporer pada 
saat para anggota berkumpul. Hal ini 
dimaksudkan agar kecepatan gowes 
dapat dicapai optimal, maka harus melalui 
cara mengayuh dengan telapak kaki/
tumit yang benar,” jelas Roy.

Selain itu, kata dia, komunitas ini 
juga turut membantu mengampanyekan 
keselamatan bagi pesepeda sesuai 

Gunakan 
perlengkapan 
keselamantan.

Patuhi semua 
aturan lalu 
lintas.

Berbagi jalan 
dengan 
pengguna 
jalan lain.
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Bersahabat dengan Pandemi
Selama virus korona belum ada vaksinnya, manusia dituntut untuk menerima 
dengan cara beradaptasi. Tak hanya menyesuaikan diri di kehidupan sehari-hari, 
strategi bekerja yang aman dan nyaman pun perlu dicari.

Menjalani keseharian di masa pandemi 
seperti ini kita tidak diberi pilihan selain 
dengan mengubah pola hidup sebelumnya 
dari yang tidak memperhatikan kesehatan 
menjadi manusia yang lebih peka terhadap 
kesehatan diri. 

Menurut saya, pemberlakuan aturan 
sistem kerja WFH dan WFO bergilir sudah 
cukup bijak dalam meminimalisasi 
penularan Covid-19. Meski sudah ada 
jadwal piket ke kantor, rasa kehati-hatian 
tetap dirasakan karena kita tidak tahu 
apakah orang, tempat, lingkungan yang kita 
jumpai sepanjang perjalanan dari dan ke 
kantor terbebas dari paparan virus. Namun, 
kelemahan dari bekerja WFH bagi saya yang 
bekerja sebagai auditor, adalah perlunya 
mengalokasi anggaran untuk paket data 
yang lebih besar dari pada sebelumnya, 
tanpa mendapat subsidi dari kantor. 

Mengingat pandemi ini dalam waktu 
dekat belum terlihat titik pulihnya, saya 
merasa sistem kerja WFH dan WFO seperti 
ini bakal diperpanjang. Saya berharap ke 
depannya penunjukan pegawai yang bekerja 
WFO dibuat seproporsional mungkin dengan 
memperhatikan alat transportasi yang 
digunakan tiap pegawai. Hal kecil seperti 
pembagian piket kerja berdasarkan plat ganjil 
atau genap akan sangat mempermudah 
akses pegawai menuju dari dan ke kantor.

Memasuki masa adaptasi kebiasa an baru, 
tentu saja kita harus lebih berhati-hati 
dalam beraktivitas dengan mengedepankan 
kebersihan sekitar dan kesehatan. Masker, 
hand sanitizer, vitamin, dan sterilizer spray 
sudah menjadi new essential yang wajib 
kita bawa. Kita harus mengonsumsi makan-
makanan sehat setiap hari, berolahraga, dan 
berjemur untuk mendapatkan vitamin D 
yang baik bagi imun tubuh. 

Bagi saya pribadi, bekerja work from 
home (WFH) tidak terlalu berbeda dengan 
work from office (WFO) karena sebagian 
besar pekerjaan saya memang dilakukan 
secara online menggunakan WhatsApp, 
search engine, dan aplikasi e-persuratan 
kantor. Yang perlu dijadikan poin penting 
saat WFO dan WFH adalah keduanya sama-
sama work. Baik di rumah maupun di kantor, 
keduanya masih sama-sama bekerja. 

Perlu ditekankan lagi bahwa WFH bukan 
berarti libur kerja. Perbedaan yang jelas 
saat melakukan WFH, kita harus standby tak 
hanya di jam kerja tetapi juga terkadang 
melewati jam kerja. Cara membagi antara 
waktu pribadi dan waktu kerja saat WFH 
adalah dengan menyimpan berkas-berkas 
penting di dalam satu folder yang rapi pada 
laptop dan external hard disk agar mudah 
untuk diberikan ketika pimpinan sewaktu-
waktu menanyakan data.

Bekti Marwanto
Inspektorat II

Aulya 
Miftakhurrohmah 
Sekretariat Inspektorat 
Jenderal
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Bayu Alif H.
Inspektorat Investigasi

Sebagai staf TU Inspektorat, saya merasa lebih 
mudah bekerja di kantor untuk menyelesaikan 
pekerjaan-pekerjaan bersifat administrasi karena 
saat WFH sulit berkoordinasi dengan pegawai 
lain. Selain itu, ketika bekerja WFH, saya banyak 
menemukan disrupsi baik dari keluarga di rumah 
maupun kegiatan-kegiatan rumah seperti cuci 
baju dan bersih-bersih. Perlu ditekankan bahwa 
tidak semua pegawai memasang wi-fi di tempat 
tinggalnya sehingga pengeluaran rutin saya juga 
harus ditata kembali dengan mengalokasikan 
pembelian tambahan kuota internet. Alangkah 
baiknya jika kantor dapat memberikan 
tunjangan kuota internet untuk seluruh pegawai 
sehingga kita jadi lebih semangat lagi dalam 
bekerja di rumah. 

Hambatan lain saat WFH adalah tidak 
sepenuhnya memegang alat komunikasi 
selama delapan jam full dan menyebabkan 
late response dalam berkoordinasi antarrekan 
kerja maupun dengan pimpinan. 

Secara garis besar, instansi kita sudah 
melaksanakan gaya kerja yang paling efektif 
dengan tetap memperhatikan kesehatan 
pegawai dengan menerapkan penjadwalan 
WFO dan WFH, juga mengadakan rapid test 
secara berkala. Namun saya berharap perlu 
adanya inovasi sehingga pegawai yang 
melakukan WFH tetap bisa dimonitor dan 
dinilai oleh atasan setiap hari dalam bentuk 
laporan harian.

Mengemban tugas sebagai auditor, dalam 
melaksanakan tugas di masa pandemi ini, kami 
harus tetap mengedepankan kualitas. Tugas 
utama kami dalam memberikan pelayanan 
baik consulting maupun assurance harus tetap 
profesional. Penggunaan teknologi informasi 
harus lebih digalakkan untuk mempermudah 
pelayanan dan pemberian informasi real 
time kepada pimpinan dan stakeholders lain 
terutama rekan-rekan di daerah.

Meskipun sudah menerapkan protokol 
kesehatan saat WFO, tidak mengurangi rasa 
khawatir saya akan risiko penularan virus Covid-
19, mengingat realitanya orang-orang yang 
terkonfirmasi positif Covid-19 benar-benar ada 
di lingkungan sekitar saya, baik kantor maupun 
rumah. Tetapi saya bersyukur rekan kerja saya 
tidak patah semangat dan mudah beradaptasi 
dengan keadaan. Ketika pekerjaan menuntut 
saya untuk berkoordinasi dengan UPT yang 
notabene lokasinya jauh dan terkendala 
personel yang tidak seluruhnya WFO, saya 
bersyukur rekan-rekan yang WFH tetap bisa 
kooperatif dan berkontribusi secara optimal 
ketika diminta data yang dibutuhkan. 

Harapan saya semoga rekan-rekan kerja 
di mana pun berada diberikan kesehatan, 
tetap mematuhi protokol ketika berada di 
luar rumah, meminimalisasi tatap muka 
dengan orang lain, dan juga menjaga hygiene 
barang yang kita pakai.

Ratna Dian Fajarwaty
Inspektorat III
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Hamparan pasir putih dan deburan 
ombak siap memanjakan wisatawan.

Surga Tropis 
di Sulawesi Utara
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Perhubungan Budi Karya Sumadi 
menjelaskan akan membangun Pelabuhan 
Penyeberangan Likupang dengan 
konsep baru yang lebih modern dan 
mengembangkan Bandara Sam Ratulangi 
dengan melakukan perluasan terminal 
penumpang dan perpanjangan runway. 
Di sektor ekonomi, Likupang sedang 
disiapkan menjadi kawasan ekonomi 
khusus (KEK) Pariwisata. Memiliki luas 200 
hektare, keindahan apa saja yang ada daerah 
kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara ini? 

JELA JAH

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 
menyatakan siap mendukung 
konektivitas Kasawan Strategis 

Pariwisata Nasional (KSPN). Salah satu yang 
dikembangkan adalah daerah Likupang, 
di Sulawesi Utara. Bersama dengan Danau 
Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan 
Bajo, Likupang adalah pengerucutan dari 10 
Destinasi Prioritas berjuluk '10 Bali Baru'. 
Setelah Likupang ditetapkan menjadi 
Destinasi Super Prioritas, Kementerian 
Perhubungan bergerak cepat. Menteri 
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PANTAI PULISAN
Setelah sekitar dua jam berkendara dari 
Manado, lelah akan terbayar dengan 
pemandangan pasir putih di pantai-pantai 
yang terhampar di Likupang. Salah satunya 
Pantai Pulisan. Pantai ini memiliki gua laut 
indah yang berada tidak jauh dari bibir 
pantai. Dengan menyewa kapal jukung 
nelayan, Anda bisa diantar ke sisi Gua Pulisan. 
Bagian dalam gua bisa disusuri ketika air 
dalam kondisi surut.

Aktivitas di laut seperti watersport, diving, 
snorkeling, hingga mengunjungi rumah 
apung yang berada di tengah laut dapat 
Anda lakukan di sini.

Selain itu, juga terdapat Bukit Pulisan. 
Padang sabananya akan mengingatkan kita 
pada panorama Pulau Lombok. Memang, 
untuk mendaki bukit ini, Anda harus trekking 
selama kurang lebih 30 menit. Sedikit 
melelahkan, namun pemandangan elok dari 
atas bukit lengkap dengan angin sepoi-sepoi 
tak akan mengecewakan.

PANTAI PAAL
Surga tersembunyi lainnya adalah Pantai 
Paal, di Kecamatan Likupang Timur. Seperti 
juga Pulisan, Pantai Paal berpasir putih halus. 
Pantai ini menghadap timur, karena itu 
salah satu momen yang layak dinanti adalah 
matahari terbit.  
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HOW TO GET THERE:
Dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta, 
Anda akan menuju Bandara Sam Ratulangi 
Manado dengan waktu tempuh kurang 
lebih 3 jam 15 menit. Setelah sampai di 
Bandara Sam Ratulangi, gunakan mikrolet 
dengan biaya Rp5.000 menuju Terminal 
Paal Dua. Lalu naik bus umum dengan  
rute Sam Ratulangi-Likupang-Bitung,  
yang ditempuh kurang lebih selama  
1-1,5 jam menuju Likupang. Pilihan 

lainnya, bisa menyewa mobil dari bandara 
Sam Ratulangi dengan biaya Rp350.000-
Rp700.000 per harinya.

WHEN TO GO?
Waktu terbaik yang disarankan untuk 
berlibur di Likupang adalah Maret hingga 
Oktober. Karena pada November hingga 
Februari, curah hujan sedang tinggi, dan 
kemungkinan laut akan berombak besar 
karena angin kencang. 

EKOWISATA BAHOI
Desa Bahoi di Kecamatan Likupang Barat 
menawarkan spot hutan mangrove  yang 
dijaga dan dibudidayakan oleh penduduk 
setempat. Anda bisa menikmati teduhnya 
hutan mangrove dengan menyusuri 
jembatan cantik yang menghubungkan 
desa ke pesisir pantai. Menariknya, jembatan 

JELA JAH

ini dibangun mengikuti arah pertumbuhan 
mangrove. Sebagai desa ekowisata, Bahoi 
menawarkan keindahan alam bawah laut. Jika 
beruntung Anda juga bisa menikmati budaya 
masyarakat yang masih kental, seperti tarian 
Masamper dan Ampa Wayer. Biasanya tarian 
dan nyanyian ini ditampilkan saat acara 
penting seperti hajatan atau upacara adat 
tahunan Tulade, tiap tanggal 31 Januari.

PULAU GANGGA
Gangga Island Resort & Spa siap 

memanjakan Anda dengan berbagai 
fasilitas untuk menikmati Likupang. Dengan 
harga per malam Rp4,7 juta, Anda bisa 
berlayar dengan kapal untuk mengunjungi 
beberapa spot, sekaligus kursus menyelam. 
Setelah seharian beraktivitas, tutup hari 
dengan menikmati pijat. Sungguh hari yang 
sempurna!

LE
T’

S 
G

O
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Pelaksanaan road map reformasi birokrasi 2020-2024 bukan sekadar 
pemenuhan kewajiban, tetapi menciptakan inovasi untuk reformasi. 

Reformasi Birokrasi 
2020-2024

Reformasi birokrasi merupakan salah satu 
program untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik. Grand design 
Reformasi Birokrasi disusun sejak 2010-
2025 dan terbagi menjadi tiga periode. 

Saat ini (2020-2024), reformasi 
birokrasi memasuki tahap terakhir. 
Harapannya adalah menghasilkan 

karakter birokrasi yang berkelas dunia, di 
antaranya pelayanan publik yang semakin 
berkualitas dan tata kelola yang semakin 
efektif dan efisien.

Tulisan mengenai tujuan, strategi, dan 
quick wins terkait reformasi birokrasi 2020-
2024 telah dimuat di Majalah Transparansi 
edisi sebelumnya.

RATNA WULAN,S.PSI 
Analis Organisasi Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

PENILAIAN MANDIRI 

Sebelum Kemen PAN dan RB melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi 
birokrasi, setiap instansi wajib melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
(PMPRB), hal ini bukan formalitas tapi implementasi. Model PMPRB tahun ini sedikit berbeda 
dengan sebelumnya.
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Komponen pengungkit terdiri atas tiga 
aspek, yaitu Aspek Pemenuhan bobotnya 
20%, Hasil Antara Area Perubahan 
berbobot 10%, dan Aspek Reform 
sebesar 30%. Aspek Pemenuhan berisi 
penilaian atas dokumen pelaksanaan 
reformasi birokrasi, berdasarkan data 
dukung atas delapan area perubahan. 
Hasil Antara merupakan hasil penilaian 
dari lembaga lain, seperti penilaian 
arsip oleh ANRI, evaluasi maturitas SPIP 
dan Kapabilitas APIP oleh BPKP, Indeks 
Penyerapan Anggaran oleh Kemenkeu, 
dan lain sebagainya. Sedangkan Aspek 
Reform menggambarkan keberhasilan 
program reformasi birokrasi di setiap 
area perubahan, perubahan yang telah 
dicapai dan inovasi yang telah dilakukan. 
Komponen hasil merupakan hasil 
survei yang dilakukan pihak eksternal 
dan internal, bersifat outcome untuk 
menggambarkan tercapainya sasaran 
reformasi birokrasi.

Inspektorat Jenderal sebagai koordinator 
PMPRB telah melakukan berbagai persiapan 
pelaksanaan, di antaranya rapat koordinasi 
dengan Tim Kerja PMPRB Tahun 2020. Rapat 
dilakukan secara daring dan melibatkan 
pimpinan di Inspektorat Jenderal.

Timeline Pelaksanaan PMPRB adalah 
sebagai berikut :

REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT 
JENDERAL
Inspektorat Jenderal memiliki tiga peran 
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, 
yakni mengoordinasi pelaksanaan 
PMPRB Kemenhub (Koordinator PMPRB), 
mengoordinasi pelaksanaan area 
perubahan penguatan pengawasan RB 
Kemenhub (leading sector area penguatan 
pengawasan), serta melaksanakan 
program reformasi di lingkungan 
Inspektorat Jenderal (Unit Kerja Pelaksana 
RB Kemenhub).

MINGGU 
KE 3&4

 MEI 2020

MINGGU 
PERTAMA 

JUNI

MINGGU 
KEDUA 

JUNI

MINGGU 
KETIGA 

JUNI

MINGGU 
KEEMPAT 

JUNI

•	 Monitoring pelaksanan 
renaksi

•	 Pengisian LKE Unit dan 
proses pengumpulan 
data dukung seluruh Area 
Perubahan

•	 Pembahasan LKE Unit 
dengan Asesor masing-
masing Unit Kerja

•	 Penyampaian LKE Unit Kerja 
ke Inspektorat Jenderal

•	 Pembahasan dan kompilasi 
pemenuhan LKE Pusat

Verifikasi dan validasi LKE Unit 
oleh Inspektorat Jenderal

•	 Penyempurnaan LKE Unit
•	 Pengisian, pembahasan dan 

Kompilasi LKE Pusat
•	 Persiapan Submit

Submit hasil final LKE 
PMPRB 2020

Salah satu tugas Inspektorat Jenderal 
sebagai leading sector area perubahan 
penguatan pengawasan adalah melaku-
kan pembinaan dan mendorong pemba-
ngunan zona integritas menuju unit kerja 
berpredikat WBK/WBBM. Salah satu target 
pembangunan zona integritas tahun 2020 
yang merupakan target Kementerian 
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Perhubungan pada Aksi Strategi Nasional 
Pencegahan Korupsi (Aksi Stranas PK) Tahun 
2019-2020 adalah Pembangunan Zona 
Integritas menuju WBK-WBBM di Kawasan 
Pelabuhan dan Bandara Udara. Dari sepuluh 
kawasan di enam kota besar, masih terdapat 
delapan kawasan pelabuhan dan bandar 
udara yang belum meraih predikat WBK/
WBBM, yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan 
Soekarno-Hatta Makassar, Kantor Pelabuhan 
Laut Batam, Kantor Syahbandar dan Otoritas 
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Kantor 
Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-
Hatta Jakarta, Kantor Otoritas Bandar Udara 
Juanda Surabaya, Kantor Otoritas Bandar 
Udara Kualanamu Medan, Kantor Otoritas 
Bandar Udara Hasanuddin Makassar, dan 
Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim 
Batam.

Selain itu, Inspektorat Jenderal juga 
diharapkan tidak hanya memberikan 
rekomendasi atas hasil audit kinerja, 
namun dapat memberikan konsultasi atau 
pendampingan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi unit kerja. Hasil konsultasi 
dan pendampingan Inspektorat Jenderal 
diharapkan dapat diimplementasikan sehing-
ga dapat meningkatkan kinerja unit kerja. 

AGEN PERUBAHAN
Sebagai Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi 
Kemenhub, pelaksanaan reformasi birokrasi 
di lingkungan Inspektorat Jenderal 
mencakup delapan area perubahan yang 
diwajibkan. Secara garis besar, program 
yang dilaksanakan dimulai dari penyusunan 
program Reformasi Birokrasi, timeline 
pelaksanaan, agen perubahan, quick wins, 
penataan organisasi melalui evaluasi 
kelembagaan, identifikasi dan analisis atas 
peraturan perundang-undangan, penetapan 
SOP, pemanfaatan teknologi informasi, 
pelaksanaan pemberian informasi publik, 
perencanaan dan pengembangan SDM, 
penetapan, pelaksanaan dan pengukuran 
kinerja organisasi dan individu, pelaksanaan 
penguatan pengawasan, serta peningkatan 
kualitas pelayanan publik.

Salah satu program yang diusulkan 
adalah agen perubahan. Tahun 2020, 
Inspektorat Jenderal mengusulkan 

Pejabat Inspektur Jenderal sebagai agen 
perubahan. Program yang diusung 
untuk mengubah mindset pegawai di 
lingkungan Inspektorat Jenderal adalah 
program digitalisasi yang diharapkan dapat 
mengubah mindset pegawai untuk lebih 
memanfaatkan teknologi informasi dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi. Ada lima 
aplikasi yang direncakan akan dibuat yaitu 
pengembangan Sistem Informasi Audit 
(SIAu), pengembangan aplikasi mobile 
Sistem Informasi Manajemen Pengaduan 
(SIMADU), Sistem Informasi Prestasi dan 
Cela (SISILA), Sistem Informasi Tanya dan 
Konsultasi (SITAKON), dan e-reviu.

Sejalan dengan program digitalisasi 
agen perubahan Inspektorat Jenderal, quick 
win Inspektorat Jenderal Tahun 2020 adalah 
pengembangan aplikasi mobile Sistem 
Informasi Manajemen Pengaduan (SIMADU) 
dan Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi 
(SITAKON). Dua aplikasi ini diharapkan dapat 
meningkatkan layanan publik terhadap 
masyarakat dan unit kerja.

Untuk menunjang penetapan dan 
pelaksanaan kinerja organisasi dan individu, 
Inspektorat Jenderal telah menyusun 
peta proses bisnis dan mengidentifikasi 
proses bisnis sampai level 3. Proses 
bisnis Inspektorat Jenderal belum semua 
telah diimplementasikan ke dalam SOP. 
Sampai April 2020, dari target 131 SOP, 59 
telah ditetapkan, 16 SOP sedang proses 
penetapan, 11 SOP dalam pembahasan, 
dan terdapat 45 SOP yang masih dalam 
penyusunan. SOP ini diharapkan dapat 
mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi, 
serta meningkatkan kinerja organisasi.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi 
birokrasi merupakan kerja bersama yang 
memerlukan komitmen bersama dan 
optimalisasi peran Tim Reformasi Birokrasi 
Kementerian Perhubungan. Pertemuan secara 
berkala wajib dilakukan untuk memonitor dan 
mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, 
serta mengomunikasikan dan memastikan 
penerapannya sampai ke unit kerja terkecil. 
Reformasi birokrasi diharapkan tidak hanya 
sekadar pelaksanaan program, tetapi dapat 
menghasilkan output perubahan melalui 
inisiatif dan inovasi. 
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Stop Korupsi!
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan good 
corporate governance, Kemenhub bekerja sama dengan KPK 
mencanangkan komitmen dalam menciptakan wilayah bebas korupsi.

Institusi bebas korupsi merupakan 
hal yang penting karena dapat 
berkontribusi mempertahankan dan 
meningkatkan kelangsungan usaha 

yang sehat dan kompetitif dalam jangka 
panjang (sustainable). 

Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) menyadari betul pentingnya 
untuk mencegah korupsi. Karena itu, 

tahun lalu Kemenhub melaksanakan 
serangkaian aktivitas pencegahan 
korupsi bekerja sama dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kemenhub membentuk Unit 
Pengendalian Gratifikasi (UPG). Tugasnya 
melakukan sosialisasi, baik UPG utama, UPG 
Eselon I, dan UPG UP, agar semua jajaran 
Kemenhub memahami dan berani menolak 
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gratifikasi dan tidak terpapar virus korupsi.
Telah terbentuk 8 UPG Eselon I 

dan 525 UPG UPT. Hal ini merupakan 
dalam rangka efektivitas pelaksanaan 
pengendalian gratifikasi di lingkungan 
Kemenhub yang telah diterapkan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM. 47 Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM. 87 
Tahun 2014 tentang Pengendalian 
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan.

WORKSHOP PEMBEKALAN 
Kementerian Perhubungan, bersama 

dengan KPK, melakukan pembinaan/
pembekalan kepada UPG Eselon I 
dan UPT yang telah terbentuk melalui 
workshop tatap muka di 9 provinsi untuk 
pelaksanaan pengendalian gratifikasi. 
Provinsi tersebut  yaitu Jawa Barat, Jawa 
Tengah, DKI Jakarta, Banten, Bengkulu, 
Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan 
Sulawesi Barat. 

Di workshop tersebut, materi-materi 
yang disampaikan berupa pengendalian 
gratifikasi, whistleblowing system, benturan 
kepentingan, pengelolaan pelaporan 
gratifikasi, penyusunan program kerja, 
dan pelaksanaan evaluasi kegiatan 
pengendalian gratifikasi di lingkungan 
Kemenhub.

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN SPI 
KPK 2019

Survei Penilaian Integritas (SPI) 
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 
risiko korupsi dan perbaikan sistem 
antikorupsi suatu instansi. 

Terdapat empat hal yang menjadi 
fokus SPI, yaitu 1) budaya antikorupsi;  
2) pengelolaan anggaran; 3) pengelolaan 
SDM; dan 4) sistem antikorupsi.

Inspektorat Investigasi telah melakukan 
pendampingan dalam implementasi 
SPI tahun 2019 berdasarkan kerja sama 
Kegiatan Penilaian Integritas Kementerian 
Perhubungan Tahun 2019 yang telah 
disetujui oleh Menteri Perhubungan, 
antara lain menyelenggarakan Kick Off 
Meeting Pelaksanaan Survei Integritas 2019 
yang dihadiri oleh penanggung jawab 
objek SPI, persiapan pelaksanaan SPI, 
koordinasi dengan BPS, dan mendampingi 
BPS saat mewawancarai narasumber ahli.

SOSIALISASI TANPA HENTI
Beberapa UPG UPT telah 

melaksanakan kegiatan sosialisasi 
pengendalian gratifikasi, penanganan 
benturan kepentingan, dan 
whistleblowing system. Narasumber 
sosialisasi tersebut adalah UPG utama 
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dan/atau KPK. Pesertanya adalah ASN, 
non-ASN, dan/atau stakeholder di 
lingkungan masing-masing UPT.

Materi-materi yang disampaikan saat 
sosialisasi adalah pengendalian gratifikasi, 
whistleblowing system dan benturan 
kepentingan.

GRATIFIKASI? NO!
Setelah sosialisasi dilakukan, perlu dibuat 
sarana untuk menyampaikan informasi 
atau pemberitahuan kepada banyak 
pihak, salah satunya adalah membuat 
surat edaran. 

Dalam rangka menindaklanjuti 
Surat KPK Nomor B/3956/GTF.00.02/01-
13/05/2019 tanggal 18 Mei 2019 perihal 
Himbauan Pencegahan Gratifikasi 
terkait Hari Raya Keagamaan, telah 
dilakukan penyusunan Surat Edaran 
Menteri Perhubungan dan Surat Edaran 
Inspektur Jenderal tentang Himbauan 
Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya 
Keagamaan, yang telah ditetapkan dengan 
Surat Menteri Perhubungan Nomor KP 
904/2/19/ITJEN-2019 tanggal 15 Mei 2019 
perihal Himbauan Pencegahan Gratifikasi 
terkait Hari Raya Keagamaan dengan 
Nota Dinas Inspektur Jendral Nomor 22/

SISITJEN/V-2019 tanggal 17 Mei 2020 
tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi 
terkait Hari Raya Keagamaan.

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Pendidikan antikorupsi dilakukan 

melalui terselenggaranya tiga kegiatan, 
pencegahan antikorupsi dikembangkan 
ke pendidikan antikorupsi. Kegiatan 
pertama adalah training of trainer (ToT) 
Pendidikan Antikorupsi, berdasarkan Nota 
Dinas Sekretaris Badan Pengembangan 
SDM Perhubungan Nomor 256/II/
BPSDMP-2019 tanggal 29 Mei 2019 
perihal Penyelenggaraan ToT Pendidikan 
Antikorupsi di Sekolah Tinggi Kedinasan 
dan Diklat ASN di bawah Kementerian 
Perhubungan.

Kedua, terselenggaranya sarasehan 
Antikorupsi Kementerian Perhubungan 
pada 13 Februari 2020 di Ruang Mataram 
Kementerian Perhubungan oleh 
Pusat Pengembangan SDM Aparatur 
Perhubungan (PSSDMAP).

Ketiga, terselenggaranya ToT Saya 
Perempuan Antikorupsi (SPAK), dengan 
jumlah 150 orang terdiri dari 75 karyawati 
dan 75 Dharma Wanita Kementerian 
Perhubungan pada 21-23 Januari 2019.

KOLABORASI
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PENGUATAN BUDAYA 
ANTIGRATIFIKASI 

Seluruh pejabat dan pegawai harus 
menyampaikan laporan penerimaan dan 
penolakan gratifikasi kepada UPG. Ini 
adalah bentuk tindak lanjut dari Surat 
Pimpinan Deputi Pencegahan KPK Nomor 
B/1766/GTF.03.00/10-13/02/2019 tentang 
Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi 
Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi.

Langkah nyata untuk menguatkan 
budaya antigratifikasi adalah menyusun 
rancangan instruksi Menteri Perhubungan 
tentang Penguatan Budaya Antigratifikasi 
di Lingkungan Kementerian Perhubungan, 
dan telah ditetapkan/dikeluarkan melalui 
Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM. 
5 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang 
Penguatan Budaya Antigratifikasi di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan. 
Instruksi ini meminta seluruh pejabat 
struktural, pegawan ASI dan non-ASN untuk 
membuat pernyataan menerima atau tidak 
menerima gratifikasi secara periodik (per 
semester) dan disampaikan kepada UPG di 
lingkungan kerja masing-masing.

MONITORING DAN EVALUASI 
Untuk mengetahui efektif/tidaknya 

program pencegahan korupsi, diperlukan 
adanya monitoring dan evaluasi terhadap 
pengendalian gratifikasi, whistleblowing 
system, dan benturan kepentingan di 17 
Unit Pelaksanaan Teknik di lingkungan 
Kemenhub berdasarkan Surat Tugas 
Inspektur Jenderal Nomor 953 s.d. 957/I/
ITJEN/ST/08/2019 tanggal 25 Agustus 2019 
pada tanggal 2 s.d. 9 September 2019. 

DEDIKASI



 TRANSPARANSI I  VOL. 20 No.2/202056

Caranya, menyebar dan mengumpulkan 
kuesioner/pertanyaan, sosialisasi, observasi 
kepada 497 pegawai/petugas dan 158 
pengguna jasa.

Kemenhub menghadiri Sosialisasi 
Panduan pencegahan korupsi (CEK) Sektor 
Hilir Migas, Logistik, dan Transportasi 
Udara pada 6 Mei 2019 di Gedung Anti-
Corruption Learning Center (ACLC). Setelah 
itu, dilanjutkan audiensi pembahasan tindak 
lanjut implementasi Panduan Pencegahan 
Korupsi untuk Dunia Usaha (CEK) Sektor 
Logistik dan Transportasi Udara, yang 
dihadiri oleh Perwakilan Eselon I Kemenhub. 
Narasumber pembahasan ini adalah Deputi 
Bidang Pencegahan KPK pada 22 Oktober 
2019 di Ruangan Brawijaya, Kementerian 
Perhubungan.

Dari hasil audiensi tersebut, diterbitkan 
Surat Inspektur Jendral Nomor KP. 
904/3/24/ITJEN-2019 pada 13 November 
2019 perihal Upaya Pencegahan Korupsi 
(CEK) Sektor Logistik dan Transportasi. 
Sesuai surat tersebut, tindak lanjut yang 
harus dilakukan masing-masing Unit 
Eselon I, meliputi: a) Sosialisasi Panduan 
Pencegahan Korupsi bagi Dunia Usaha 
di bidang kerjanya, berkoordinasi 
dengan KPK/Inspektorat Investigasi; b) 
Membuat Surat Edaran kepada masing-
masing mitra kerja (dunia usaha) di 
lingkungan kerjanya untuk menerapkan 
ISO 370001 Anti-Bribery Management 
System (Sistem Manajemen Antisuap) 
atau Panduan Pencegakan Korupsi (CEK); 

dan c) menyampaikan laporan realisasi 
upaya pencegahan korupsi tersebut 
pada Inspektorat Jendral up. Inspektorat 
Investigasi.

MONITORING DAN VERIFIKASI 
CAPAIAN STRANAS PK 2019-2020

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 
(Stranas PK) adalah arah kebijakan 
nasional yang memuat fokus dan sasaran 
pencegahan korupsi yang digunakan 
sebagai acuan kementerian, lembaga, 
pemerintah daerah, dan pemangku 
kepentingan lainnya.

Timnas PK melibatkan peran serta 
pemangku kepentingan lainnya, mulai 
dari tahap penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
Stranas PK. Masing-masing kementerian/
lembaga/pemerintah daerah dan 
pemangku kepentingan menunjuk satu 
orang sebagai Fokal Poin yang bertugas 
mengoordinasi, memotivasi, memantau, 
dan memverifikasi capaian, mengunggah 
data dukung capaian target Stranas PK 
Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka capaian target Stranas 
PK Kemenhub 2020, kegiatan yang telah 
dilaksanakan adalah sosialisasi, rapat 
pembahasan pelaksanaan Stranas PK 
antara Inspektorat Jendral dan unit kerja 
yang ditunjuk selaku penanggung jawab, 
monitoring melalui PIC Sub Aksi Traget 
Aksi Stranas PK, verifikasi melalui masing-
masing PIC Sub Aksi PK kepada Fokal Poin 

KOLABORASI
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Agar program 
berhasil 
dilaksanakan, 
perlu dilakukan 
sosialisasi 
sebagai sarana 
pengenalan dan 
penyesuaian. 

Kemenhub, dan koordinasi KPK dan PIC 
Target Aksi PK Nasional (Kementerian PAN 
dan RB, Ditjen Pajak Kemenkeu).

Hasil verifikasi terhadap Target Aksi 
PK Stranas PK, mulai B03, B06, B09, B12, 
dan B15 Kementerian Perhubungan 
2019-2020 yang berjumlah 47 Sub Aksi 
PKI, terverifikasi 100% oleh Tim Stranas 
PK KPK. Sesuai hasil Tim Stranas KPK 
terhadap capaian target SUB Aksi Monev 
Pengendalian Gratifikasi B09, diperoleh 
apresiasi berupa catatan 'akan dijadikan 
role model/contoh baik'.

SOSILALISASI DI LINGKUNGAN IJTEN 
KEMENHUB

Sosialisasi pengendalian gratifikasi, 
benturan kepentingan, dan whistleblowing 
system dilaksanakan pada 5 November 
2019 di Gedung Cipta, Lantai 7, Kantor 
Kemenhub. Narasumber yang hadir 
adalah Indraza Marzuki dari KPK yang 
memaparkan Pengendalian Gratifikasi 
dan Inspektur Investigasi Kementerian 

Kesehatan Rarit Gempari yang membahas 
Penerapan Whistleblowing System di 
Lingkungan Kementerian Kesehatan. 
Selain itu, materi Benturan Kepentingan 
disampaikan oleh Ari Kusmanto.

RAPAT KOORDINASI UPG 2019
Rakor ini bertujuan untuk sinergitas 
pelaksanaan pengendalian gratifikasi. 
Rakor UPG dilaksanakan selama tiga hari, 
mulai 11 s.d. 13 Desember di Hotel Horison 
Bekasi. Jumlah peserta yang hadir lebih 
dari 100 peserta, yang berasal dari 40 Unit 
Pengendalian Gratifikasi (UPG Eselon I dan 
UPT Kementerian Perhubungan).

Upaya memerangi korupsi bukanlah 
hal yang mudah dan perlu dilakukan 
bersama-sama. Tolak gratifikasi yang 
dianggap suap pada kesempatan 
pertama. Jika mengalami atau melihat 
gratifikasi, segera laporkan secara daring 
melalui aplikasi JAGA KPK, situs web gol.
kpk.go.id, UPG Utama atau UPG Eselon 1 
Kementerian Perhubungan. 
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Adaptasi kebiasaan baru membawa 
beragam perubahan gaya hidup. Salah 
satu perubahan baik adalah semangat 

olahraga yang semakin tinggi. Beberapa 
orang memilih sepeda sebagai sarana 
menjaga kebugaran. 

Sepeda terus berkembang, baik 
dari desain maupun material dan 
perlengkapannya. Jenis roda dan rangka 
makin beragam. Dulu, semua rangka, atau 
frame sepeda, terbuat dari besi. Kini, ada 
yang dari aluminium dan serat karbon yang 
lebih ringan. Rangka sepeda serat karbon 

pun terdiri dari beberapa grade, yang 
memengaruhi harganya. Perkembangan 
material juga menghasilkan rangka sepeda 
titanium dan magnesium. Materi besi 
belakangan hadir kembali, dengan modifikasi 
kandungan yang berisi chromium serta 
molybdenum. Di Indonesia, para pecinta 
lingkungan kini mulai melirik sepeda bambu 
dari Temanggung. Perbedaan material 
rangka ini akan memengaruhi bobot sepeda. 
Semakin ringan tentu semakin nyaman 
dikendarai.  

Mengapa mahal? 
Banyak hal yang menentukan harga sepeda, 
bisa dibilang sebanyak komponen yang 
membentuk sepeda tersebut. 

Sepeda terdiri dari roda, group-set (yaitu 
roda gigi, tuas pengatur gigi, dan rem), setang 
sepeda, sadel tempat duduk, dan komponen 
kecil lain. Pada dasarnya, sepeda yang paling 
mahal adalah yang komponennya paling 
ringan dari segi bobot sekaligus paling mudah 
dioperasikan. Namun, pesepeda yang sekadar 
bersenang-senang, bukan profesional, akan 
sulit membedakan kualitas komponen kelas 
menengah dengan yang masuk kelas high end.

Jangan sampai salah pilih 
sepeda, agar bisa menikmatinya 
dengan gembira.

Kring- 
Kring 
Gowes-
Gowes
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SEPEDA YANG MANA?

KELILING KOTA
City bike atau urban bike, sesuai namanya, 
adalah untuk penjelajah jalanan. Sekadar 
bersepeda santai di akhir pekan atau 
berbelanja ke warung terdekat, sepeda 
model ini yang cocok. Biasanya tanpa 
suspensi dan hanya punya satu ukuran 
kecepatan. Material yang umum untuk 
sepeda jenis ini adalah aluminium atau besi, 
meskipun ada juga yang berbahan serat 
karbon. Ukuran roda yang biasa adalah 26”, 
27.5” atau 29”. Posisi bersepeda tegak, cocok 
untuk pemula. 

PERJALANAN JAUH
Touring bike adalah bentuk lebih canggih dari 
urban bike, bisa digunakan untuk bersepeda 
antarkota. Biasanya ditambah komponen 
sepeda yang lebih kompleks, termasuk 
roda yang bobotnya lebih mantap agar 
bisa memenuhi kebutuhan bersepeda yang 
mungkin saja makan waktu beberapa hari. 
Touring bike pas untuk Anda yang betul-betul 
sangat suka bersepeda. 
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PECINTA GUNUNG
Sepeda gunung, atau mountain bike, terbagi 
menjadi beberapa jenis tergantung fungsi. 
Ada yang khusus cross country, yaitu yang 
jarak suspensi utama depan dan belakangnya 
berdekatan. Sedangkan trail bike yang cocok 
untuk jelajah hutan, jarak suspensi utama 
depan-belakangnya sekitar 120-140mm. Jenis 
lain adalah sepeda enduro atau all mountain. 
Sepeda ini khusus untuk jalur pegunungan 
yang perlu teknik taklukan khusus. Jarak 
suspensi utama sepeda ini 140-160mm. Sepeda 
downhill lain lagi, jarak suspensi utamanya 
lebih dari 180mm. Yang jelas, semakin panjang 
jarak antarsuspensi utama, akan membuat 
sepeda semakin lincah bergerak di atas jalan 
yang penuh tantangan, termasuk jika harus 
melayang saat menghindari batu besar atau 
melenting sambil menunduk ketika melintas 
jalan yang tertutup ranting. 

KHUSUS JALANAN URBAN
Road bike adalah sepeda dengan ketahanan 
prima. Rangka dan komponennya biasanya 
ringan, berbahan aluminium dan serat karbon, 
dan rodanya tipis. Sangat ringan hingga bisa 
diangkat dengan satu tangan. Betul jika disebut 
bahwa semakin ringan sepeda, harganya akan 

semakin 'berat'. Satu sepeda high end bisa 
seharga mobil compact. Dengan harga yang 
demikian fantastis, pastikan bahwa Anda betul-
betul suka bersepeda sebelum membelinya. 

Contoh road bike adalah yang 
dipergunakan di Tour de France atau Giro 
d’Italia. Mengendarai road bike, badan harus 
membungkuk. Perlu latihan rutin agar 
nyaman bersepeda dengan posisi demikian. 

DILIPAT SEPERTI ORIGAMI
Sepeda lipat (seli) adalah kategori yang kini 
makin populer. Banyak negara, termasuk 
Indonesia, mengizinkan seli dibawa masuk ke 
kendaraan umum. Seli berdiameter roda 16” 
hingga 20” adalah yang paling umum. Banyak 
juga yang lebih kecil lagi, hingga semakin 
ringkas. 

Materi dan komponen sepeda lipat juga 
sangat variatif. Lagi-lagi, pelajari kebutuhan 
Anda. Apakah untuk berkendara ke kantor, 
sekadar santai di akhir pekan, atau eksplorasi 
jalanan kota? Perlu diketahui, tidak semua 
sepeda lipat memberikan kenyamaan 
berkendara. Usahakan bisa mencoba dulu 
sepeda dengan berbagai ukuran roda hingga 
menemukan yang paling nyaman bagi Anda, 
karena harga sepeda yang mahal tidak selalu 
menjamin kenyamanan.
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PAHAMI ISYARATKU

BERSEPEDA SAAT AKB

BERSEPEDA SUDAH AMAN!

Adaptasi kebiasan baru pun membawa 
perubahan, termasuk bagi pesepeda. 
Tak hanya wajib mengenakan helm, 
kacamata, dan sarung tangan, kini 
pesepeda juga diwajibkan memakai 
masker dan membawa penyanitasi 
tangan. 

Sangat dianjurkan bersepeda 
solo, dan mencari lokasi yang tidak 
ramai. Jika pun ingin bersepeda secara 
berkelompok, pastikan tetap menjaga 
jarak, terutama saat berkumpul di awal 
dan akhir bersepeda. 

Setelah usai bersepeda, segera cuci 
baju, sarung tangan, sepatu, dan masker. 
Mandi dan keramas sebelum melakukan 
kontak fisik dengan penghuni rumah. 

Untuk mengatur keselamatan para pesepeda, 
Kemenhub telah mengeluarkan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 
tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. Untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat agar 
bersepeda aman, diperlukan gerakan dan 
kampanye keselamatan bersepeda berdasarkan 
aturan tersebut.

Kementerian Perhubungan dipimpin 
langsung oleh Menteri Budi Karya Sumadi 
melakukan sosialisasi aturan keselamatan 
pesepeda di jalan, awal Oktober lalu. Acara 
tersebut dibarengi gerakan peduli kesehatan 3M 
(menjaga jarak, memakai masker dan mencuci 
tangan), dilakukan di Terminal Intermoda, BSD 
City, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam acara ini, Wali Kota Tangerang Selatan 
dan Bupati Tangerang hadir. Sejumlah pesohor 
seperti Wulan Guritno, Amanda Gratiana, Jana 
Karina, dan Nugie tampak memeriahkan acara.

BELOK KIRI

MELAMBAT AWAS LUBANGSILAKAN JALAN AWAS JALAN RUSAK

BELOK KANAN BERHENTI



 TRANSPARANSI I  VOL. 20 No.2/202062

ASPIRASI

paham bahwa masker adalah untuk kebaikan 
bersama. Jika banyak yang tidak disiplin 
dalam penggunaan masker, bisa jadi kondisi 
pandemi tak kunjung usai, artinya keadaan 
akan lebih sulit lagi.

Kewajiban mengenakan masker 
sekaligus memberi pelajaran saling peduli. 
Kita boleh saling mengingatkan. Artinya, 
kita wajib menegur orang lain yang tidak 
menggunakan masker saat di tempat umum. 
Sebaliknya, jika kita lupa menggunakan 
masker, kita harus rela diingatkan. Tidak 
perlu marah ataupun tersinggung. Karena 
dengan bertanggung jawab pada diri sendiri 
menggunakan masker kita turut menjaga 
kesehatan keluarga, teman dan kerabat.

Sebagai bentuk kepedulian, selalu 
sedia masker bersih di tas kita. Tawarkan 
masker bersih ini jika melihat ada yang 
tidak mengenakannya, siapa tahu dia lupa 
membawa. Bukan hanya ladang amal yang 
bertambah, memberi masker artinya kita 
saling melindungi. 

Lebih jauh, bawalah selalu masker ganti, 
karena satu masker hanya boleh dikenakan 
maksimal empat jam. Jika dikenakan 
terlalu lama, masker dikhawatirkan sudah 
terkontaminasi kuman. Sebaiknya, pilih 
masker kain yang bisa dicuci. 

Mari bermasker, dan hentikan 
penyebaran Covid-19 bersama-sama.

Pandemi Covid-19 membawa kita pada adaptasi kebiasaan baru 
(AKB). Beberapa cara hidup berubah. 

KENAPA HARUS MASKER?

Salah satu perubahan karena Covid-19 
adalah soal masker. Masker masuk dalam 
benda wajib di protokol kesehatan, 

karena efektif meminimalisasi penularan virus. 
Virus korona dapat menular dari droplet yang 
keluar saat seseorang berbicara, batuk, atau 
bersin. Dengan mengenakan masker, kita 
dapat menangkal virus masuk ke dalam tubuh. 
Lagipula, bukan tidak mungkin kita termasuk 
orang tanpa gejala (OTG). Jika demikian 
kondisinya, masker yang kita kenakan dapat 
melindungi orang-orang yang berinteraksi 
dengan kita. Selain itu, masker kain juga dapat 
mencegah kita dari kebiasaan menyentuh 
wajah dan menjadi pengingat visual untuk 
mempraktikkan phisycal distancing.

Maskerku menyelematkanmu, maskermu 
menyelamatkanku
Banyak yang menyebut bahwa 
menggunakan masker membuat tidak 
nyaman beraktivitas. Namun, mengingat 
pentingnya, kita harus tertib mengenakan 
masker. Penggunaan masker diatur dalam 
Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 tahun 
2020. Dalam pergub tersebut, tertuang 
ketentuan bahwa yang tidak mengenakan 
masker akan dikenai sanksi kerja sosial 
membersihkan sarana fasilitas umum atau 
denda administratif Rp250 ribu rupiah. 
Beruntung, sudah banyak masyarakat yang 
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TRI MATRA
 

Profesional – Integritas – Amanah
 

Inspektorat Jenderal harus bertindak secara PROFESIONAL,
menjaga INTEGRITAS dan mengemban secara AMANAH dalam menjamin

kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK. 38/HK.206/ITJEN-2014

itjen.dephub.go.id

@Itjenkemenhub_151

Itjenkemenhub_151 


