MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

IM 6 TAHUN 2019
TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK RI
atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2018, dengan ini
menginstruksikan:
Kepada

1.

Sekretaris Jenderal;

2.

Inspektur Jenderal;

3.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

4.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

5.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

6.

Direktur Jenderal Perkeretaapian;

7.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan; dan

8.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Untuk
PERTAMA

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur
Jenderal, dan Para Kepala Badan segera melakukan
usaha-usaha nyata dalam menindaklanjuti hasil temuan
pemeriksaan BPK RI sebagai berikut:

-

1.

2

-

menyelesaikan

dan

menindaklanjuti

hasil

pemeriksaan BPK RI dari tahun sebelumnya yang
sampai dengan saat ini status penyelesaiannya masih
belum ditindaklanjuti

atau masih

dalam proses

tindak lanjut; dan
2.

membuat Rencana Tindak (Action Plan) terhadap
penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas
Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun
2018 sesuai rekomendasi dan melaporkan secara
periodik perkembangannya.

KEDUA

Sekretaris

Jenderal

segera

melakukan

upaya-upaya

sebagai berikut:
1.

mengadakan diklat
teknis

tentang

pembekalan dan

pengelolaan

dan

bimbingan

penatausahaan

persediaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang (KPA/KPB) dan pengelola barang
persediaan;
2.

mengadakan diklat
teknis

tentang

pembekalan dan

pengadaan

barang

bimbingan
dan

jasa,

pelaksanaan pekerjaan serta kontrak kepada KPA,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pemeriksa
Hasil Pekerjaan

(PPHP),

Pejabat Pengadaan, dan

Kelompok Kerja (Pokja) Lelang; dan
3.

mengadakan diklat
teknis

tentang

pembekalan dan

pengelolaan

bimbingan

keuangan

kepada

Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM).
KETIGA

Inspektur

Jenderal

segera

melakukan

upaya-upaya

sebagai berikut:
1.

melakukan

pemeriksaan

dan

verifikasi

atas

penatausahaan penerimaan pendapatan kontribusi
pandu tunda pada Satuan Kerja (Satker) Kantor
Kesyahbandaran

dan

Otoritas

Pelabuhan

(KSOP)

Kelas II Gresik terkait selisih kurang jumlah kapal
yang melakukan kegiatan pandu tunda;

-

2.

3

-

melakukan reviu dan verifikasi atas kekurangan
penerimaan jasa layanan pendidikan pada Akademi
Teknik

Keselamatan

Penerbangan

(ATKP)

Medan

minimal sebesar Rp 1.438.559.349,00 (satu miliar
empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima
puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan
rupiah) dan menyampaikan hasil reviu kepada BPK
RI;
3.

melakukan

pemeriksaan

saldo

persediaan

tahun

2018 terkait perbedaan nilai persediaan stok opname
dengan nilai persediaan yang tercatat pada laporan
persediaan pada Satker Unit Penyelenggara Bandar
Udara Radin Inten II Lampung, Distrik Navigasi Kelas
II Kupang, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)
Jakarta, Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera
Barat,

dan

Badan

Pengelola

Transportasi

Jabodetabek (BPTJ);
4.

memeriksa pengelolaan keuangan terkait Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) di Unit Penyelenggara
Bandar Udara

(UPBU)

Kelas

II Temindung dan

melaporkan hasilnya kepada BPK RI;
5.

melakukan pemeriksaan atas:
a. pembayaran atas Belanja Barang Dua Pekerjaan
Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis
Tahun Anggaran 2018 Trayek R-73 dan R-75
pada Kantor KSOP Kelas II Jayapura sebesar
Rp8.548.180.489,00 (delapan miliar lima ratus
empat puluh delapan juta seratus delapan puluh
ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
b. pembayaran atas Belanja Barang Angkutan Laut
Perintis pada Satker Peningkatan Keselamatan
Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Triwulan IV
serta

kontrak

tambahannya

sebesar

Rp93.467.229.651,00 (sembilan puluh tiga miliar
empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus
dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh
satu rupiah); dan

-

c.
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-

pembayaran belanja rutin sebanyak 22 (dua
puluh dua) Surat Perintah Kerja (SPK) UPBU
Kelas II Komodo sebesar Rp3.662.166.836,00 (tiga
miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus
enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh
enam rupiah).

6.

melakukan reviu terhadap keterlambatan pekerjaan
pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas
Angkutan

Laut

Pusat

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Laut, menghitung dan mengenakan
denda

keterlambatan

serta

memerintahkan

KPA

untuk menyetor ke Kas Negara dan menyerahkan
bukti setor tersebut kepada BPK RI; dan
7.

melakukan pemeriksaan atas kelayakan konstruksi
bangunan KSOP Kelas II Pontianak bersama dengan
direktorat teknis terkait.

KEEMPAT

Direktur Jenderal Perhubungan Darat segera melakukan
upaya-upaya sebagai berikut:
1.

memerintahkan

KPA

Satker

Balai

Pengelolaan

Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Kalimantan
Barat untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai
total Rp 1.217.151.630,43

(satu miliar dua ratus

tujuh belas juta seratus lima puluh satu ribu enam
ratus tiga puluh koma empat tiga rupiah) serta
menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI;
dan
2.

memerintahkan KPA Satker BPTD XIII Nusa Tenggara
Timur untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai
total Rp79.854.089,33 (tujuh puluh sembilan juta
delapan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh
sembilan koma tiga tiga rupiah) serta menyampaikan
salinan bukti setor kepada BPK RI.

KELIMA

Direktur Jenderal Perhubungan Laut segera melakukan
upaya-upaya sebagai berikut:

-

1.
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-

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
mengatur secara detail mengenai langkah-langkah
tindak lanjut atas perbedaan jumlah data kapal dari
setiap

hasil

rekonsiliasi

penerimaan

pendapatan

kontribusi pandu tunda antara pihak Satker dengan
PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2.

memerintahkan kepada Direktur Kenavigasian dan
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai untuk
menetapkan formula standar perhitungan pemakaian
Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ketentuan/Standar
Operasional

Prosedur

(SOP)

terkait

pencatatan

konsumsi BBM kapal negara dengan menggunakan
metode

sonding

harian

maupun

sonding

BBM

sebelum kapal berlayar dan sesudah kapal usai
berlayar untuk mencatat konsumsi riil pemakaian
BBM;
3.

mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
kepada KPA Distrik Navigasi Kelas I Samarinda,
Distrik Navigasi Kelas I Palembang, Distrik Navigasi
Kelas I Makassar, Distrik Navigasi Kelas II Kupang,
Distrik Navigasi Kelas II Jayapura, Satker Distrik
Navigasi Kelas III Pontianak, Distrik Navigasi Kelas III
Tarakan, Distrik Navigasi Kelas III Merauke, dan
Satker Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP)
Kelas I Tanjung

Priok atas

kelalaiannya dalam

melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang
menjadi

tanggung

jawabnya

terutama

terkait

kegiatan belanja BBM;
4.

memerintahkan kepada KPA Satker Distrik Navigasi
Kelas

I

Samarinda,

Distrik

Navigasi

Kelas

I

Palembang, Distrik Navigasi Kelas I Makassar, Distrik
Navigasi Kelas II Kupang, Distrik Navigasi Kelas II
Jayapura, Satker Distrik Navigasi Kelas III Pontianak,
Distrik Navigasi Kelas III Tarakan, Distrik Navigasi
Kelas III Merauke, dan Satker Pangkalan Penjagaan
Laut

dan

Pantai

(PPLP)

Kelas I Tanjung

Priok

mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

-
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-

kepada Petugas/Kepala Kamar Mesin yang kurang
cermat dalam melakukan pencatatan konsumsi BBM
kapal negara;
5.

memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
kepada KPB Satker Distrik Navigasi Kelas III Sibolga
yang lemah dalam melakukan pengendalian dan
pengawasan atas penatausahaan dan pengelolaan
Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi tanggung
jawabnya;

6.

memerintahkan KPB Satker Distrik Navigasi Kelas III
Sibolga

untuk

segera

melanjutkan

proses

pendaftaran hak kepemilikan atas Aset Tetap Tanah;
7.

memerintahkan kepada:
a. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung
Perak, Kepala Kantor KSOP Kelas II Gresik, dan
Kepala Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu
agar

segera

penggunaan

menandatangani

perairan yang

perjanjian

menjadi

tanggung

jawabnya; dan
b. Kepala Kantor KSOP Kelas II Gresik agar segera
melakukan

adendum

perjanjian

kerjasama

penggunaan perairan dengan Terminal Untuk
Kepentingan

Sendiri

(TUKS)

PT

S

dan

menyetorkan PNBP penggunaan perairan tahun
2018 sesuai dengan adendum tersebut.
8.

memerintahkan KPA Satker Distrik Navigasi Kelas I
Samarinda untuk menyetor kelebihan pembayaran
senilai Rp408.792.000,00 (empat ratus delapan juta
tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) serta
menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI;

9.

memerintahkan KPA Kantor KSOP Kelas II Teluk
Bayur untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai
Rp443.202.223,00 (empat ratus empat puluh tiga
juta dua ratus dua ribu dua ratus dua puluh tiga
rupiah)

serta menyampaikan salinan bukti setor

kepada BPK RI;

-
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-

10. memerintahkan

KPA

Satker

Peningkatan

Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat untuk
menyetor

kelebihan

pembayaran

Rp47.414.877.346,14

(empat

puluh

senilai

total

tujuh

miliar

empat ratus empat belas juta delapan ratus tujuh
puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam koma
satu empat rupiah) serta menyampaikan salinan
bukti setor kepada BPK RI;
11. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
kepada:
a. KPA Kantor KSOP Kelas II Jayapura dan KPA
Satker

Peningkatan

Angkutan

Laut

melakukan

Keselamatan

Pusat

yang

pengawasan

Lalu

kurang

atas

Lintas
optimal

pelaksanaan

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. PPK Kantor KSOP Kelas II Jayapura dan PPK
Satker

Peningkatan

Keselamatan

Lalu

Lintas

Angkutan Laut Pusat yang tidak cermat dalam
menerima hasil verifikasi dokumen permohonan
pembayaran kompensasi; dan
c. Tim

Verifikasi

pada

Kantor

KSOP

Kelas

II

Jayapura dan Satker Peningkatan Keselamatan
Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat yang tidak teliti
dalam

melakukan

pendapatan

dan

verifikasi
biaya

kompensasi

yang

diajukan

atas
oleh

Penyedia Jasa.
12. memerintahkan KPA Satker KSOP Kelas II Jayapura
untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai total
R pl.414.342.048,63 (satu miliar empat ratus empat
belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat
puluh

delapan

koma

enam

tiga

rupiah)

serta

menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI;
13. memerintahkan

kepada

KPA

Satker

Peningkatan

Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat dan
PPK pada pekerjaan pembangunan kapal perintis
untuk

menetapkan

dan

memungut

denda

keterlambatan atas pekerjaan pembangunan kapal

-
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-

perintis minimal senilai Rp26.030.859.250,00 (dua
puluh enam miliar tiga puluh juta delapan ratus lima
puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
dan
14. mengenakan
pekerjaan

denda

keterlambatan

kepada

penyelesaian

masing-masing

penyedia

barang/jasa terkait yaitu pada:
a.

Satker Peningkatan Fungsi Kepelabuhan Pusat
minimal sebesar Rp 1.566.037.171,05 (satu miliar
lima ratus enam puluh enam juta tiga puluh
tujuh ribu seratus tujuh puluh satu koma nol
lima rupiah) dan menyetorkan ke Kas Negara
serta menyerahkan bukti setor kepada BPK RI;

b. KSOP

Kelas

II

Jayapura

minimal

sebesar

Rpl00.304.128,13 (seratus juta tiga ratus empat
ribu seratus dua puluh delapan koma satu tiga
rupiah) dan menyetorkan ke Kas Negara serta
menyerahkan bukti setor kepada BPK RI; dan
c.

Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Ba’a minimal
sebesar Rpl62.736.166,02 (seratus enam puluh
dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus
enam puluh enam koma nol dua rupiah) dan
menyetorkan ke Kas Negara serta menyerahkan
bukti setor kepada BPK RI.

KEENAM

Direktur Jenderal Perhubungan Udara segera melakukan
upaya-upaya sebagai berikut:
1.

memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
kepada KPB Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara yang lalai dalam melakukan
pengawasan terhadap pengamanan Aset Tetap Tanah
Bandara;

2.

memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
kepada KPB Satker UPBU Haliwen Atambua dan
Satker UPBU Ferdinand Lumbantobing yang lemah
dalam melakukan pengendalian dan pengawasan

-
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-

atas penatausahaan dan pengelolaan BMN yang
menjadi tanggung jawabnya;
3.

memerintahkan KPB Satker UPBU Haliwen Atambua
melakukan

koordinasi

dengan

Kantor

Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan
Pemerintah Kabupaten Belu terkait pencatatan ganda
Aset Tetap Tanah;
4.

memerintahkan KPB Satker Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara dan UPBU Ferdinand
Lumbantobing

melakukan

koordinasi

terkait

penyelesaian sengketa tanah pada Bandara Sibisa;
5.

berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk
melaksanakan proses penelusuran lebih lanjut atas
keberadaan fisik dan kejelasan status Aset Lainnya
yang

berasal

dari

Satker

Inaktif Pengembangan

Bandar Udara Juanda Surabaya,

Bandar Udara

Japura Rengat, Bandar Udara Adi Sucipto, dan
Bandar Udara

Medan

Baru

serta

suku cadang

peralatan x-ray yang tidak dapat digunakan;
6.

memerintahkan Direktur Navigasi Penerbangan, KPA
UPBU Wamena, dan KPA UPBU Binaka melakukan
koordinasi

dengan

KPKNL

setempat

untuk

memproses penghapusan Aset Lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
7.

memerintahkan
berkoordinasi

Direktur
dengan

Navigasi

Penerbangan

Unit Akuntansi

Pembantu

Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E-l) Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara untuk melaksanakan
verifikasi atas kondisi suku cadang serta membuat
proses usulan Penyertaan Modal Negara untuk suku
cadang yang kondisinya baik dan aset yang telah
dipergunakan
Lembaga

oleh

Perusahaan

Penyelenggara

Umum

Pelayanan

Penerbangan Indonesia (LPPNPI);
8.

memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada:

(Perum)
Navigasi

-
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a. Direktur

-

Bandar

Udara

yang

lalai

dalam

melaksanakan penagihan pendapatan dan denda
yang berada dalam penguasaannya; dan
b. Kepala UPBU Kelas II Temindung atas tidak
diterimanya PNBP tahun 2018.
9.

memerintahkan Direktur Bandar Udara selaku KPA
pada Satker Direktorat Bandar Udara untuk:
a. menerbitkan nota tagih atas perjanjian konsesi
jasa

pelayanan

kebandarudaraan

kepada

PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa
Pura II (Persero) Tahun 2015 sampai dengan 2017
yang menjadi hak negara; dan
b. membuat

perjanjian

konsesi

jasa

pelayanan

kebandarudaraan dengan PT. Angkasa Pura I
(Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahun
2018.
10. memerintahkan Kepala UPBU Kelas II Temindung
untuk meninjau ulang dan membuat perjanjian
secara tertulis pengusahaan bandar udara dalam
bentuk konsesi atau kerjasama dalam bentuk lainnya
kepada

Badan

Hukum

Indonesia yang

menjadi

tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku;
11. memerintahkan

Kepala

Kantor

UPBU

Kelas

II

Komodo Labuan Bajo untuk:
a. menagih kepada CV WR atas sewa pemasangan
neon box reklame/iklan,

dan

baliho

sebesar

Rp 177.398.400,00 (seratus tujuh puluh tujuh
juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu
empat ratus rupiah) dan denda keterlambatan
pembayaran sebesar Rp33.730.080,00 (tiga puluh
tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan
puluh rupiah); dan
b. membuat

perjanjian

konsesi

atau

kerjasama

dalam bentuk lainnya kepada Badan Hukum
Indonesia

yang

menjadi

tanggung

sesuai ketentuan yang berlaku.

jawabnya

-1 1

-

12. memerintahkan KPA Satker UPBU Kelas II Binaka
Gunung Sitoli untuk menyetor kelebihan pembayaran
senilai total R p l.654.121.760,00 (satu miliar enam
ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh satu
ribu

tujuh

ratus

enam

puluh

rupiah)

serta

menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI;
13. memerintahkan KPA Satker UPBU Kelas II Komodo
untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai total
Rp 1.299.951.580,00 (satu miliar dua ratus sembilan
puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu
ribu

lima

ratus

delapan

puluh

rupiah)

serta

menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI;
14. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
kepada:
a. KPA Satker UPBU Kelas II Komodo yang kurang
optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. PPK Satker UPBU Kelas II Komodo yang tidak
cermat dalam melaksanakan

tugasnya dalam

mengendalikan kontrak;
c.

Bendahara Pengeluaran Satker UPBU Kelas II
Komodo

yang

tidak

cermat

melaksanakan

tugasnya;
d. PPSPM Satker UPBU Kelas II Komodo yang lalai
dalam melakukan pengujian Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) pada saat menerbitkan Surat
Perintah Membayar (SPM); dan
e.

PPHP Satker UPBU Kelas II Komodo yang lalai
dalam memeriksa hasil pekerjaan yang menjadi
tanggung jawabnya.

15. memerintahkan KPA Satker UPBU Kelas III Susilo
Sintang

untuk

menyetor

kelebihan

pembayaran

senilai total Rp354.458.101,15 (tiga ratus lima puluh
empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu
seratus

satu

koma

satu

lima

rupiah)

serta

menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI;

-
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-

16. memerintahkan KPA Satker UPBU Kelas III Nunukan
untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai total
Rp754.716.614,86 (tujuh ratus lima puluh empat
juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus empat
belas

koma

delapan

enam

rupiah)

serta

menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI;
17. memerintahkan KPA Satker UPBU Pongtiku untuk
menyetor

kelebihan

pembayaran

senilai

total

Rpl4.859.207.797,49 (empat belas miliar delapan
ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu
tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma empat
sembilan rupiah) serta menyampaikan salinan bukti
setor kepada BPK RI;
18. memerintahkan KPA Satker UPBU Aroepala untuk
menyetor

kelebihan

pembayaran

senilai

total

Rp8.203.234.300,73 (delapan miliar dua ratus tiga
juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus koma
tujuh tiga rupiah) serta menyampaikan salinan bukti
setor kepada BPK RI;
19. memerintahkan KPA Satker UPBU Komodo di Labuan
EBajo untuk menyetor kelebihan pembayaran senilai
total R pl.433.610.391,92 (satu miliar empat ratus
tiga puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu tiga
ratus sembilan puluh satu
rupiah)

koma sembilan

dua

serta menyampaikan salinan bukti setor

kepada BPK RI;
20. memerintahkan KPA

SatkerUPBU

Frans

Seda

Maumere untuk menyetor kelebihan pembayaran
senilai total Rp871.761.920,00 (delapan ratus tujuh
puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu
sembilan

ratus

dua

puluh

rupiah)

serta

menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI;
21. memerintahkan KPA
menyetor

Satker UPBU

kelebihanpembayaran

Timikauntuk
senilai total

Rp2.420.893.003,12 (dua miliar empat ratus dua
puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu
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tiga koma satu dua rupiah) serta menyampaikan
salinan bukti setor kepada BPK RI;
22. memerintahkan KPA Satker UPBU Ilaga
menyetor

kelebihan

pembayaran

untuk

senilai

total

Rp2.624.003.372,40 (dua miliar enam ratus dua
puluh empat juta tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua
koma empat rupiah) serta menyampaikan salinan
bukti setor kepada BPK RI;
23. mengenakan
pekerjaan

denda
kepada

keterlambatan

penyelesaian

masing-masing

penyedia

barang/jasa terkait yaitu pada:
a. Satker

UPBU

Pongtiku

minimal

sebesar

Rp8.638.599.404,44 (delapan miliar enam ratus
tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan
puluh sembilan ribu empat ratus empat koma
empat empat rupiah) dan menyetorkan ke Kas
Negara serta menyerahkan bukti setor kepada
BPK RI;
b. Satker

UPBU

Bua

minimal

sebesar

Rpl24.341.851,55 (seratus dua puluh empat juta
tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus
lima puluh satu koma lima lima rupiah) dan
menyetorkan ke Kas Negara serta menyerahkan
bukti setor kepada BPK RI;
c.

Satker

UPBU

Mali

Alor

minimal

sebesar

Rp677.167.834,05 (enam ratus tujuh puluh tujuh
juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus
tiga puluh empat koma nol lima rupiah) dan
menyetorkan ke Kas Negara serta menyerahkan
bukti setor kepada BPK RI;
d. Satker UPBU

Frans

Seda

Maumere

minimal

sebesar Rpl67.305.545,00 (seratus enam puluh
tujuh juta tiga ratus lima ribu lima ratus empat
puluh lima rupiah) dan menyetorkan ke Kas
Negara serta menyerahkan bukti setor kepada
BPK RI;

-

e.

Satker
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UPBU

Oksibil

minimal

sebesar

Rp463.794.632,74 (empat ratus enam puluh tiga
juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam
ratus tiga puluh dua koma tujuh empat rupiah)
dan

menyetorkan

ke

Kas

Negara

serta

menyerahkan bukti setor kepada BPK RI; dan
f.

Satker

UPBU

Ilaga

minimal

sebesar

Rp833.073.272,00 (delapan ratus tiga puluh tiga
juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh
dua rupiah) dan menyetorkan ke Kas Negara serta
menyerahkan bukti setor kepada BPK RI.
24. memerintahkan

KPA

UPBU

Kelas

II

Binaka

BLU

UPBU

memperbaiki pekerjaan drainase; dan
25. memerintahkan

kepada

KPA

Satker

Mutiara Palu, UPBU Juwata Tarakan, UPBU Sentani
Jayapura,

UPBU

Djalaluddin

Gorontalo,

UPBU

Hanandjoeddin Belitung, UPBU Kalimarau Tanjung
Redeb, Balai Kesehatan Penerbangan dan Balai Besar
Kalibrasi Fasilitas Penerbangan untuk melakukan
koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) setempat dan pihak bank terkait
pengenaan pajak atas jasa giro dan bunga deposito.
KETUJUH

Direktur

Jenderal

Perkeretaapian

untuk

segera

melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1.

meningkatkan

pengawasan

dan

verifikasi

terkait

pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Infrastructure
Maintenance and Operation (IMO) Tahun 2018 dan
peraturan perundangan;
2.

segera

melakukan

kecakapan

pegawai

perawatan

dan

percepatan
yang

proses

bertugas

pengoperasian

sertifikasi
melakukan
prasarana

perkeretaapian milik negara;
3.

segera

melakukan

percepatan

revisi

Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2015
tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan

-
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Pengoperasian

Prasarana

Perkeretaapian

Milik

Negara;
4.

memerintahkan

kepada

Perkeretaapian

segera

Direktur

merancang

Prasarana

kebijakan

dan

sistem akuntansi terkait kapitalisasi hasil perawatan
prasarana perkeretaapian milik negara;
5.

memerintahkan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Kereta

Api

agar

rekonsiliasi

melakukan

dengan

Perkeretaapian

koordinasi

Direktur

terkait

kegiatan

dan

Prasarana

verifikasi

atas

penerimaan PNBP Track Access Charge (TAC);
6.

meninjau

kembali

Peraturan

Direktur

Jenderal

Perkeretaapian Nomor KU.203/SK.298/DJKA/12/15,
terkait

konsistensi

dan

keselarasannya

dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor

PM

62

Perhitungan

Biaya

Perkeretaapian
diubah

Tahun

dengan

Milik

2013

tentang

Penggunaan
Negara

Peraturan

Pedoman
Prasarana

sebagaimana

Menteri

telah

Perhubungan

Nomor PM 122 Tahun 2015;
7.

memerintahkan

KPA

Perkeretaapian

untuk

Satker

Balai

menyetor

Perawatan
kelebihan

pembayaran senilai total Rp710.569.209,53 (tujuh
ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh sembilan
ribu dua ratus sembilan koma lima tiga rupiah) serta
menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI;
8.

memerintahkan
Peningkatan
Perkeretaapian

KPA
dan
untuk

Satker

Pengembangan

Perawatan
menyetor

Prasarana
kelebihan

pembayaran senilai total R p l.693.479.390,35 (satu
miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat
ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan
puluh koma tiga lima rupiah) serta menyampaikan
salinan bukti setor kepada BPK RI; dan
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9.

mengenakan

-

denda

pekerjaan

kepada

barang/j asa

terkait

keterlambatan

penyelesaian

masing-masing
pada

Satker

penyedia

Balai

Teknik

Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara
minimal sebesar Rp335.846.314,88 (tiga ratus tiga
puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam
ribu tiga ratus empat belas koma delapan delapan
rupiah)

dan

menyetorkan

ke

Kas

Negara

serta

menyerahkan bukti setor kepada BPK RI.
KEDELAPAN

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan

untuk

segera

melakukan

upaya-upaya

sebagai berikut:
1.

memerintahkan kepada KPA Satker Akademi Teknik
Keselamatan

Penerbangan

(ATKP)

Medan

agar

menetapkan dasar hukum yang mengatur kebijakan
pencicilan

dana

Sumber

Pendanaan

Pendidikan

Lanjut (SPPL);
2.

memerintahkan kepada KPA, Bendahara Penerimaan,
dan Kepala Divisi Pengembangan Usaha pada Satker
Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP)
Medan untuk lebih cermat dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya terkait pengelolaan penerimaan
PNBP;

3.

memerintahkan Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan
Indonesia (STPI) Curug untuk melakukan koordinasi
dengan

Subbagian

Pelaksanaan

Anggaran

dan

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLLHP)
BPSDM Perhubungan untuk mengkaji dan merevisi
tarif di STPI sehingga dapat mendapatkan nilai tarif
layanan pendidikan yang optimal sesuai dengan
ketentuan;
4.

memerintahkan

KPA

lingkungan

BPSDM

pembayaran

senilai

Satker
untuk
total

ATKP
menyetor

Medan

di

kelebihan

Rp291.545.595,20

(dua

ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat
puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima

-
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koma dua rupiah) serta menyampaikan salinan bukti
setor kepada BPK RI;
5.

memerintahkan KPA Satker Politeknik Transportasi
Darat

(Poltrada)

Bali untuk

menyetor kelebihan

pembayaran senilai Rp 1.014.621.334,43 (satu miliar
empat belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga
ratus tiga puluh empat koma empat tiga rupiah) serta
menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK RI;
6.

memerintahkan KPA Satker Politeknik Penerbangan
(Poltekbang) Jayapura untuk menyetor kelebihan
pembayaran senilai R p l.172.392.695,36 (satu miliar
seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan
puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima
koma tiga enam rupiah) serta menyampaikan salinan
bukti setor kepada BPK RI;

7.

mengenakan
pekerjaan

denda

keterlambatan

kepada

penyelesaian

masing-masing

penyedia

barang/jasa terkait pada Satker Politeknik Pelayaran
(Poltekpel)

Barombong

minimal

sebesar

Rp309.386.700,00 (tiga ratus sembilan juta tiga ratus
delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan
menyetorkan ke Kas Negara serta menyerahkan bukti
setor kepada BPK RI; dan
8.

memerintahkan kepada KPA Satker BLU Politeknik
Penerbangan

Jayapura,

Transportasi

Sungai

Palembang,
Surabaya,

STIP

ATKP

Danau

Jakarta,

Akademi

Medan,
dan

Politeknik

Penyeberangan

Politeknik

Penerbang

Pelayaran
Indonesia

Banyuwangi, Balai Besar Pendidikan, Penyegaran,
dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP), Akademi
Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun, Politeknik
Keselamatan

Transportasi

Politeknik

Pelayaran

Pelayaran

Malahayati,

Jalan

(PKTJ)

Barombong,
Balai

Politeknik

Pendidikan

Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug,

Tegal,
dan

STPI Curug,

Politeknik Pelayaran Banten, Politeknik Pelayaran
Sorong, Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang,
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dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi
untuk melakukan koordinasi dengan KPPN setempat
dan pihak bank terkait pengenaan pajak atas jasa
giro dan bunga deposito.
KESEMBILAN

:

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
untuk segera memerintahkan KPA Satker Badan Pengelola
Transportasi

Jabodetabek

(BPTJ)

untuk

menyetor

kelebihan pembayaran senilai total Rp 1.020.950.000,00
(satu miliar dua puluh juta sembilan ratus lima puluh
ribu rupiah) serta menyampaikan salinan bukti setor
kepada BPK RI.
KESEPULUH

:

Dalam pelaksanaan Instruksi Menteri ini para pejabat
eselon I diminta untuk membuat laporan secara berkala
setiap bulan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal
dan Inspektur Jenderal yang selanjutnya akan dimonitor
dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

KESEBELAS

Melaksanakan

Instruksi

Menteri

ini

dengan

tanggung jawab.
Instruksi menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
.sesuai dengan aslinya
JO HUKUM,

UI HERPRIARSONO

penuh

